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Évtizedünk képzőművészeti látásmódját meghatározó új festészet 
után néhány jellegzetes alkotással az ún. nyolcvanasok sculptural, 
leHételesen „szobrait" mutatjuk be. Szerény válogatásunk a jugoszláv 
és európai lermésbol elsősorban inlormatlv jellegű, hiszen napjaink 
időszerű lestészetének igénye és törekvése a harmadik kiterjedés 
.bevetésére" komplex tematikus értékelés tárgyát kellene hogy 

képezze. 
A nyolcvanasok jellegzetes szobrászati alkotásai - tekintettel a 

művészet- és életfelfogásban, alkotói világlátásban és 
kifejezésmódban, valamint a vizuális esztétikában történt gyökeres 
változásokra - „képeiket" a festészeten keresztül megtalálni vélő 
művészek produkciójából fejlődtek kJ. Az új szobrászat pikturális jellegű. 
A művészet megváltozásának e különös pillanatában a kél rokon 
ágazat - festészet ós szobrászat - szerves kölcsönhatásban, azonos 
szenzibilitás jegyében áll. A térplasztika újszerű felfogása azonban nem 
jelenti a dada, ready-made vagy pop-art anyagválasztásában 
igénytelen és lormabontó, de lényegében hagyományos „szobornak" 
tekinthető variációinak feltámasztásai, esetleg átértelmezését. A 
nyolcvanasok sculptural jelentős eltérést mutatnak minden eddig ismert 
irányzattól: nem a monumentalitás vagy annak provokatív elutasítása 
jegyében születnek, nem foglalkoztatja őket a .letisztult, steril forma* 

vagy a primáris ábrázolás klasszikus problematikája. Nagyjából 
expresszív gyorsasággal készülnek, alkalmi anyagokra, 
lalált/átalakítoít, néha pszeudoklasszicists figurák, drapériák és „vad", 
erős színezés jellemzik, plasztikus paszták, vastag akrilleslók-róiegek. 
Eredelisége - mint a nyolcvanas évek kezdetének feslészelében is -
az „órtékszintézisben" s a múló pillánál megragadásában, esztétikai 
felmutatásában van. 

Ezek a szintetikus „szobor/képek" nem hagyományos 
Önfejlődéssel, hanem az alkotások prezentációjának térbeli-esztétikai 
gyakorlata során keletkeztek. Az óriási, feszltókerelek nélküli képek a 
galériák terében szabadon létezve - már méreteik állal is - erőteljes 
installációt hoznak létre és teljességében befolyásuk alá vonják 
kiállításuk terét. Az új sculptura átmeneti forma: egy lépést jeleni 
a képtől a harmadik dimenzió felé: felmutatja az általa létező (lehal 
megszüntetve megőrzött) festmény esztétikai szituációját. A gépi 
civilizáció médiumainak forma- és tartalomózöne miatt illúzióját vesztett 
művészet a vizuális .illúziókeltés" térplasztikai kiteljesedése felé tart. 
Az új festésiét állal körülírt életérzés és meghatározott kilejezés 
„tárgyiasul!" formájának igy nemcsak jellegzetes ikonográfiája, hanem 
ebből építkező szcenográtiéja is van. 

K. L. 
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KÉRY ZITA 

A kínai művészet és régészet emlékei a neolitikumtól 
a Tang dinasztiáig 
Zágráb, 1984. IX. 3.-1985. I. 3. 

* 
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ÁTTETSZÓ porcelánok és leheletfi
nom selymek, könnyű ecsetü festmények 
és dekoratív kalligráfia^ - e fogalmak me
rülnek löt bennünk először arra a szóra, 
hogy Kína. Mindebből azonban semmi 
sem látható a kiállításon, melyet vala
mennyi telekommunikációs eszköz már 
megnyitása előtt az év eseményének ku 
áltott ki. A bemutatott anyag nem látvá
nyos - látványosság és érték nem szük
ségszerűen jár együtt. Elsősorban régé
szeti és kultúrtörténeti vonatkozású, olyan 
időszakot Ölel át, melyben a művészet 
még nem vált önállóvá, tehát az alkalma
zott, nem pedig az autonóm művészet ka
pott teret. A művészi kifejezés a minden
napi élet használati eszközein, valamint 
vallási és rituális tárgyak formájában-dí-
szítésében jelentkezett, és szinte kizáró
lag a kor felsőbb társadalmi rétege számá
ra volt elérhető és élvezhető. 

Valamennyi kiáll ítotl tárgy egyben 
használati tárgy is, ugyanakkor a legegy
szerűbb agyagtálka sem mellőzi a művészi 
megformálás igényét. Ez jellemző a neoli
tikus terrakotta (tisztított égetett agyag) 
edényekre, melyeken az egyszerű geo
metrikus díszítés (vonalas, körkörös motí
vumok), majd a stilizált növényi és kezdet
leges állatábrázolások már időszámítá
sunk előtt az V - IV. évezredben megjelen
nek. 

Ezek az edények, annak ellenére, 
hogy kézzel készültek, igen vékony falúak 
(ún. tojáshéj kerámiák), formailag tökéletes 
összhangban vannak funkciójukkal, ele 
gánsak. Különösen jellemző ez az i. e 
l l l - l l . évezredben készüli fekete terrakot
ta edényekre. A művészi teremtőerő ősi 
megnyilvánulását dicséri és bizonyítja az 
a háromlábú, szürke égetett agyag ivó
edény is, melyet készítője bagoly alakúra 
formázott. A madár jellegzetes vonásai
nak precíz megfigyelése, a jellemzőre re
dukált kifejezésmód igen magas fokú mű
vészi érzékről tanúskodik. 

Habár a Shang'dinasztia (i. e. XVI-XI . 
század) uralkodása előtt is ismeretes volt 
a bronzöntés - pedig nem csupán fegy
vereket és mezőgazdasági eszközöket 
(ezek öntéséhez egyszerű Öntőformák is 
elegendők), hanem edényeket is készítet
tek (melyekhez a külső forma mellett bel
ső magra is szükség van) - a bronzöntés 
magas technikai és művészi színvonala, 
azaz a bronzművesség klasszikus kor
szaka erre az időre esik, és a kerámiával 
egyenrangú jelentőséggel bír. Kezdetben 
(Eriigang periódus) kerámiatárgyak forrná 
it vették á l , de díszítésük már ekkor sokkal 
gazdagabb, Összetettebb. Az anyangi kul-
túra bronz edénye inéi a közvetlen, össze 
tett formában való öntéstechnikát alkal 
mázták, csak néha készítettek külön egy-

egy fontosabb díszítőelemei. Ez a mód
szer gondosan megmunkált öntőformákat 
igényelt. Az edények fala igen vastag, leg
többször hosszabb-rövidebb írott szöveg 
is található rajtuk. Di szí lésük rendkívül 
magas színvonalú és gazdag. Egyrészt 
továbbra is jellemzőek a geometrikus ele
mek (vonalak, pontok, körök, valamint a 
szvasztika különböző vállozatai), más
részt kedvellek a stilizált és realisztikus 
növény és állatábrázolások. Legjellem
zőbb motívum a Tao-t le, amely „nagy 
evőt" jeleni. Valószínűleg a nyers állati 
erő szimbóluma félelmet keltő meredt sze
meivel, fenyegető, vicsorító agyarával. 
Legfőbb feladata a rossz szellemek elhárí
tása volt. 

A különböző renaeitetésű bronzedé
nyek gazdagon díszítettek, tormáik kifor
rottak, változatosak - a legrangosabb 
arisztokrácia és a császári család háztar
tását szolgálták. A bronzöntés technikájá
nak és művészi kivitelezésének ilyen ma
gas színvonalához - a különböző haszná
lati edényeket illetően - a későbbi korsza
kok már nem tudtak mást hozzátenni, bár 
formai szempontból igyekeztek új eleme
ket bevonni (pl. kacsa alakú folyadéktá
roló, négyszögletes, házra emlékeztető 

* A kínai nevek és elnevezések a Pinyin-fóle el
írásban szerepelnek: CH - cs, J - gy. Q - ty, R -
zs. SH - s. W - v, X - lágy s, Y - dz, ZH - dzs. 





Dou Wan hnrcegnó Jadelt halotti ruhája. Nyugati Han dinasztia, i. e. 206 - i. sz. 24. 

borosedény a nyugati Zhou idejéből, i. e. 
XI. századtól i. e. 771 -ig). 

A Harcoló fejedelemségek korából 
származó tárgyak (i. e. 475-221.) min
denképpen a kiállítás érdekességei közé 
tartoznak, mint például az a 13 különböző 
hangmagasságú harangocskéból álló 
hangszer (bianzhog), amely annak elle
nére, hogy mintegy kétezer évig „pihent" 
a föld alatt, még ma is csengő hangon 
muzsikál. Női ékesség volt az az S-profilú 
bronzcsat, melyhez hasonló tucatszám 
került elő e korszakból, díszítése össze
fonódott sárkányok és papagájok reliefje, 
de arany berakások, kör alakú jadeilla-
pocskak (ún. pi-korongok) és üveggyön
gyök is ékesítik. A különböző anyagok egy 
műalkotáson belüli kombinálása az egyes 
kézműves mesterségek (bronzmúvesség, 
aranymúvesség, nemesköfaragás, üveg
készítés) magas színvonalát bizonyítja. 

Esztétikai szempontból kivételes érté
kű, a kiállítás egészéből pedig kiemelke
dő az a két állatfigura, melyeket a Zhong-

\ shan császárok sírjaiban tártak fel 1978-
t ban. Az .egyik orrszarvút ábrázoló bo-
| rosedóny, a másik egy csodálatos tig-
r t ris-sárkány-szömy, amely mint szent állat, 

a rossz szellemeket, természeti csapáso
kat volt hivatott távol tartani. Ellentétben 
az áldozati edények heraJdikus stilizált-
ségával, az orrszarvú megformálása na
turalisztikus. Tökéletesen követi az állat 
minden anatómiai sajátosságát: erős, zö
mök izomzatát, rövid lábait, paláit, a nyaka 
körüli vastag bőrredóket. Szemét csillogó 
fekete üvegkorong képezi, amelyet pont
szerű máz fed. A figura egész felületét a 
bronzöntés „felhős" díszít menyei borítják, 
az állat idomainak bujaságát még inkább 
kihangsúlyozva. Ezt a hatást tovább fo
kozzák az ívszerűen, körkörösen és apró 
vonalkák formájában bedolgozott arany
as ezüstszálberakások. 

A másik figura megformálása - kép
zeletbeli teremtményről lévén szó - stili
záltabb, testtartása viszont tökéletesen ki
fejezi gonosz-elhárító szerepét: a véde
kezően talajhoz lapuló, szárnyait fölcsapó, 
karmait kieresztő szörny magasra emelt 
fővel vicsorít támadójára. Minden porciká-
jából erő és dac sugárzik, melyet a pom
pás ezüstmintázat és a bronz közötti szín-
ellenlél is kiemel. 

A Qin dinasztia (i. e. 221-206.) volt az 
első Kínában, amely egységes, központo

sított hatalmú feudális államon uralkodott. 
Legnagyobb uralkodója, Qln Sh lhuang 
számos egységesítési reformot vezetett 
be (mértékegységek, pénz, írás stb.). Az 
államapparátusért folytatott harc erős 
katonai szervezet kialakítását igényelte. 
Qin Shlhuangnak sikerült nagyszerű had
sereget szerveznie, amely az ország ké
sőbbi éleiében is igen jelentós szerepet 
játszott. Talán ennek a seregnek mása az 
a 10 000 gyalogost, 500 hátasloval, 130 
harci szekeret és még számtalan egyéb 
tárgyat mintázó lelet, melyet 1974-ben 
tártak fel a császár mauzóleumának köze
lében. A természetes nagyságban készült 
terrakotta katonákat és lovakat szigorú 
rendben, álló helyzetben, teljes harci fel
szerelésükkel temették el. De nemcsak 
számuk és méretük lenyűgöző, hanem 
megformálásuk is: mindegyik egyedi da
rab, mintha valóban élő vitézekről mintáz
ták volna őket. A katonák öltözéke, fegy
verzete (amelynek minősége olyan kiváló, 
hogy a valóságban is használható), hajvi
selete, arcvonásai egyedenként szemé
lyes vonásokat hordoznak. A hadsereg 
minden tagjára, úgy a katonákra, mini a lo
vakra, tökéletes anatómiai hűség és indi
vidualitás jellemző. A kiállításon két gyalo
gos képviseli a hatalmas és hódító sere
gét. Ez a méreteiben és tartalmában le
nyűgöző régészeti lelet az utóbbi idők 
legizgalmasabb és legjelentősebb kultúr
történeti és művészeti dokumentuma. 

Míg Qin Shihuang egész seregének 
mását temette sírhelyébe, addig a nyugati 
Han dinasztia uralkodói (i. e. 206. - i. sz. 
24.) „csupán" égetett agyagból mintázott 
halotti kíséretüket. Ezek dimenziói jóval 
szerényebbek ( 4 9 - 6 5 cm), jelentőségük 
azonban semmivel sem csekélyebb. A lo
vaskatonákból és gyalogosokból, hivatal
nokokból, zenészekből, táncosokból és 
szolgákból álló menet rendkívül édékes 
adatokat szolgállat az akkori idők katonai 
szervezetéről, udvari viseletóról és nem 
utolsó sorban szobrászatéról. Érdekes 
megjegyezni, hogy míg a lovak ábrázolá
sa itt Is művészien élethű és elegáns, az 
emberek sokkai kidolgozatlanabbak, meg
formálásuk elnagyolt, csak a lényegesre 
szorítkozik. 

A kiállítás szenzációi közó tartozik az 
a - testet egészében beledő - halotti ruha, 
amely Dou Wan hercegnőnek, a nyugati 
Han dinasztiából származó Zhoushan her
ceg nejének készült. Kétezerszázhatvan 
kisméretű ( 4 - 5 cm) négyszögletes ja-
deitlapocskából „szőtték", melyeket mint
egy 700 gramm sodrott aranyszállal fűz
tek egybe. A jadeitet kezdettől fogva igen 
nagyra értékelték Kínában. Nemcsak 
azért mert ékkőnek tekintették, hanem 
hiedelmeik szerint megóvta a testet a szét
hullástól. Elsősorban a császári család ós 
az előkelőségek temetkezhettek jadeil ru
hába. Már a Harcoló fejedelemségek to
rából maradtak fenn írásos emlékek ezek
ről az értékes relikviákról, de eddig csak 
a Han dinasztia idejéből került elő két pél
dányuk. Az igen vékony lemezkékből (vas
tagságuk 0,2-0.35 cm) összeállított ruha 



Orrszarvút ábrázoló bronz borosedény, arany 
kora. i. e. 475-221. 

öl különválasztható részből áll, ami lehetó; 
vé lette a holttest akadálytalan felöltözte
tését. A fej bronz fejtartón nyugodott, me
lyei gazdag jadeil és aranyberakások dí
szítenek. Bár az egész halotti ruha csak 
nagy vonalakban követi a test formáit, 
mégis megdöbbentő a mesterségbeli lu
das és precizitás, a matematikai és geo
metriai érzék, amely elengedhetetlen egy 
ilyen alkotáshoz. Nem csoda, hogy - a 
szakemberek állítása szerint - elkészíté
se még gyakorlott mester számára is tíz 
évig tarthatott. 

A kiállítás szinte valamennyi exponá-
tuma a legelőkelőbb rólegek életének tár
gyi dokumentuma. Ezért roppant érdeke
sek azok a kisméretű keramiamodellek, 
amelyek a mindennapi falusi életből ábrá
zolnak egy-egy jelenetei, használati tár
gyat. A szűk udvarban rizst hántofő pa
raszt, akinek munkáját mellette ülő kutyája 
figyeli, a konyhai tűzhely, melyen három 
Öblös edényben éppen ló valami, vagy a 
magas faJú sertósudvar, ahol egy koca 
ácsorog, mlg a másik öt malacát szoptat
ja, egyrészt tematikájával lep meg, más
részt jelentős gazdaságtörténeti, néprajzi 
adalok forrása. 

A kerámia fejlődése az egyszerű dí
szítésű égetett agyagtól a Han kor első 
mázas cserépedényein keresztül (ólom
tartalmú lakk zománcozás, rézoxiddal va
ló zöld színezés) a Három fejedelemség 
korában (j. sz. 220-589 . ) újabb forduló
ponthoz érkezik. Ekkor jelenik meg elő
ször a szeladonmaz ós a zöldes, leketés 
mázzal bevont ún. ősporcelán, míg az el
ső fehérmázas kerámiák a Teng dinasztia 
(i. sz. 531-907.) kezdetéra dalálhatók. 
Jelentkeznek az első külső - perzsa - ha
tások a kínai kerámiák megformálásában 

és ezüst berakásokkal. Harcoló fejedelemségek 

és díszílésmódjában. Rendkívül jelentősek 
az adott korra jellemző formába öntött por
celán szobrocskák, melyek színezése 
igen változatos. Leggyakrabban a sárga, 
zöld és kék fordul elő. Ezeket a kismére
tű figurákat már nyugodtan nevezhetnénk 
kisplasztikái alkotásnak is, bér funkciójuk 
még mindig az alkalmazott művészei kö

rébe sorolja Őket: az elhunytakkal együtt 
kísérőül temették el valamennyit, bár nyil
vánvaló díszítő szerepük is. A sírszob
rocskák elegáns hölgyeket, zenészeket, 
táncosokat, hivatalnokokat, lovakat, ku
tyákat ábrázolnak. Jellemzőjük az eleven 
plasztikusság, a témaábrazolaslól függő
en élénk mozgalmasság (táncosok) vagy 
fenkölt nyugalom (hivatalnokok, úrhöl
gyek), vagy finom humor, valamint a pon
tos megfigyelés ügyes átültetése az anyag
ba, a valóság hü képzete. 

A kiállításon több kiváló példája is lát
ható ennek a művészeti ágnak (lovát ve
zető férfi, teve és tevehajcsár, vakaródzó 
oroszlán, hölgyek, hivatalnokok), mégis 
két „égi harcos" alakja külön említést ér
demel. Harci fölszerelést és öltözéket vi
selnek, lábuk alatt sötét démonokai tapos
nak. Erőteljes, izmos alakjuk, eleven, len
dületes gesztusaik és rettenthetetlen arc
kifejezésük teljes összhangban van sze
repükkel, mely szerint a halottal meg kell 
védeniük minden gonosztól. A nyers szí
nek (sárga, kék és zöld), melyek az égetés 
során megolvadlak és szétfolytak, még in
kább fokozzák a dómonűzó alakok plaszti
kus kegyetlenségét. 

Nyilvánvaló, hogy ez a kiállítás sem 
mutálhatja be teljes részletességében és 
gazdagságában az anyagot, amely az utób
bi évtizedek kínai feltárásai során előke
rült, mégis, összehasonlítva vezető euró
pai és amerikai múzeumok ez időre és tér
re vonatkozó emlékeivel, a zágrábi kiállí
tás egészében véve megfelelően prezen
tálja a nyolc évezredet, mely a neolitikum-
lói a Teng dinasztiáig terjed. A tárgyak 
magukban hordozzák üzenetüket. 

, Szárnyas csodalény bronzból, ezüsl berakásokkal. Harcoló lejedelemsegek kora. • e. 475-221. 



JANG TING-CSI 
Kína történelmét több mini négyezer éve írásos források tük

rözik. Ez idő alatt számos nagy fontosságú irodalmi művet alkot
tak. Bár ez a kiállítás nem a kínai Írásos forrásokat mutatja be, a 
kiállított tárgyak valamiképpen mégis kötődnek az irodalmi al
kotásokhoz. 

A klasszikus kínai irodalom a Háborúskodó Királyságok idő
szakától a Ming-csing korszakig hót általános fejlődési szaKa-
szon ment át. Minden ilyen fejlődési szakasznak megvannak a 
maga sajátosságai, legjelentősebb képviselői és uralkodó irodal
mi műfajai. Ahogyan ez a kiállítás sem képes teljes betekintést 
nyújtani a kínai művészetbe, úgy írásunkban sem vállalkozha
tunk a kínai irodalom hét időszakának teljes áttekintésére. 

A Tavasz és ősz időszaka volt a kínai művészettörténet és 
irodalom első olyan periódusa, amelyben a különböző irodalmi 
műfajok létrejöttek és fejlődésnek induftak. Ez az időszak előzte 
meg a száz filozófiai iskola felvirágzását, mintegy egyengetve a 
különböző filozófiai áramlatok előtt az utat. A Tavasz ós ősz idő
szakát Öt híres császár és hél erős állam - Ve), Csaó, Han, Csín, 
Csou, Jen és Cel - határozta meg. A Tavasz ós ősz időszaká
nak történelmi évkönyveiből kitűnik, hogy csupán a 242. év fo
lyamán 460 háborúra került sor, 34 uralkodói döntöttek meg, 
52 államot foglaltak el vagy semmisítettek meg, az elmenekült 
fejedelmeknek és hercegeknek pedig se szeri se száma. 

A Háborúskodó Királyságok időszakában a hatalmi harcok 
még jobban lelélénkültek. Országszerte rengeteg katonát ós la
kost Öltek le. A Kuan tung tartományban levő Csenpu helységben 
- a Csou és Jin államok közötti kétéves háború során - , valamint 
Senhszi tartomány Csingping helységében - a Csin és Csaó álla
mok közötti ellenségeskedés folyamán - negyvenezer hadilog-
lyot temettek el élve, ami meghalad mindennemű kegyetlensé
get, aminek a harcosok a háború során ki voltak léve. Ez a heves 
háborúzás meggyorsította a lilozóliai iskolák és irányzatok fejlő
dését, egyszerre feltűntek az ország politikai és társadalmi be
rendezésével kapcsolatos eszméikkel a konfuciánusok, taoisták, 
legalisták, politikai stratégák, a jin-jang hirdetői, az eklektikusok, 
a népi filozófusok slb., akik az egymásnak ellentmondó nézelek 
kereszttüzében fölényre törekedtek. A konfucionista irányzat élén 
Konfuc luaz (Kung-csiu) és Meng-ce állt, a taoistákat Lao-ce 
és Csuang-ce vezette. Ezek minden vonatkozásban kihatással 
voltak az őket követő feudális időszakra. A legalisták és a politikai 
stratégák a legjobb államirányftási megoldásokat kínálták fel, azt 
hogy szellemi eszközökkel kell megszilárdítani az államon belüli 
helyzetet. Egyes politikai stratégák és legalisták ismert uralkodók 
vagy hadvezérek bizalmi emberei, tanácsadói voltak. A kor legis
mertebb hadtudósa SzQn-cslu volt, akitől az első hadtudomá
nyi, stratégiai és háborús taktikával kapcsolatos szakkönyv szár
mazik. A jin-jang hirdetői, a népi filozófusok és az eklektikusok 
a mezőgazdasági ismeretek ós a különböző tevékenységi terüle
tek technológiájának fejlődéséhez járultak hozzá, s ezáltal jelen
tős mértékben elősegítették a civilizáció kivirágzását. 

A mintegy háromszáz évig tartó Tavasz ós ősz időszakának 
legjelentősebb uralkodója Csín Sl Huang-tl volt, akinek sikerült 
egyesítenie az országot és egy erős császárságot létrehozni. Mi
vel ó az első uralkodó, uralkodásának idejét is róla nevezték el, 
a sl annyit jelent mint elkezdeni, s így ö lett az Első Császár. A 
leszármazottai - unokái és dédunokái - számszerű sorrendben 
követték: a fiát például Csin Er-si-nek, az első utáni másodiknak 
nevezték. Az egyesülést megelőző időszakban, azaz a Hábo
rúskodó Királyságok periódusában hét erős állam vetélkedett a 
hatalomért. Hogyan sikerüli éppen Csínnak győzedelmeskedni a 
többiek felett? Ennek több oka is volt, legnagyobb mértékben 
mégis maga Csin Si Huang-li járult hozzá. A kiállításon szerep
lő tárgyak egyike vele kapcsolatos. Csin Si Huang-ti minden le
igázott államból magához kérette a tehetséges embereket -
függetlenül attól, hogy milyen területen voltak jártasak vagy 
honnan jöttek - szolgálatába fogadta őket, akárcsak elődje, Csín 
Mugong, aki szinlén a Tavasz ós ősz időszakában uralkodott. Az 
volt a legfontosabb követelmény, hogy a Csin-hazat szolgálják. 
Csin Hszlagong, a Háborúskodó Királyságok Időszakának má
sodik császára az időszámításunk előtti 4. században élt 
Sang Jang ismereteit használta tel az állam polrUkal reformja-



hoz. Ez rendkívül jelentős tény aJ<ínai történelemben, hisz Sang 
Jang olyan erős és befolyásos hatalommá emelte az államot, 
amelynek alárendelte magát a vazallus arisztokrácia. Sang Jang 
nem Csin államban született, hanem Vej királyságban, ahonnan 
azért jött el, mert nem fogadták megértéssel, s lehetősége sem 
volt politikai stratégiájának megvalósítására, ó a kínai történelem 
legelső ismert politikai stratégája. Mivel Csin Si Huang-ti idegen 
tudósokat és tehetséges embereket is maga köré gyújtott, orszá
gában nagyon sok idegen élt és segítette a különböző tevékeny
ségi területek megalapozását és kiépítését. Az ilyen Idegen 
kiválóságokat fce-cs/n-eknek, vendégeknek nevezték. Kiállítá
sunkon szerepel néhány olyan tárgy is, amely felirata alapján 
Csin Si Huang-ti államának első emberével, Li Szlu miniszterrel 
kapcsolatos. 

Li Sziu Csou államból érkezett, azzal a szándékkal, hogy 
a hadviselés taktikájával foglalkozzon. Csing Si Huang-ti azonnal 
magas hivatali tisztségbe helyezte (csang-si). Manapság sajnos 
nem tudjuk pontosan, hogy valójában mi volt a csang-si, de annvi 
bizonyos, hogy Li Sziul hamarosan udvari tanácsossá léptették 
elő. A császár megfogadta tanácsait, s ez féltékennyé tette a ha
zai nemességet. Bizalmatlanok voltak a jövevényekkel szemben, 
s ezért Li Sziul is különböző inlrikákkal igyekeztek eltávolitani 
tisztségéből, mint ahogyan a többi idegent is el akarták üldözni az 
országból. A császár nem szerette a vádaskodást, s ha valaki 
előtte rosszindulattal beszélt, azt egyszerűen kizavarta udvará
ból. Li Sziu tudott ezekről az intrikákról ós az idegenek üldözé
sére tett kísérletekről, s ennek kapcsán egy kiváló irodalmi védő
beszédet Irt Tiltakozás az Idegenek klQldözese ellen címmel, 
amelynek végén a következőket mondta: „Hallottam, hogy a föl
dek termékenyek, nagyszámú a lakosság. A fegyverek gyilkosak, 
a katonák elszántak. A Taj-hegység magas, mert nem vet el ma
gától egyetlen göröngyöt sem. A tavak mélyek, mert befogadnak 
minden patakot. Mélységük akár a szürke óceáné. A király sem 
tartja távol magától az embereket, ezért az állam erkölcse pél
dás. Földját nem lehel a négy világtáj szerint felosztani, sem em
beri értékeit országokra aprózni. Fenséges elődeink, Sin Huang 
és Vudi uralkodók kegyesek hozzánk, s ezért nincsenek ellensé
geik. Ti pedig nem tudjátok, hogy mii cselekedtek. Az idegeneket 
űzve országotokból elősegítitek, hogy ellenségeilekké váljanak 
más országokban. Az ó távozásukat kívánva más országok ural
kodói! segítitek. A nagy ég alatt (t'ien) levő jó polgárokat és föld
műveseket nem engeditek Csin államába iönni, fgy megkötitek 
lábukat, ludasuk és képessegeik más uralkodók kezében fegy
verré válik, amellyel majd ellenetek fordulnak. Gyümölcseitek 
tolvajok kezére jutnak. Sok mindenre volna szüksége Csin állam
nak, de ennyi jó itt nincs. Csin államnak jó földművelőkre is szük
sége volna. Akik nem itt születtek, azok is hűek ehhez a földhöz. 
Most azt követelitek, hogy az idegenek mind menjenek el. Növeli
tek az ellenségességet országotok iránt. Megsértitek ezzel az 
idegeneket, akik országolok ellen fordulnak. Vermel ástok, de 
amikor más országok erős ellenségeitekké válnak, hogyan kerüli
tek el a veszélyt? A fenyegető veszélyt nem lehel elhanyagolni." 
Li Sziunak az ország biztonságáról, felelőssegéről és védel
mező szerepéről Irt védőbeszéde jó példa az ún. párhuzamos 
prózára, amelyet válogatott, tömör stílusban írtak, meggyőző 
kifejezésekkel és metaforákkal. Sikerült elérnie a kívánt célt, 
mert Csin Si Huan-ti, az ország egyesílője megfogadta tanácsait, 
és elrendelte az idegenek kiüldözósóvel kapcsolatos rendeletek 
visszavonását. Ez is arra utal, hogy a különböző filozófiai isko
lák fejlődésének időszakában a társadalmi és irodalmi elkötele
zettség kedvező eredményekel hozott. 

Miután Csin SI Huan-ti végérvényesen egyesítette császár
ságai, kinevezte Li Sziul az ország első miniszterévé, s arra kér
te, hogy reformálja meg az írást, tegye egységessé a kifejezést 
és formát. U Sziu ekkor tankönyvel Irt a gyermekek számára, 
amelynek írásmódja mindenki számára például szolgált. Csin Si 
Huang-ti ekkor arra kérte első miniszterét, hogy országszerte 
rendezze és egységesítse az úthálózatot, valamint egyenlítse ki 
a mértékeket ós a súlyokat. A Tavasz és ósz, valamint a Hábo
rúskodó Királyságok időszakában a kocsik tengelye nem volt 
azonos hosszúságú, úgyhogy ugyanazzal a kocsival nem lehetett 
bejárni az egész országot. A kialakult kerékvágás nem tette lene-

tővé a keskenyebb keróktávolságú kocsik számára, hogy széle
sebb csapáson haladjanak vagy fordítva. Éppen ezért elrendel-
tók,-hogy minden kocsin azonos legyen a keréktávolság, hogy 
akadálytalanul közlekedhessenek. A kiállításunkon szereplő sú
lyok és űrmértékek is az országos mértékrendszer kiegyenlíté
séi példázzák. Mindez Li Sziu érdeme. Neki köszönhető az is, 
hogy nem került sor a húbórbirtok és jobbágyság felosztásáról 
szóló törvény végrehajtására, mert az országot 36 tartományra 
osztotta. Minden tartomány élére magas rangú helytartót nevezett 
ki, Igy készítve elő a kialakuló feudális Intézményrendszert. Csin 
Si Huang-li hibáztatható a nagy könyvégetés miatt, amire szintén 



ü Sziu beszélte rá, aki úgy vélte, hogy a kor minden képzett em
bere, a száz filozófiai iskola tagjai a szellemek potenciális nyug
talanítói. Mindegyikük azt hirdette, hogy az ó iskolája a legjobb, 
egymást élesen lámadták, megbontva környezetük békéjét ós 
nyugalmát. Ilyen légkör nem kedvez a császárságnak. Ezzel az in
doklással égették el az Összes filozófiai iskola könyveit, bár ez ko
rántsem volt hasznos az országra nézve. A rendelet szigorú és 
határozott: minden alattvaló köteles elégetni könyveit vagy har
minc napon belül a fővárosba küldeni azokat. Ha ezt elhanyagol
ja, s arról a császári helytartók tudomást szereznek, a büntetés 
négyéves munka lesz a Nagy fal építésénél. Amennyiben 
összejöveteleken szó esik a könyvégetés ellenzéséről, halálbün
tetés az ára. Ha valaki ellenezte a császár cselekedetért, akkor 
nemcsak szűkebb családját, hanem az egész rokonságát kürtöt- Iák. Az egyik konluciánus füvész megígérte, hogy valamilyen külö

nös lényt hoz a hegyekből. Mivel nem talált rá, a császár büntetésé
től tartva nyomtalanul eltűnt. A császár annyira feldühödött, hogy 
elrendelte: helyette 460 ártatlan konfuciánust temessenek el 
élve. Csín Si Huan-ti időszámításunk előtt 210-ben országjáró 
körútra indult. A császári menet megérkezett a mai Hunan tarto
mányban levő Csiu-ji hegységhez, ahova feltételezhetően a le
gendás hlrú Sun császárt temették, majd a mai Csöcsiang tarto
mányban levő Csiszhan relé vette útját, ahol nagy vallási szertar
tásokat rendeztek a Nagy Ju (a Si dinasztia alapítója) tiszteletére. 
A fővárosba való visszatérés során a császár félúton, valahol a 
mai Hupej tartományban hirtelen meghalt, ü Sziu nem engedte 
meg a császár halálhírének közzétételét, mert rótt, hogy az nyug
talanságot vélt ki. Bár a császári kocsiban (Ven Hang) hűvös volt, 
a nagy hőség következtében a császár földi maradványai bom
lásnak indullak a fővárosba való visszatérés előtt. Csín Si Huan-ti 
császári kocsijának kicsinyített mását 1980-ban találták meg a 
régészek és a legjelentősebb felfedezésnek számít a sírokban 
levő katonák feltárását követően. 

A kiállításon néhány kerámiából készüli ember- és állatábrá
zolás is szerepel. A temetkezési szertartások alkalmával ilyen 
figurákat helyezlek az elhunyt sírjába. A szobrocskák sírbahe
lyezésének szokása a Jangsao kultúráig vezethető vissza. A 
Sang dinasztia idején élve is temettek el embereket. Egy ember 
halála sokszor alattvalók szazainak a halálát jelentette. Kegyel
len időszak volt ez, számos durva szokással. A nép elégedetlen
ségére vall a Dalok Könyvében (51 klng) lejegyzett Sárga 
madár című vers (i.e. 5. szazad): 

SÁRGA MADÁR 

Csicseregnek madarak az ágon, 
kit temetett élve Csin őse a földbe? 
Zicse Dzansi vele van temetve, 
éppen ő, az erényes aggastyán. 
A gödör szélén remegve s riadtan megállt: 
Oh, istenem, jó embert ölnek le. 
Ha én bűnös volnék valami dologban, 
százan együtt mennénk le a sírba. 

Csicseregnek madarak az ágon, 
kit temetett földbe Csin Őse élve? 
Zicse Dzsonghang vele van temetve, 
éppen ó. a kivételes ember, 
száz közül egy sem mérhető vele. 
A gödör szélén remegve s riadtan megállt: 
Oh, istenem, jó embert ölnek le. 
Ha valami dologban én volnék a bűnös, 
ezerén együtt mennénk le a sírba. 

Csicseregnek madarak az ágon, 
kit temetett élve Csin őse a földbe? 
Zicse Tyianhu temetve van vele, 
kivel nincs egyenlő száz közül egy se. 
A gödör szélén remegve s riadtan állt: 
Oh, Istenem, jó embert ölnek le. 
Ha én bűnös volnék valami dologban, 
együtt indulnánk százszámra a sírba. 



A versbeli Csín egyike a Tavasz és ősz időszak leghíre
sebb öl uralkodójának: Csín Mugong. Amikor elhunyt, 177 em
bert temettek el vele élve. A versben említett három áldozat 
egyazon család tagjai, róluk szól a népdal, hangsúlyozva mind
hármuk jóságát. Tragédiájuk évszázadok múlva is sajnálatot kel
tett. A nyugati Csou dinasztiában megszüntették azt a szokást, 
hogy áldozatot kell eltemetni az arisztokrata származású halott 
mellé. Ettől kezdve az embereket kerámiatigurákkal helyettesí
tették. Ez jelentős társadalmi fejlődési jelentett. 

1974-ben a Sanhszi tartományban levő Lingtongban agyag-
hadsereget találtak az egyik császári sírban. Ez minden idők leg
nagyobb régészeti lelete Kínában. Az agyaghadsereg képviselői 
itt vannak ezen a kiállításon is. A sírban levő több száz lovas ós 
gyalogos hadrendbe sorakozva, arccal kelet felé néz. 

A klasszikus kínai irodalom számos alkotása részletesen és 
érzékletesen ábrázolja a hadviselés taktikáját, ismertetve a há
borúzás fortélyait és stratégiáját. A hadviselés elméletét kellő
képpen nem ismerő katonák és tisztek nem arathattak győzel
met. Az időszámításunk előtti 2. században élt Sze-ma Cslen 
Történeti feljegyzések (Si-csl) című munkájában található a 
következő elbeszélés: „A Tavasz és ósz időszakában élt egy 
Szün-csiu nevű kitűnő katonai szakember. Amikor Vu államába 
érkezett, fogadta Vu Vang. a király, aki a következő szavakat in
tézte hozzá: .Elolvastam mind a tizenhárom, háborúzásról szóló 
könyvét. Bemutatná-e most a valóságban nekem, hogyan kell 
háborúzni? 

Szün Csiu elíogadta a király ajánlatát, aki erre azt javasolta, 
hogy katonák helyett az udvarhölgyeivel háborúzzon. Elövezet
tek 89 lányt, akiket Szün Csiu két csoportra osztott. Az egyikben 
volt a király legkedvesebb ágyasa is, akit a király kinevezett a 
csoport parancsnokának. A lányok kezében fegyver volt, Szün 
Csiu ekkor azt kérdezte tőlük, hogy tudják-e mit jelent az a pa
rancs, hogy jobbra át és balra át. Hangosan azt válaszolták, hogy 
minden világos a számukra. Ekkor megszólallak a harci dobok és 
Szün Csiu kiadla a parancsot, hogy forduljanak jobbra. Parancsá
ra a lányok elkezdtek nevetni, mint akik nem értették meg, hogy 
miről van szó. Szün Csiu ekkor azt mondta, hogy mivel nem hall
gatták meg parancsát, az a szabályok megsértését jelenti, de 
ő ezt a hibát a saját számlájára irja. Még egyszer megkérdezte 
tőlük, hogy tudják-e mit jelent az a parancs, hogy jobbra ál és bal
ra át, s amikor azok igenlően bólintottak, isméi jelt adott a harci 
dobok meg szólal látására. Szün Csiu kiadta a parancsot, hogy 
forduljanak jobbra. A lányok ismét elkezdtek nevetni, mintha 
nem értették volna meg szavait. .Ezúttal már nem lehet meg
bocsátani az engedetlenséget és a katonai fegyelem be nem 
tartása miatt mindegyik csapat parancsnokai ki kell végezni!' -
mondta Szün Csiu. Vu Vang tudta, hogy ez mivel jár, s ezért 
azonnal elrendelle, hogy meg kell bocsátani a lányok engedet
lenséget. De Szün Csiu ekkor közbeszólt: 

,Én vagyok a főparancsnok, nekem adta ki a parancsot, 
hogy háborúzzam, s mivel katonáim nem engedelmeskedtek, 
meg kell büntetnem őket. Kívánságai nem fogadhatom el, mert 
valódi háborúról van szó. Mindkét lányt ki kell végezni, hogy intő 
példa legyen a többieknek.' Ezután a lányok minden parancsát 
híven teljesítették." Ennek a mesének az a lényege, hogy azok
ban a régi időkben a tábornokok és császárok milyen nagy figyel
met fordítottak a katonaság kiképzésére és a harci fortélyok el
sajátítására. 

Valaki rákérdezhet, miért néz Csín Sl Huang-ll hadserege 
a sírban kelel felé? Ennek magyarázatát abban leljük, hogy Csín 
állam az ország nyugati vidékén volt. Az első háborúk és az ide
gen területek meghódítása - gondolunk itt a többi hat szomszé
dos és közeli államra - keléire volt Csintől. Mivel a béke még nem 
állt teljesen helyre, a császár sem volt igazán megnyugodva. 
Ezért készíttette el még életében a sírját, miközben nem feledke
zett meg arról sem, hogy keletről fenyegeti veszély. Agyagból 
készült hadseregével azt szándékozott példázni, ha szükség van 
rá, a sereg kész azonnal keletre indulni, hogy megőrizze országa 
egysegét. Csín Si Huang-ti paloták egész sorát építtette fel életé
ben. Hsziangjangban 145 palotát emeltetett, melyekben tízezer 
szép nőt helyezett el a leigázott hal országból. Tu Mu (803-852) 
a kései Tang-dinasztia költője prózaversben énekelte meg eze

ket a palotákat: „Hat királyt kivégeztek, négy tavat egybeömlesz-
lettek, az egész Su-hegységben levő erdőt kivágták, hogy fel
építhessék az Efang palotát. A palota kertje több mint száz mér-
(öldre terjedt ki. A rengeteg magas tetőtől nem lehetett látni az 
eget, s a napot is eltakarták. A Li-hegységtől északra és Hsziang-
jangtól keletre mindenütt az Efang palota épületei voltak. Folyók 
szelték át. minden öt lépésre egy épület emelkedett, minden tíz 
lépésre egy őrtorony magasodott. A tetők az ég felé nyúltak, a pa
loták talapzata a talaj lejtéséhez idomult. Az épületeket csopor
tokban helyezték el, amelyeket kanyargós utakkal kötöttek össze. 
A palotákat és köréjük csoportosított melléképületeiket virágko
szorúként fonták körül az utak. Az egész egy nagy örvényre ha
sonlított, az épületek középső csoportja olyan volt, mint móh-
kaplárakban a lép formája. Az udvaroknak se szeri, se száma.. . " 

Tu Mu Efang palotája a prózaversnek ahhoz a fajához tarto
zik, amely a Han időszakban jött létre és fúnak hívták. Terjedel
mét tekintve a rövidség jellemzi, azzal, hogy minden iQüszak-
nak megvoll a saját jellegzetes formája. Választékos nyelvezeté
vel az Efang palota hatalmas méreteit, a leírt épületek gazdag
ságát és Csín Si Huang-ti császár uralmát szemlólleti. A nép 
körében nagy volt az elégedetlenség és az ellenállás, így Csin 
Si Huang-ti rövid uralma hamarosan parasztfelkelésbe torkollott, 
amiről Tu Mu a következőket jegyezte fel: 

„A nép Hangúban [a mai Henan tartományban] felkelésben 
tört ki és az elfoglalt Efang palotát a földdel tette egyenlővé. Nem 
maradt belőle semmi." 

Az Efang palota három hónapon át égett, romjai még ma is 
láthatók, s az emberek Tu Mu prózaversének köszönhetően a 
helyszínen eleveníthetik fel az eltűnt udvar valamikori fényét, 
gazdagságát. 

A keleti Han dinasztiában három uralkodó réteg volt: az eu
nuchok, a császár rokonsága és a hivatalnokok, akik egymás kö
zött vetélkedtek a politikai hatalomért. Az eunuchok voltak a csá
szár legközelebbi tanácsadói és munkatársai, ezért a császár 
bízott bennük, fontos állami döntések hozatalánál meghallgatta 
őket, különösen a belpolitikai ügyek esetében, mert a külpolitikái 
többnyire a császárnő rokonsága tartotta kézben. A hivatalnokok 
iskolázottak vollak, s mindig a császár pártján álltak, ha az ösz-
szetűzésbe került a vele vérrokonságban álló nemesseggel. A 
keleti Han-dinasztia végén súlyos harcok tomboltak az uralkodó 
körökben. A középső síkságon tömegesen mészárolták a hivatal
nokokat. Vajon mivel volt ez magyarázható? 

Cao Cao (155-220) a híres hadvezér és költő a következő 
verset írta a vérengzésről: 



MEZŐN FEHÉRLŐ CSONTOK 

Beláthatatlan előtted a tér, 
sehol, mérföldekre sehol egy lény, 
csak legyilkoltak fehér vázai. 
Élve nem maradt senki -
erre ha gondolok, 
lélegzetem eláll, elszorul szivem. 

Arinak idején a középső síkságon koncentrálódott az ország 
legfontosabb gazdasági és szellemi ereje. A legtöbb háború az 
országnak éppen ezen a vidékén folyt. I.e. 2019-ben a három 
legerősebb királyság közötti nagy csatával véget ért a mintegy 
hatvan évig tartó háború. Mindegyik ország rövidebb-hosszabb 
ideig békében és biztonságban élt. Az arisztokrácia gyengüli, 
a társadalmi középrétegek megerősödtek és erőteljesen szem
beszálltak a konfuciánus erkölccsel és szigorral. Ebben különö
sen Cao Cao, a költő és Vej királyság minisztere tűnt ki, aki kihir
dette, hogy az ember nem kell hogy engedelmeskedjen a konlu-
ciánus szigornak, hanem mindenki a saját belátása szerint cse
lekedjen. Az az álláspont, hogy nem kell vakon követni a szigorú 
magatartásformákat, nagy vilát és vélemény harcot váltott ki. (gy 
jött léire egy ereinek mozgalom, azt követően pedig Lao Ce és 
Csuang Ce tanítása, majd azt követően a buddhizmus. Ezek az 
irányzatok rendkívül népszerűek voltak és az irodalmi művekben 
is kifejezésre Jutottak. A Han-dinaszlia utolsó császárának ural
kodása idején egy új irodalmi műfaj, a hszian-an jött létre, ame
lyet teljes leiszabadultság, erőteljes kifejezésmód, de ugyanak
kor elegáns stílus is jellemzett. Cao Cao és két fia a legkiemel
kedőbb képviselői ennek az irodalmi műfajnak, ezért ezt az idő
szakot a három Cao periódusának nevezik. 

A Bambuszliget hót bölcse (Csu-lin csi-hszien) körhöz olyan 
kiváló költők tartoztak, mint Hazi Kang és Zsuan Hszien. Ez 
utóbbi 210 és 263 között élt. az élet múlandóságáért és a nagy 
eszmékért lelkesedve igyekezett az alacsonyabb rétegek fölé 
emelkedni. Költői hitvallását a magányos daruról szóló versében 
fogalmazta meg. A magasan a többi madár fölé emelkedő daru 
a magányos költőt szimbolizálja: ' 

KEDVES A TÓBAN 

Ha a Hao-cseng hullámába leng 
s fölötte a rózsás tavasz mereng, 
alabástrom-testén a vér dereng, 
majd úgy repül ki 6 a lanyha vízből, 
mint lenge tündér, kit két szárny visz föl. 

(KOSZTOLÁNYI DEZSŐ fordítása) 

SZÍVEM DALA 

(...) lelkedbe beírjad 
lemenő nap araszolását, 
ruhád igazítsd, oldd meg szablyád* 
nézd felhők égi vonulását, 
őket a daru verdeső számnyal 
miként röpüli át 
s tűnik el kék magasságban... 
Soha többé nem hallhatom! 
Kakukk vagy holló nem lehet társa -
alacsony a suhanása. (...) 

A Tang-dinasztia idején volt a kínai költészet aranykora. A 
Tang periódusban körülbelül 2300 költő élt, közülük U Taj-po, Tu 
Fu, Baji Ju-JI volt a legismertebb. Az említett időszakban írt 
mintegy ötvenezer verset a Csüan Tnng-sl (A tang-kor összes 
versel) c lmú gyűjtemény tartalmazza. 

A legnépszerűbb költői (orma a tust volt, amely hat sorból 
állt és Öttől hét szójelet tartalmazott. A déli és északi dinasztiák 
Időszakában kialakult lü-si a Tang korban érte el virágkorát. Az 
időszak legnagyobb költője Tu Fu (712-770) és U Ta|-po- A re
ménytelenség, a nincstelenség Tu Fut alázatossá tették. A tüzes 
és lendületes, a valóságból taoisla eszményekbe menekülő Li 
Taj-po-val ellentétben Tu Fut a konfuciánus elkötelezettség fog
lalkoztatja, érzelmileg erőteljesen kifejezésre juttatja korúnak tár
sadalmi életet. KÖttószetének gondolatiságát, szókincsének gaz
dagságát és kifejezőeszközeit szemléletesen mutatja alábbi ver-

t'i& A kínai nyelv jellemvonásai ugyanolyan sajátosak mini maga 
^ ¿ 4 ' a kínai költészet. Az egyszerű költői szókincset, metrumot és -——- - —- — legbanálisabb kifejezésmódot a ritmikai megfogalmazás teszi 

koherenssé. Tehát az egyértelműségből következik a nyelvtani 
polivalencia is, mert morfológiai kategóriák híján a kínai -szó
jelek több fogalmi réleg hordozói. A szavak ezenkívül változat
lanok, s ez az analitikus kifejezésmódot pontatlanná teszi. Éppen 
ezért a poéta leghatásosabb eszköze a gazdag szókincs és a 
szuggesztivilás. A főnévi igenevek általánossá teszik a jelentési 
ós szinle lehetetlen megsejteni, hogy a költő a saját nevében be
szél, vagy máshoz szól, létező vagy nem létező személyhez. A 
versből nem lehet megállapítani, hogy az illető személy férfi vagy 
nő, egy vagy több emberről van-e szó. 

Az északi és déli dinasztiáktól a Tang korig terjedő időszak
ban virágzásnak indult a Lü néven ismert megzenésített költészet. 
A régi kínai zenének messzire nyúló hagyományai vannak. A 
Tavasz és ósz időszakától kezdve számos Jü-si vers megze
nésítésére került sor. Nemrégiben az egyik Hupej tartományi 
együttes régi bronzcsengőkön játszott el egy ilyen dallamot, rend
kívül nagy érdeklődést váltva ki. Ily módon betekintést nyerhe
tünk a régi zene világába. A megzenésített költészet a Dalok 
Könyvével (Sl-klng) vette kezdetét időszámításunk előtt körül
belül 500-ban, nagy része olyan dalolt versekből áll, melyeket 
négy csoportba lehet osztani, ez a négy kezdet: Dalok (feng). 
Kis ódák (hsziao-ja). Nagy ódák (ta-ja), Himnuszok (szung). 

A legszebbek és a leggyakoribbak a dalok, pontosabban 
szólva az ország különböző vidékein összegyűjtött népdalok, 
amelyekel zenei kísérettel adtak elő. A Tavasz ós ősz időszaká
ban uralkodó Csen Vej idejében a megzenésített versek voltak a 
legnépszerűbbek. A Sang dinasztia története (Sang-su) című 
könyvben a megzenésített versekről a következőket olvashatjuk: 
„Amikor az ember érzéseit írásba teszi át, azt költészetnek ne
vezzük." 
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A regi kínai verseket többnyire a négysoros versszakok rit
musában zenésítették meg. Ilyenek voltak a szertartásokra írt 
versek, az uralkodókhoz írt ódák, a népdalok slb. A Ju Fu meg
zenésített versformának szó szerinti jelenlése: zeneakadémia, 
tehát iskolázottabb lípusú megzenésített vers. A keleti Han di
nasztia vége felé egyre erősebben érezteti hatását a buddhiz
mussal Kínába került idegen zene. Az irodalom szintén a budd
hizmus hatása alá került. Külföldi papok érkeztek ide nyelvet ta
nulni, a kínaiak pedig szanszkritul tanultak, a szanszkrit irodalmat 
és írást tanulmányozták. Kínaira fordítják a szanszkrit alkotáso
kat, mégpedig a fonetikai értékek átvételével. Az indiaiak érdeme 
abban volt, hogy a kínaiakat rádöbbentették saját nyelvük foneti
kai értékeire, arra, hogy a szavakat szemantikai és fonetikai 
részre lehet osztani, s ez a déli dinasztiák időszakában lehetővé 
tette a kínai hangtan megalapozását. 

A Tang időszakban nagy virágzásnak indult a zenekísóréttel 
előadott költészel. Vang Vej (699-759) a Tang periódus nagy 
költője a következő verset írta barátja távozásáról: 

JUAN ANHSZIBA MEGY 

v 

Hajnali eső áztatja 
csillogó porát 
Vej városának, 
vendégház mellett 
zöldülő fűziák 
magukat újítják, 
barátom, 
igyál még egy pohárral: 
nyugatra a Jang-kaputói 
nincsenek régi barátok. 

Az ilyen jellegű versek voltak a legnépszerűbbek. Kínában -
ha valaki búcsúzik - manapság is ezt a verset éneklik. Bal Ju-Ji 
gyakran gondolt erre a versre, amelyet gyöngyfüzérnek nevezett. 
Ll Sang-JIn ( 813 - 856) szintén a Tang-dinasztia költője, s rá is 
nagy hatással volt. Feltételezzük, hogy Bai Ju-ji, aki a Tang idő
szak elején élt és Li Sang-jin, aki a periódus végének költője, azo
nos módon élték ál ezt a verset és egyformán lelkesedtek annak 
szépségéért. 

Bal Ju-JI (772-846) hosszabb költeményeket irt, melynek kö
zül az örök bánat verse a legismertebb. Egy eseményt dolgo
zott lel, ami arra utal, hogy abban az időben nagyra becsüllék a 
versmondást ás éneklési. Hao Hszia-ju, a katona, meghívta ba
rátját ebédre. Mivel ünnepélyessé akarta lenni a napol, egy lányt 
is keresett, hogy szórakoztassa vendégét. Amikor megkérdezték, 
milyen jutalmai kér, a lány azt válaszolta: .Ugy tudom énekelni Bai 
Ju-ji verseit, mini senki más, ezért a julalo" ^ ->qyen olyan, mint 
amilyet másoknak szánnak." 

A lenti történet a költészel és a zene természetes összefo
nódására utal. A zene hatást gyakorol a költészetre, amitől szigo
rú tonális modelll. rímes rendszert követel meg. A verseket 
hosszú előadásokká lehetett összekapcsolni, így jött létre a több 
felvonásból álló opera. Bai Ju-ji mint kivételes költő, különböző 
tisztségeket töltött be Sangan, Hangcsou és Szucsou városában. 
Versei ugyan lírai élményt közvetítenek, de szatirikus elemek is 
fellelhetők bennük. Bai Ju-ji kivételes termószetmegligyelő ké
pességével és mesélőkészségével rendkívül népszerű költővé 
váll. A Tang dinasztia végén ahhoz az irodalmi mozgalomhoz tar
tozott, amely a költői kilejezésmod, stílus és témaválasztás le
egyszerűsítése és vulgarizálása mellett foglalt állást. 

ELVÁGYÓDÁS 

Vizek ömlenek a Bian folyóba, 
Si folyóba ömlenek a vizek, 
el a régi Guacsou révig; 
a Vu-hegység párája égbolt. 
Borongós végtelen gondolatok 
kivárják bánatomat. 
Fellélegzeni akkor fogok... 
Míg süt a holdfény, én 
ablakomnak támaszkodom. 

A lenti dal jellegzetes ce formában íródott, a ce magyarul 
sző, általánosabb értelemben dalolható szó. A verssorok eltérő 
hosszúságúak, a metrum a dallamot követi. Az ilyen versek rend
kívül közel állnak a beszélt nyelvhez, szabadon jönnek létre ós 
árnyalt kifejezésmód jellemző rájuk. Rendkívül szentimentálisak, 
leírásaik impresszlvek. a megjelenített táj légkörét hordozzák 
magukban. 

A kfnai művészetben az irodalom, a festészet, a szobrászat, 
a zene, a tánc és a szépírás művészete szerves egészei képez, 
amit e kiállított tárgyak is érzékeltetnek. 

Fordította GAHAI LASZLÖ 
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Közvetlen politikai üzenetet hordozó graffltlk 

A farföliratok írására általában nincs közvetlen politikai indí
ték. A politikai motiváció hiánya azonban nem jelenti a politikai/ 
politizáló tartalom hiányát. Elsó látásra teljesen ártalmatlannak 
tűnő szövegek, ha megfeleld kontextusba helyezzük őket. el
áruljak valódi lényegüket. Ilyenek p l . a punk zenére és mozga
lomra vonatkozók. 

A nyolcvanas évek leggyakoribb jelszava Belgrádban a ft-
VEO PANKI [Éljen a punk!]. A punk olyan zenei irányzat, melynek 
karakterisztikus ideológiai gyökerei vannak. Eredetileg az angol 
nagyvárosok perifériáján élő fiatalok kaotikus „muzsikája", amely 
a kifejezés agresszivitásával és a polgári társadalom megcson
tosodott értékrendjének, viselkedési normáinak elvetésével tűnt 
ki. Hamarosan követőkre talált az egész világon, így hazánkban is. 
Mint a punk propagálásának egyik módja, támogatása vagy elve
tése, tömegesen jelentek meg a falakon ilyen szövegek: PUNK 
A, WÜNCHEN ZIE VERGNŰGEN AUS PUNK? [Szeretné űzni 
a punkot?], PUNK UBER ALLES [Punk mindenek felett], VIA 
PARIS [Irány Párizsi PUNK IS OEADI [A punk halon I], NE 
POONOSIMO PANKERE I S M R O U I V E HIPIKEI AUTORI: 
SMINKERI [Nem tűrjük a punkereket és a büdös hippiketl Smin
kerek], PANKERI - PRANJE Hl Pl Cl - SlSANJE [Punkerok -
mosdás Hippik - nyiratkozas}. Mint a lölíralok szerves része, 
megjelenik a körberajzolt A betű, az anarchia szimbóluma ós 
egyben felhívás rá. Ezzel világosan megmutatkozik ideológiai an-
gazsáJtfláguk ós politikai meggyőződésük. Az anarchia, mint a 
punk eszmei forrása, tagadja a politikai szervezés minden formá
ját, a társadalmi mozgások teljességét a társadalmi elet ösztö
nös formáira redukálja. 

A punk-mozgalom eszméinek elfogadása egyfajta politikai 
magatartás hazánk fiataljai részéről. Mivel azonban főleg közép
iskolásokról, éretlenekről van szó, felvetődik a kérdés, mennyi
re veszik komolyan annak lényegét. Életkorukat tekintve inkább 
a külföldi punkok utánzásáról lehet sző. 

Mirkö^-Próa (15 éves): 
„Az öregek nem irkálnak a falakra. Én írok, mert tetszik ne

kem. Kiírom, hogy PUNK, mert meg akarom mutatni, hogy nem 
halott. Legtöbbször spray-1 és filctollal használok... Anarchia... 
Az törvénytelen állapot, fejetlenség. Bizonyos fokig a ml társadal
munkban is van anarchia. Ez a punknak is alkotórésze. Igen, de 
az A betű Albániát is jelentheti . . . Hát . . . a betű megegyezik, de 
ha elkapjuk, aki frta, akkor agresszívan reagálunk... Tulajdon
képpen a Nyugat hatása alatt állunk. Ha mindenki fgy van vele, 
miért lennénk ml kivételek? Haladni akarunk a korral." 

Bár mindez ártalmatlan játszadozásnak tűnik, nem okvetle
nül az; az ifjúsági szervezet még mindig nem lett lépéseket a 
graffitik hátterének tisztázására. 

DragBn Rontevió, a Stari grad-i SZISZ KV elnöke: 
„A punkol és falra firkálást mindeddig nem tekintettük prob

lémának. Semmiféle akciót vagy vitát nem indítottunk. Igen, a mi 
községünkben meglehetősen sok falfölirat van, de . . . A fiatalok 
irkálnak ós (mi is fognak, ezt senki sem tilthatja m e g . . . " 

A béke jelével Is találkozunk utcáinkon - ez a hippi mozga
lom szimbóluma, mely egyike volt a hatvanas évek Amerikájában 
és Nyugat-Európájában létrejött erős ifjúsági lázadás irányzatai
nak és formáinak; hívei a világban, hazánkban is, mai napig van
nak. A követők száma, összevetve az ifjúság más tömeges meg
mozdulásaival, csökkenőben van és történelmileg túlhaladott 
ideológiát képvisel. A szimbólumokkal kombinált graffitik a hippi 
eszmékkel való identitást jelzik. 

A jelen társadalom számukra elfogadhatatlan, mert csoport
érdekeket véd, igazságtalan a kisebbségekkel és szegényekkel, 
szemben áll a hirdetett demokratikus szabadsággal. A hippik 
azonban ahelyett, hogy harcolnának a társadalom megváltozta
tásáért, egyet nem értésük prezentálására visszavonulnak a kö
zösségi cselekvéstől magánéletük világába, mivel megítélésük 
szerint előre kudarcra van ítélve minden küzdelem, ami a totális 
kényszerítő apparátussal operáló „bőség társadalma" ellen Irá
nyul. Hogy az emberek megváltozzanak, el kell végezni a szemé
lyiség újjáformálását, melyet politikai és szociális változásoknak 
kell követnie vagy megelőznie. Ez a rekonstrukció feltételezi a 
személyiség szabadságát, ami abban a pillanatban válik reali
tássá, mikor az egyén megszabadul a társadalom hamis öntuda
tától, ós automatikusan elfogadott, kényszerű imperatívuszaitól. 
A szabadság valóságos értelme az egyén szabadsaga, hogy ki
építhesse saját filozófiáját és értékért, életmódját és kultúráját. 
Az étet Igazi útjai csak békében lelhetők meg, olyan közösse
gekben, ahol a szerelem, természetesség, bölcsesség, a munka 
elvetése és a háború - mint a társadalmi rossz összessége -
Iránti gyülölel uralkodik. Erre utalnak a LOVE & PEACE [Szere
lem ós béke] QIVE PEACE A CHANCE [Adj esélyt a békének] 
föliratok. 

Sokan azt hiszik, ezek a célok az extázis állapotával érhe
tőek el, amit a kábítószer, harsogó zene, nudizmus vagy vallás 
nyújt: SHVATTTEISUSA [Értsétek meg Jézust]. A hippik elvetnek 

12 



«lözködn8k(k0D0ttter™7 l 9 ' ™ n k ° n ™ n c i o n á l i s módon 

Napjaink pacifista mozgalma lényegi kapcsolatba hozható 
a h\pp\zmussa\, meri békét hirdet, az „örök békében" való hitet, 
s elltél minden háborút. A pacüizmus az erőszak abszolút meg
szüntetésének princípiumáért harcol, ós valamennyi karakterisz
tikus tulajdonsága, mely az „örök béke" elérésére irányul, humá
nus, vallási, erkölcsi, gazdasági, politikai és egyéb motívumokból 
táplálkozik. 

Mikor a hippikről beszélnek, általában kiemelik, hogy szá
mukra a politika idegen, nincsenek elkötelezve vagy angazsálva. 
Hazánkban hippinek lenni meghatározott politikai magatartás
formát jelent. Ideológiájuk bizonyos tételei ugyanis ellentmondás
ban vannak a szocialista önigazgatású demokrácia alapjaival -
ilyenek például a munka megvetése, minden szervezet tagadása, 
felkészületlenség a társadalmi változásért folytatott harcra, visz-
szahúzódás a vallásba és narkomániéba mint a szamukra el
fogadhatatlan világbó) való menekülés slb. Vannak azonban a 
hippi-ideológiának pozitív elvei is: a háború gyűlölete, a béke hir
detése és keresése, a bölcsesség, szerelem magasztalása, az 
erőszak elutasítása, egyenlőség ós egyenjogúság követelése a 
világ valamennyi emberének. Felvetődik a kérdés: az említett 
eszmék melyike hatott leginkább a fiatalokra, akik csatlakoztak 
a mozgalomhoz. Bar valamennyien azt állítják, hogy a hippi esz
meiséget teljes egészében elfogadják, a többség csak részben 
viselkedik és él a proklamált módon. Leszögezhetjük, hogy a ju
goszláv hippizmus néhány szimpatikus alapelv gyakorlásán, ós 
a világmozgalom példáján nyugszik. 

A punkerek és hippik egymás ellenfelei, és ezt elvi szinten 
is igyekeznek hangsúlyozni. Reakcióik egyik Kifejeződése a graf-
filik írása. A hippiket büdösnek titulálják, hajvágásra küldik, vagy 
éppen felszólítják. H1PICI N E S K R N A V I T E C R K V U [Hippik ne 
gyalázzátok az egyhazat). 

A M A R S N A D R I N I [Drinai menetelés] cirillbetűs fölírat, 
Szerb SZK címerének töredékével, C O S A aláírással, tárgyila
gosan szemlélve történelmünk egy eseményének és Szerbia cí
merének magasztalása lenne. Mivel azonban az utóbbi időben 
hazánkban felütötte lejét a nacionalizmus, elképzelhető, hogy ez 
a gratfiti a szerb nemzethez való tartozást kívánja hangsúlyozni. 
Ha ez fgy van, még nagyobb nyomatékot kap azáltal, hogy Belg
rádban, a JSZSZK ós Szerbia SZK fővárosában írták ki. 

A nyilt politikai üzenetet hordozó föliratok lehetnek egy adott 
politikai szituáció ábrázolói, ráirányíthatják a figyelmet meqoldaí-

lan társadalmi problémákra, konkrét cselekvésre szólíthatnak fel 
(vmilyen akcióra vagy annak elvetésére), de a tehetetlenség ki
fejezői is lehetnek: 

- ha nincs olyan azonos nézetű beszélgetőtárs, akinek el 
lehet mondani az üzenetet („politikai magányosság"), 

- ha hozzáférhetetlenek a nyilvános kommunikációs esz
közök. 

A D R U Ž E P L A V I N E M O J M E P O G L A V I [Kék egyenruhás 

elvtárs a fejemel ne bántsd] és R A C I J A [Razzia] föliratok tény
leges politikai helyzetre utalnak, amikor bizonyos számú fiatal 
összeütközésbe kerül a rend őreivel - a milíciával. A graffitik 
szerzői ezen az úton akarják kifejezni elégedetlenségüket az erő
szak alkalmazása miatt. 

A Szent Márk templom falára firkált D O L E Š K O L A [Le az 
iskolával] mondat az oktatás-nevelés rendszerének elégtelen 
helyzetéről beszél. Mivel az utóbbi években változások történlek 
az iskolákban, és széles körű vita folyik a jobb megoldások érde
kében, ezt a tanulók egyik hozzájárulásának lekintheljük, ami 
világosan megmutatja, mit nem akarnak - a tudás megszerzésé
nek jelenlegi módját. Az, hogy templomfalra került, kétféle értel
mezést indikál: hogy iskoláztatásunk megterhelő „religióvá" vált, 
vagy hogy a teológiai oktatás elfogadhatóbb és jobb az állami
nál. Am az is tény, hogy ez a kritizált iskolarendszer ellátja a fel
adatát. Felmerül hál a kérdés: mi az a más, amit a fiatalok sze
retnének? 

USA rigorózus elreléseküni 7 ' B a s * W j meg Amerikai - a, 
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nűleg politikai színezetű: elégedetlenség és egyet nem értés 
a Kommunista Szövetség és más társadalmi-politikai szerveze
tek acióprogramjával. 

Érdekes jelenség a fasizmus, neofasizmus jelképének, a ho
rogkeresztnek felbukkanása, mely jelentéktelen szerepet ját
szik a jelenkor politikai életében. Ez az ideológia erkölcsileg és po
litikailag egyaránt diszkreditált. A neofasizmus ma a világban (NSZK, 
Anglia, Olaszország, Spanyolország) főleg az egykori fasiszták 
maradékát és kalandor elemekel egyesit. Országunkban nincse
nek szervezett hívei - néhány éretlen punkeren kívül, akik ezt a 
szimbólumot elfogadták image-ük részének. A megjelenő horog-
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A zenei irányzatok tarkaságai kifejező ártatlan szövegek 
közül üzenetének komolyságával és nagyobb társadalmi jelentő
segével kiválik egy magányos graffili: VlSE ZELENILA [Több 
növényt). Tartalma a természetbarát mozgalomhoz kapcsolja, 
mely az utóbbi években vált népszerűvé és jelentőssé - felhívva 
a figyelmet a népességszabályozás elhanyagolása, a természel 
megsemmisítése és a környezet szennyezése révén az egész 
emberiséget fenyegető veszélyre. Tekintettel arra, hogy Belgrád 
urbánus közeg, nagyon kevés zöld övezettel, a megjegyzésnek 
reális és motiváló társadalmi jelentősége van. 

Az UA CRKVA [Fuj templom] felkiáltás magán a templomon, 
a fiatalok vallás iránti radikális állásfoglalásai fejezi ki. A GOD 
HAVENT FACULTY [Az isten nem diplomás], BOG JE SMIN-
KER [Isten sminker] graflitik értelme is hasonló, de a religió le
nézését, szarkazmust is hordoz magában. Jelentőségük növek
szik, ha figyelembe vesszük, hogy az ifjúság körében újra nagy 
számban vannak hivők. 

Érdekesek a SEX REVOLUCIJA [Szexuális forradalom] és 
SEKS HARA GRADOM [Szex pusztít a városban] fölíratok. Míg 
az első nagyobb helyet kövelel a szerelemnek ós több szabadsá
got a szexnek, addig a másik ezek eléréséről tudósít. Ugyanak
kor kifejezi aggodalmát is az erotikus forradalom határait illető
en, ti. felteszi a kérdést: talán nem veszett el a „szerelem"? 

Bizonyos föliratok teljesen érthetetlenek maradnak azok szá
mára, akik egy adott generációs kódon kívül esnek. Ilyen példá
ul a DECACI NIKAD NE PLACU [A srácok sohasem sírnak]. A 
„srácok" terminust az Idoli rockegyüttes hozta divatba zenei 
image kialakításakor, majd széles körben elterjedt és a legkülön
bözőbb kontextusokban kezdték használni. 

A szurkolók föl iratai kedvenc klubjukra: ZVEZDA NAM JE 
SVE [Mindenünk a CSILLAG], vagy a riválisokra vonatkoznak: 
UMRITE GROBARI [Dögöljelek sírásók], UA CIGANI [Fuj ci
gányok], DINAMOVCI SU PICKE [A DINAMÚsok picsák], 
ZVEDO ZVEDANA A LA SI JEBANA [CSILLAG csillagott, de 
nagyon megbaszott], HAJDÚK JE PICKIN DIM [A HAJDÚK 
picsafüst]. Az ellentábor iránti türelmetlenség, agresszív és vul
gáris szavakkaJ kifejezve, a graffitit (ró drukkerek primitív tudatá
nak része. A firkálásoknak és a sportrendezvényeken való „tün
tetésnek" politikai ill. nacionalista mellékízük van. 

r ^ J E B E S 2JD NA KOMÉ Hl&TA NE PlSE [Baszh^íodTtólaT 
amin semmit se ír] a legkonkrótabban beszél a fiatalok graffili 
iránti igényéről. A főuratokká) a világot akarják meg változtatni, 
saját szenzibilitásukhoz idomítani, a város állandósult szürkesé
géi széttörni és megszépíteni a jelek tarkaságával. Saját nyelvü
kön szerelnének szólni, melyet visszafog az iskola, család, a nyil
vános kommunikáció. A graflitik alkotásával autentikus módszert 
találtak az egymással való kontaktusteremtésre. A laton húzódó 
hosszú fölirat ennek a kapcsolatteremtésnek direkt kísérlete: 
KAKO STEEEEE [Hogy vaaaaan]. 

A gyűjtés és elemzés munkája után, végül ezek a következ
tetések vonhatók le: 

1 . A graffiti - mini az ellenkultúra kifejezési formája és új 
ifjúsági fenomén - hazánkban nem bír különösebb politikai ha
lassal vagy jelentőséggel. A mindennapi szemlélőkön s néhány 
folyóirat kísértelén - ahol megpróbálták magyarázatát adni - kí
vül senki sem foglalkozott vele. nem készült egyetlen szocioló
giai, politikai analízis sem. Mindez arra enged következtetni, 

jy a graffitit nem tekintik a politikai propaganda jelentősebb hogy a graffitit nem tekintik a politikai 
formájának, sem komoly jelenségnek. 

R4r ~-Bár az utóbbi időben a falföliratok rohamosan gyérültek a 
spray-ek és festékek hiánya miatt, mégsem szabad lebecsülni 
jelentőségüket, mert a fiatalság Önkifejezési törekvésének egyik 
módját képezik, és a korszellem speciális képzőművészeti doku
mentumai. 

2. Az átvizsgált területen legtöbb graffiti a régi városrészben 
voll található. Kivételt képez Voídovac - további kutatásra ér
demes! ahol rendkívül gyérek a fölíratok. Az új lakótelepeken, 
jellegüknél fogva, kevés és karakterisztikusan apolitikus szöveg 
van. 

Leggyakoribb előfordulási helyek: lakóépületek, kommunális 
intézmények és objektumok falai a város forgalmas részein, alul
járók, liftek és bejáratok, szemetes konténerek, padok stb. felüle
lei. A szerzők szemmel láthatóan nem válogatják meg, hova írja
nak, különben nem esnének áldozalul kulturális - történelmi je
lentőségű építmények, emlékművek (mint pl. a Szent Márk temp
lom). Az ilyen föliratok - tartalmuktól függetlenül - meggyalázzák 
társadalmi értékeinket, és a vandalizmus egy fajtáját terjesztik. 

3. A szociológusok, irodalomkritikusok, pszichológusok, mű
építészek, politikai tisztségviselők, a nyugdíjasok és végül a fia
talok kijelentései azt mulatják, hogy az emberek többsége nem 
utasítja el a graffrtjket, sőt megértik az önkifejezés e módját - és 
csak a kisebbség ítéli rondának, szégyentelennek, meg sem kí
sérelve a jelenség mélyére hatolni. 



Some come here to sit and think, 
Some come here to shit and stink. 
I come here to scratch my balls 
and read the writings on the walls. 

(A budapesti Párisi Udvar bárjának illemhelyéről 
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van ez a világ szinte valamennyi modern városában. A számos 
vizsgálat, céljának meglelelóen, különféle címekkel illeti ezen 
szövegek vagy betűslruklúrák megjelenését Nevezik a szub
kultúra megnyilvánulásainak, nagyvárosi folklórnak, más cinikus 
névadók exhibicionista, illetve kényszeres zavart cselekedetek
nek tekintik a szövegek kiírogatását. Mindegyik besorolásnak 
megvan a maga igaza. Meg ezzel a kérdéssel most nem foglalko
zunk, meri sok dolgot kellene tisztázni már előzőleg (például a 
„szerzők" társadalmi hovalartozásál, nemét, korát stb.). Erről 
annyit, hogy a föliratokai zömmel a társadalomhoz még nem 
adaptálódott, húsz éven aluli f i ú k készítik, kivéve a politikai 
föliratok többségét, ahol nyilvánvaló az idősebb korúak - pél
dául egyetemisták - közreműködése. Ezt az is alátámasztja, 
hogy a lallöliralok túlnyomó része apolilikus, és az élet más, nem 
politikai szférákhoz kapcsolódó realitásaihoz kötődik. 

Jelen írásomban egy 1977-tól napjainkig tarló időszak fölira
tait szeretném elemezni. Ez az időszak egy mondatban úgy 
foglalható össze, hogy a föliratok szellemisége, éppúgy mint 
a közélet, valamilyen irányban megmozdult. A fölíratok természe
tesen nem az egész szellemi felépítményt tükrözik, tetemes réte
gek maradnak ki, akiknek tudali helyzete nem jelentkezik, jelent
kezhet közvellen módon. Másrész! lorz a kép azért i s , mert sokan 
olyan szövegekel vagy olyan szavakat írnak ki, amelyeknek 
jelentésével részben vagy teljes egészében nincsenek tisztában, 
s épp ez a réleg a legaktívabb föl iratkész í tó (a tizennégy-tizen
hét éves korúak). Ezek az aszinkronitások arról ismerhetők lel 
a leggyakrabban, hogy a kiírás (kalligráfia) formailag primitív, tar
talmilag logikátlan, ugyanakkor a lein szövegtöredék közludati 
szintje igen magas, eszmeileg tartalmas. A leiismerés másik tám
pontja olyan kontextusokban található, melyek nyilvánvalóvá 
teszik, hogy a kiíró valahonnan „vette" a szöveget, de képtelen 

azzal télies r n p r t e k b p " a z o n o s u i m i p e i a a u i tragaisagok). Ebből 
a szempontból érdekesek a több rétegű szövegek, amikor több 
szerző állal „szerzett" szöveg van egymás szomszédságában, 
különféle kvalitásokat képviselve. Például egy nyilvánvalóan 
irredenta falfölirat: erdélytl - ezt tekinthetjük a magasabb szín
vonalú föliratok tipikus politizáló képviselőjének - mellett idegen 
kiírással: só van? ami az előzővel szemben már alacsonyabb 
minőséget képvisel, jelezve, hogy aki az utólagos kiegészítést ; 
odavetette, egyszerűen „nem vette a lapot", nem érezte meg az j 
elsődleges szöveg igazi patetikáját. Hasonló probléma jelentke- ' 
zik az együtlesneveknél: 

MADA'RTEJ K 

EURpPAKlApo 
A lefényképezett anyag alapján hét tematikus csoport kínál

kozik, természetesen még számtalan verziót feltételezve: 
I. Politikai, illetve politizáló főuratok. Ezek helyezhetők a hierarchia 
tetejére, mivel színvonaluk meghaladja a többi löliratét (nem az 
ideológia színvonalára gondolunk). Ide sorolhatók a kritikai meg
jegyzések, politikai szimbólumok, az inlézményességet támogató 
hivatalos hangnemű, valamint a fennálló rendet lámadó föliralok, 
II. Közérdekű magánföliratok. Ezek különlóle információkat -
figyelmeztetéseket, utasításokat, útbaigazításokat stb. - szolgál
tató föliralok, de ide csatolhatok a különféle munkatevékenysé
gekhez fűződő lalmunkák is. 
III. Együttesek, neves előadók nevei. Közkedvelt könnyűzenei 
előadók, együttesek, élő és holt sztárok kiírogatott nevei, me-



lyek az intézményes propaganda hatásával egyenes arányban 
tűnnek el a (alakról, illetve a köztudatból. Ide tartoznak egyéb 
notabilitások nevei is, de ilyenekből még nemigen akad. 
IV. Észrevétetek, megjegyzések. A személyes reflexiók renge
tegét nyújtó, számban nagy terjedelmű csoport: különféle inter
perszonális kapcsolatokról alkotott vélemények, szűkebb kö
zösségi eseményekre vonatkozó denunciólo kommentárok, egy-
egy reklámszlogen eltorzítása, kigúnyolása stb. Ez a kategória 
adja a lallöliralok hétköznapokkal foglalkozó folklorisztikus vo
nulatai 
V. Nevek. Főleg keresztnevekkel találkozni, illetve azoknak be
cézett változataival, de előfordulnak gúnynevek, tulajdonnevek, 
foglalkozásnevek, monogramok is. Magas fokú dekoralivilás 
jellemzi őket. 
VI. Nevekkel kapcsolatos megjegyzések. A nevek tulajdonosai
hoz, viselőihez fűződő pozitív-negatív érzelmi állásfoglalások, 
enyhébb fokú trágárságok és egyéb szidalmak, becsmérlő jel
zők kíséretében. 
VII. Trágárságok. A legprimitívebb régió; durva, trágár jelzők, 
genitáliák nevei elszigetelve vagy hasonló intonációjú szöveg
kísérettel. A nemiség fokozott nyilvános szereplésével egyidejű
leg e fölíratok száma rohamosan csökken, viszont a trágárságok, 
köznyelvben elfoglalt helyükhöz igazodva, erősen tartják elő
fordulási számarányukat. 

Poétikum és tiltakozás 

Ezekről csak úgy tudunk beszélni, ha érintjük az involvált tu
dattartalmakat, illetve azoknak filozófiai elhelyezését, a valóság
nak mint objektivációnak a falföliralokon keresztüli kifejeződését 
A költőiség egyik forrása maga a szöveg, a szintaktikai szerke
zet, valamint maga a szituáció, ahogy az utca forgatagában siető 
ember figyelmét valamilyen falfölirat egy pillanatra megragadja. 
A szövegek nemegyszer versformát öltenek, asszonáncokkal, 
rímekkel felékesítve. Gyakran kerülnek a lalakra ismert dalszö
vegek, vagy azok részei, továbbá reklámszlogenek átalakításai. 
Mindezek a megjelenési formák egyes társadalmi rétegek, cso
portok, szubkultúrák számára reális érzelmek, gondolatok 
adekvát kifejezőinek tekinthetők. Például: 

béke jelképe, az anarchia jele, a horogkereszt, a vörös brigádok 
szimbóluma: 

JESUS 

ROSES ARE RED 

VIOLET © 

CHRIST 

TO BI 
JEVM Btcés vagyok 

nem t a g a * * 1 

boci sána t W * V 

Ezekben a 
textusokban egy-egy kifejezése jelenik meg töredékes lapidari-
lással, amit még a környező föliratok, a tágabb környezet té
nyezői is modulálnak. 

Maguk a szövegek gyakran csupán prozódikus tiltakozások, 
megvetett, elítélt értékrendek, dolgok, jelenségek néven neve
zései, melyek ellen leginkább oly módon tiltakoznak, hogy egy 
másik, új vagy újnak tekintett értékrendet vagy jelenséget tün-

I tétnek fel ellenértékként. A falfölirat a hedonista értékrendet 
[ például nem úgy bírálja, hogy kiírja: „Elítéljük, hogy ti házat 

vesztek és státusszimbólumokkal büszkélkedtek", hanem egy-
I szerúen csak kiírja a h ipp i szót. Az ilyen típusú tiltakozások

ban a poétikai elem erős hangsúllyal jelentkezhet a közölt tar
talmakon keresztül. Meghatározott értékek elvetésének vagy 
az ellenük való tiltakozásnak másik módja, ha olyan beveti, ten
denciaszerűen érvényesített és kifejezett tudati formák ellen 
kell küzdeni, mint az ateizmus, amikor különféle vallások jel
képeit vagy vallásalapítók neveit írják ki. A tiltakozások dühö
sebb vagy éppenséggel radikálisabb válfajai közé sorolhatók 
azok, amelyek nem kínálnak új értékeket, csupán a régieket 
vetik el. Gyakran nem is szövegekben manifesztálódnak, hanem 
szimbólumokban vagy jelképes kifejezésekben. Ilyenek: a világ-
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A trágárságoknak és trivialitásoknak is nagyrészt tiltakozó 
jellegük van. Az alacsonyabb szintű eszmei mondanivalókat min
denhol megtaláljuk, míg a bonyolultabb - szemiózissal tiltakozó -
gesztusok, színvonalukhoz merten - és ebből fakadóan - izolál-
labb helyeken jelennek meg. A poézis és a tiltakozás összelonó-
dása, szimbiózisa olyan, eredetileg egymással semmilyen közös
séget nem alkotó szövegekben jut kifejezésre, mint a CSAK EGY 

UGRÁS ( J ) SUGÁR reklámszlogen, az anarchia 

betűje és mindennek tetejébe a parlament látképe. A CSAK 

EGY UGRÁS ( ^ ) SUGÁR íöliratban az a betűt az anar

chia i e l e képviseli, mely fonémaként megfelel ennek a 

funkciónak, de moríémakénl már az anarchia tudattartalmát 
közli. 

Ennek a humort sem nélkülöző löliratnak egy meg megka-
póbb, vizuálisan és tartalmilag egyaránt raffináltabb párhuzama
ként vizsgáljunk meg egy másik példái, amely nemcsak a bírálat, 
illetve az elutasítás auráját öleli íel, hanem vésztjósló fenyege
tést is tartalmaz, mindenekelőtt az elözönlés fogalmi képét, ami 
esetleg 1984-ben - mert általában erre a dátumra gondolhatunk 
- be fog következni. Ennyit mond a fonikus alak. Vajon mit mulat 
a vizualilás? Az invázió szó A betűje vörös csillag képében jele
nik meg, így: 

é l e k " ! 

s vörössel is van kiírva, ami már 
ulalás lehet arra nézve, milyen invázió is várható. Olyan jelen
léstartalmú vizuális struktúrák összeötvözéséről van szó, ame
lyek remekműveknek tekinthetők a maguk nemében. Természe-
lesen itt is ignorálni kell az eszmei mondanivaló kuszaságát és 
hamisságát. Ilyen és hasonló főuratokból, ha a körülmények 
úgy hozzák, igazi szimbólumok válhatnak. Az, hogy a fölirat 
eredetileg egy punk együttes neve, esetünk érdekességél még 
csak fokozza, g r f rg ray " 

A heroikum 

Minden falfölirat mögött meghúzódhat egy adag exhibicioniz
mus és bizonyos fokú hősiesség. A falra firkálgatok természete
sen nem a szó igazi értelmében vett héroszok, bár tettükben ott 
lappang az öníeláldozás motívuma és a dicsósegvágy. Indíté
kuk körülbelül így íest: „Ki kell hogy Írjam ezeket a szavakat, mert 
kibírhatatlan, hogy nem láthatják őket az emberek." Ilyen menta
litás alapján kerülnek a lalakra a PEACE NO PUNK (alatta 
egy virág rajza), a DIALÓGUS és a többi hasonló graffili. 
Többnyire politizálnak és valamilyen módon kapcsolatban van
nak a közügyekkel. A heroikum megjelenésének egy másik forrá
sa az aránykonslancía íölbomlása, amikor a médim túlságosan 
kicsi a reá kerüli szöveg méreteihez képest. Egy villamos belsejé
ben általában nem készítenek akkora méretű szöveget, mint egy 
aluljáró falán, mert az egyszerűen nem „ü l " ott. Ebből persze 
nem minden esetben fakad heroikum, de előadódhat az arány-
rendek drámai megbomlása íolytán. Jó példa erre a 

SZERETLEK TE ŐRÜLT 
fölirat móleres belüivel, tíz méteres hosz-

szúságban egy kerítésen. 



Az építészeti tér és a föliratok viszonya 

nyezetóben előforduló föliratokat vizsgáltuk. Amint egy fölirat va
lamilyen épületbelsőben jelenik meg. azonnal módosul a közlés 
jelentősége. Vonatkozik ez a konkrét szövegre, de a dekódolási 
folyamatra is. A szöveg olvasója akaratlanul is viszonylatokat 
keres és érzékenyebb a médium, valamint a szöveg Összefüggé
seire. Ezért egy intim hangulatú belső lérben súlyossá válik az 
a fölirat, amelyik az elidegenedett utcai környezetben jóformán 
elsikkad. 

A belső terek esetében a szövegmegjelenés egyik elenged
hetetlen föltélele, hogy a méretek alkalmazkodjanak a zárt tér 
méreteihez, mert ellenkező esetben az aránykonslancia meg
bomlása érielemzavaró, sót sokkoló tényező lehet. Míg kinn az 
utcán egy spray-vel lújl betű átlagos mérete 2 0 - 5 0 cm, addig 
a belső terekben a 20 centis nagyság már hatalmasnak számít. A 
löliratokra való érzékenység zárt terekben vagy építészeti bel
sőkben proxémikailag az úgynevezett „nyilvános távolság" kö
zeli szakaszában, 360-750 cm között a legnagyobb. Itt a tiszta 
látás tere 15°; ebbe jól belelérnek a különféle föliratok, melyekel 
teljességükben is szemlélhetünk, viszont adott a lehelőség a köz
lés elvonatkoztatására. Ha valaki ennél közelebb megy a „tár
sasági távolság" különféle szakaszain, akkor a szemlélődés 
motívuma erősödik, ám a szövegből kiolvasható verbális infor
máció terjedelme nem növekszik. A kódra, valamint a leiadóra 
vonatkozó információk mennyisége növekedhet; apróbb részle
tekel látunk, a textus visszatükrözi a médium tulajdonságait, a 
falfelület és a kiírás technikája pedig többlet információt ered
ményez. Ilyenek a nagyon gyors festékszóró-használat nyomai, a 
hibás, félbemaradt föliratok. Ezekben az esetekben a fölíró rossz 
pillanatban fogott munkához, valaki megzavarta, vagy a hely nem 
volt megfelelő, ami optimális az információátadás szempontjá
ból, viszont kedvezőtlen a kiírás aspektusából. Az ópítószeli 
belsőkben elhelyezett föliratok egy külön válfajt alkotnak, mert 
erősebben dominál bennük a redundancia, mint az utcai szöve
gekben, ahol nincsen mód bő lére ereszteni a közlést. így pél
dául a W.C.-löliralok hosszasan ecsetelnek egyes aktusokat és az 
azokból lakadó örömöket. Ili most ki kellene térnünk a rajzokra, 
de csak annyit jegyzünk meg, hogy a szövegek ós a rajzok 
gyakran egymást kiegészítve adják meg a végső információt. 
A szétválasztás azért is célszerű, mert egészen másként közöl 
egy rajz, mint egy szöveg. A W.C.-föl iratoknak van a legtöbb 
rétegük, voltaképpen különléle föliratozók egymáshoz kapcsolt 
megjegyzéseinek halmazaiból állnak. Ezeknek legtöbbje per
verz, obszcén kijelentésekben manileszlálódik, illetve gyakorlati 
funkciói tölt be lakáscímek és lelelonszámok közlésében. De a 
konkrét adatok sem ritkaságok: 

tek embertársa-

1 J. P. « ' "> • 

kutyád, az! - Testvena^, 
S a leglényegesebb fejezetek, elhúzódó banam*.... 
felírású ajtók belsó pozdorjaierrtezén (Ferii A kurva anyádat, ügy D V I « H 

vagyok zúgva. Én lefekszem veled. Tudom, csak Azt akar\a. Caak 14 
múltam, úgy szerelem. Siept. 9. - Szeresd, ne feküd} te vele. - Na, 
ne! Mire vársz, Miért baj, ha va\ak\ szereti a faszt? Én például elbír
nám viselni, ha áiiantiéan bannam van. - Fo\cainét\ak. Htl ér az 
egész? VálasztI Itt. 2. - önkie\éQUon\ kell. - Ich war euch elne Hűre: 
Uau Oagmar Knopfel, 393 Rostock (Zone), Kari Marx Slrasöo 12. 
[Én is kurva voltam. Dagmar K. asszony. ODR. Roslock.. ,J - Adjon vala
k i egy ki lói. Megadom. - Józsii Legalább hadd pisiltesselek megt -
Én Z9-SZBT móriam ás még 10-szer annyiazor fogok. De azért nem va 
gyok kurva. Caak súrun baszott efvtársnó.) Ez az év." 
LENGYEL PÉTER Ponyva c regényéből (1984) 

Ehhez a részhez kívánkozik az építészeti (érnek azon része, 
ami utcának számít ugyan, de az épület meditalizálja Az ilyen he
lyen található fölíratokal nem az úgynevezett nagy nyilvánosság
nak szánták. Jellemzőjük, hogy nem ecsettel vagy festékszóróval 
készültek, hanem golyós- és filctollal. Betűméreteik kis mérték 
ben haladják csak meg a normál kézírás betűnagyságát. Tártai 
muk általában találkák elhalasztása vagy találkahelyek pontos 
megjelölése, illetve szerelmi vallomások, üzenetek aurájában 
mozog. Leggyakoribb kiírók a csövesek, akik rendszerint ugyan
azokat a falfelületeket használják. Ennek egyik szép példája Bu
dán a Moszkva téri 18-as villamos János kórház felőli megállója, 
ahol a bódék alumíniumborítása telis-lele van ilyen és ehhez ha
sonló szövegekkel: Marcii A medikusban vagyunk. Találunk 
ebben a kategóriában nagyobb méreteket is, melyeket rendsze
rint falfelületekre vagy téglákra karcolnak bicskával, pénzérmé
vel. Szövegeik időpontokat, szitkokat tartalmaznak, szenvedély
től lúlfutöttek. Nem nagy gyakorlati funkcióval rendelkeznek, 
hasznukat csak a beavatottak szúk köre látja. Egyedi előfordu
lásban titokzatosak, meghökkenlóek, nem tárul fel egyből igazi 
jelentésük. A szavak ezekben a szövegekben olyan rétegnyelvi 
vagy csoportnyelvi kifejezések, amelyek hétköznapi értelmük
höz képest deformált jelentéssel bírnak. Az igazi jelentést sok 
esetben még konlexluális elemzéssel sem lehet megfejteni. 
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Az ilyen és hasonló főuratokat 
megjegyzések tömege kíséri: 



Idegen nyelvű fölíratok 
"sr 

Ezekéi - a kínálkozó lehetőségek alapján - két csoportra le
hel osztani: a magyar anyanyelvűek által kiirt kifejezésekre, ne
vekre és egyéb szöveglermókekre, valamint a külföldiek által 
kreált föliratokra. Néhány magyar anyanyelvűek által kiírt szöveg: 

fcfcWAT* kOfc® ^tf 
frOLMKITA'S 

Nagy részük destruk
tív jellegű, hiszen a fennálló és támogatott értékrenddel szem
ben álló erókból kínál közismert és kevésbé ismert „értékeket". 
A fentiekből következően az idegen nyelvű föliratok egy része 
kapcsolható a politikai szférához. A külföldiek vagy más idegen 
ajkú személyek által készített szövegek napjainkban erősen el
terjedlek; föltehetően lengyel, NDK-beli ós arab egyének a 
legszorgalmasabbak az ilyen és ehhez hasonló föliratok ki
vitelezésében: DAS REICH kommunlazt no sol Idamosó 
PROUTI 

Együttesnevek is elöíordulnak mint a 

ami annyira provokáló, hogy nyugodtan elvonatkoztat
hatunk magától az együttestől, annál is inkább, mert ez a név 
nemigen ismert. Érdekességként említem meg, hogy az ilyen 
föliratok levakarását végzők nem tudják egységbe hozni a 
solldarnoec és a szolidaritás szavakat, ugyanis a ,szo-
lidaritás'-t mindenhol levakarják, de két méterrel arrébb a .soli-
darnosc' szóhoz hozzá sem nyúlnak. Az idegen nyelven írott 
politizólo szövegeknél láthatunk egy szélesebb, nyilvánosabb 
réteget, ami a rock és a könnyűzene területére visz bennüket. 
Általánosan használt nyelv az angol, a reflexiók pedig együttes-
nevektől slágercímekig terjednek, beleértve néhány olyan szó
lást is, mint Keep amlllng Peace no punk Sok az 

> egymásra reagáló fölirat: az egyik dicsér egy együttest, a másik 
| ugyanazt szapulja. 

Számok 

A számok megjelenése szintén tömeges, sem helyhez, sem 
valamilyen kitüntetett eszközhöz nem köthető. A leghányavetibb 
módon odaíirkanlott egyjegyű számoktól kezdve a mívesen, kéz
zel megfestett számokig előfordul sok minden. A legtöbb szám 
azonban kétjegyű. Nyugodtan idesorolhatjuk a hiányzó házszám 
helyett kézzel, nagy méretben kiirt számokat, melyek hatható
sabban kommunikálnak a mindennapokban, mint a zománctábla. 
Egyes számok értelmét neves évfordulók adják meg, mint a rend
szerint ősz elején megjelenő 56 föliratok, melyek immár szimbó
lumoknak tekinthetők, hiszen jelentésüknek még akkor is fel
hangjuk van, és az 1956-os eseményekre utalnak, ha egy nyil
vánvalóan elvesztett 56-os számtáblát helyettesítenek. Más 
számokat valamilyen ezoterikus számmisztika magyaráz. Igen 
elterjedt a 

A3 
999 j f r ^ 1 

Ugyanakkor gyakoriak a teleionszámok 
és a versenyautók rajtszámai Forma 1-es versenyek idején. Konk
rét jelentéseket hordoznak még a matematikai műveletek, me
lyeknek löbbsége összeadás és kivonás. Humorosak az olyan 
típusú, csupán a „parola" kedvéért, készített matematikai müve
letek, mint a 100 -1=99 vagy az 5+1 - l e j t sd megl Meg-
kapóak az úgyszintén napi gyakorlati haszonnal rendelkező autó-
rendszámok: ZG 284. . . Bérlelt helye (sic!) Az agyonfirkált 
köztéri leleíonfülkékben ugyancsak a számok uralkodnak. Sze-
miotikailag vonzóak a katonák állal kiírt számok is - például 

2.12.-& 
mert a nap jele áll a szám által képviselt, de önmagában 

nem szimbolikus jelentés mellett, azaz 222 nap múlva szerel le 
az illető. Viszont a kettő együtt már igazi szimbólum, amiben 
van egy ikon is. a 
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A szürreális megjelenése 

Mini láttuk, minden lalra írt szöveg tartalmaz bizonyos poéti-
kumot. ami a szemlélő adott lelkiállapotának és hangulatának 
velülelében kapja meg végső dimenzióját. A szürreális megjele
nésének egyik lehetséges oka, hogy a szöveg olvasatának több
féle adekvát értelmezése lehet, és ezek az értelmezések nem 
határolódnak el egymástól, hanem összemosódnak. Vegyünk 
egy problémás esetet: 

Ez a szöveg nagy betűkkel van ki
írva egy épület falára, és nyilvánvalóan a gyakorlati kommuni
káció szülte. Korábban a fölirat szomszédságában egy olyan üz
lethelyiség volt, ahol történetesen eleven halat árultak. Ez a prag
matikus viszony azonban félreértésre ad okot akkor, amikor min
den sivár, elhagyatott, a bolt évek óta nem dolgozik, az egész 
házon az enyészet uralkodik. Itt már nem világos, hogy ki kivel kö
zöl, és nem gondolunk szükségszerűen a halra, mert a szemantikus 
vonatkozás megengedi, hogy „filozofikusan" értelmezzük a szö
veget, vagyis: minden élő meghal - élő hal. Ez az értelmezés 
nem szükségszerű, de lehetséges. A kél szó szintaktikus viszo
nya nem szolgái támponttal az értelmezésben. 

Rengeteg szűrreális olvasat keletkezik azonban más módon 
is, nevezetesen, amikor olyan fogalmak, szavak kerülnek egy
más mellé, amelyek értelmileg semmi közösét nem mutatnak, de 
úgy hatnak, mint egy szürrealista vers: 

A köznapi szemlélőt általában nem zökkentik ki 
ezek a dolgok, hiszen a pszichológiából ismert tény, hogy a tudat 
„szereti" a szokatlan dolgokat visszasüllyeszteni a megszokott
ba: főleg a hétköznapi tudat, amely alig tudja/akarja elviselni a kü
lönöst. E fölíratok mellett a legtöbb ember „hülyeség!" legyintés
sel megy el. A lialalok fogékonyak ezekre a textusokra és gyak
ran merítenek belőlük maguknak inspirációt: hozzá írogatnak az i 
értelmezett gondolati körhöz és továbbviszik annak fonalát. ígyJ 
juthat el egy fölirat a szürreálisból az egymásnak válaszoló s z ö T 
vegek újfent konkrét értelmű és funkciójú állapotába, olyan egyJ 
más fölé épülő, réteges beszédet konslituálva, ahol egy s z e m é i 
lyes jellegű tartalmat egy magasabb kategóriájú közösségi tárta-1 
lom egészít ki, vagy fordítva. 

Nevek 

Igen népes csoportot képviselnek. Valószínű, hogy szerel
mes kamaszok és idősebbek is „gyártják" őket. Kirándulóhelye
ken lehel találni századfordulós karcolt vagy vésett/faragott ne
veket is. A keresztneveken kívül elűlordulnak még becenevek, 
ragadványnevek és monogramok, jelzőkkel, szitkokkal, érthetetlen 
számokkal, sőt geniláliákal ábrázoló rajzokkal. 

A föliratkészítés technikája 

Legtöbb föliratot esle készítenek. Leginkább többen vannak, 
és míg az egyik ír, a többiek figyelnek. A kockázat a hajnali órák
ban, különösen vasárnap csekély. Elterjedt jelenség, hogy egy 
azonos föliratot valamilyen haladási iránynak megfelelően több
ször is elhelyeznek. Akik egyszerre több színnel dolgoznak, azok 
rendszerint tudatosan készülnek a feladatra. Ezek a „profik" ké
szítik a legprecízebb föliratokat, számukra ismeretlen a feslék-
csorgás és a pepecselés. 

A föliratok színvonalas rétegének elterjedése a lestékszórók 
mindennapivá válásával hozható összelüggésbe. Az ecsettel 
való festés, körülményessége miatt, nem túl elterjedt. Elsősorban 
nagyobb építkezések környékén alkalmazzák, ahol az ott dolgo
zók személyes megjegyzésekel, nevekel és Irágárságokat Íro
gatnak a barakkok, palánkok oldalára. Alapanyaguk minden, ami 
kenhető, pl. fáradt olaj, mész, ragasztó. Ecsettel készülnek az 
olyan félhivatalos fölíratok, mint az egyéni hirdetmények, a figyel
meztetések és a házszámok. 

Ceruzával, filctollal inkább épületbelsőkben, várótermekben 
találkozhatunk. Filctoll-szövegékkel leginkább a metró falai van
nak „megtisztelve", mert a világos, csiszolt felületű mészkőre, 
különösen alkoholos tollakkal, jó lehel írni. 

A föliratok megsemmisítése külön probléma. Rendszerint a 
fölirat színével megegyező fesléket alkalmaznak és általában 
négyzet vagy téglalap tormájában ledik le őket. Műemlékek ese
tében már nehezebb a helyzet: festeni nem ildomos, tehát le kell 
csiszolni a föliratot. A letakart felületek kihívást jelentenek a föl-
iratozóknak, úgyhogy a bemázolt lelületre gyakran újabb textus 
kerül. A (ölirat ritkán válogat és mindenhol helyet szorít magának. 
Az élet mindig újabb momentumokkal ajándékozza meg ezt a 
műfajt. 

PADLÓRA LÉPNI TILOS 

Bakos Zoltán budapesti fotóművész már évek óta foglalkozik az urbánus 
környezel folklorikus repertoárjába tartozó fallöliratok - grafíillk - gyűjté
sével és rendszerezésével. Bar az itt között példák is kivétel nélkül 
helyi - budapesti - vonatkozásúak, úgy véljük, hogy közreadásukkal egy 
mindenhol Időszerű jelenséget érintünk, amely - esetenként - élvonal-
koziatható a helyi kontextustól. 
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A véletlen különös akarata, hogy az 
évszázad talán legmozgalmasabb óvtize-

I deit, a különféle izmusokkal fémjelzett 
húszas ás harmincas évek Párizsának 
emlékét nem francia, hanem két idegen
ből Franciahonba vándorolt, magyar szár
mazású fotóművész munkássága örökí
tette meg. Egyikük, Kertész András, azóta 
New Yorkba költözött és ma is gyakran sé
tál fényképezőgéppel a nyakában a Cent
ral Parkban. Am a másik, Brassai, 1984 
tavaszán elhunyt. 

Halász Gyula alias Braesai a múlt 
I század végén születeti Brassóban. Elő-
I szőr festészetet és rajzolást tanult a buda
ipes t i Képzőművészeti Főiskolán, majd ta-
•nulmányait rövid ideig Berlinben íolytatta. 

Nyugtalan természete 1923-ban végül is 
Párizsba sodorta, ahol a művészekre jel
lemző anyagi nehézségekkel küszködve 
élte át az érvényesülni vágyó, ismeretlen 
alkotók keserű kezdŐéveit. 

A húszas évek végén a túlélési Ösz
tön könyörtelensege olyan lépésre kész
tette az ifjú festői, amilyenre a művészek 
csak végszükség esetén szánják rá magu
kat: felhagy az alkotással és munkál vállal 
mint fényképész. „Mellékesen" lencse
végre kapja a különleges, egyszerre ma
gasztos és lehangoló „párizsi éjszakákat" 
is, híres vagy anonim szereplőkkel együtt, 
megörökíti a Montparnasse, a Montmartre 
évszázados utcáinak hangulatát, a legen
dás történelmi avantgárdé művészetél és 
a legendákat létrehozó egyéniségekel, 
környezetet. Ekkor születik meg a Braesai 
álnév is. 

Miután 1932-ben megjelent a Párizs 
éjszaka című első önálló fotóalbuma, az 
álnév ismert művésznévvé válik. A fényké
pek a város bohém negyedei!, a sötétedés 
után ébredező utcákat, a kikerülhetetlen 
csavargókai, szomorú sorsú utcalányokat, 
cingár, éhező festőket - a nagyvárosi éj
szaka névtelen hőseit mutatták be. Az az 
éleslátás, érzéki reflexió, a bukott embe
rek iránti mély megértés, az együttérzés. 

amely a motívumok gondos megválogatá-
sával és a lencse optimális beállításával 
párosult, nem kerülhette el a műkereske
dők, kritikusok figyelmét sem. Brassai ez
által ismeretségekre tesz szert, melyek 
megkönnyítik számára a mesterségbeli és 
művészi kibontakozás anyagi és erkölcsi 
feltételeit. 

Brassai életének egyik legjelentősebb 
eseménye is a fotóalbum sikeréhez fűző
dik. A harmincas években megismerkedik 
Plcassóval. Kapcsolatuk eredményes 
együttműködéssé, őszinte barátsággá 
alakul. Nemzetközi hírnévre Brassai Fotó
művészként tett szert, de fokozatosan is
mertté váltak más jellegű munkái, rajzai, 
versei és írói tevékenysége is. 

A modern művészet pálriárKatnak 
egyike vitathatatlanul Picasso; személyi
ségének szuggesztivitása maradandó ha
tást gyakorolt a kor legkülönbözőbb stílus
irányzataihoz tartozó művészekre. Emel
lett közvetlen baráti köréhez tartozott a 
költő Breton, Éluard, Cocleau, (az apollói 
megjelenésű) Marais, a kubista Braque 
és Gris, a szürrealizmus egyik vezéregyé
niségének számító Dali és mások. Picas
so segítségével Brassai is közvetlen kap
csolatba került a művészvilággal, melynek 
tagjaihoz a személyes barátságon kívül 
a mindenkori művészsors bizonytalan, 
időnként kilátástalan fordulatai is fűzték. 
Ezt a sorsközösséget, az életpályák szinle 
azonos lényegét Brassai felvételei hiven 
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lukrozik vissza: Picasso mindenkit meg
nyerő és mindent [elemésztő tekintetét, 
Éluard kissé légies, de méltóságteljesen 
büszke testtartását, Dali misztikumba rej
tőző, távolságot parancsoló, szúrós pillan
tását. 

Brassai a két háború közötti Párizs 
krónikása lett. Amilyen otthonosan moz
gott Libion apó flotondyjában, a Dómban, 
éppoly közkedvelt volt a Flore, Deux 
Magots és a Lipp söröző törzsasztalainál 
is. „Kávéházi" korszakának élményeit fel
becsülhetetlen értékű fotódokumentáció 
örökítette meg az utókor és a művészet
történészek számára. 

A Párizs éjszaka az első tíz év él
ményvilágát sűrítette magába. A felvéte
lek részben a derűs, bohém húszas évek 
gondtalanságát tükrözték vissza, más
részt viszont a társadalom gazdasági álla
potának rohamos romlását és az elkerül
hetetlen, de önként vállalt művészsors 
személyes-esztétikai drámáit rögzítették. 
Picassóval való ismeretsége azonban 
nagymértékben befolyásolta Brassai alko
tói hozzáállását. Attól a naptól kezdve, 
amikor a Minotaure (a kor egyik legszín
vonalasabb művészeti folyóirata) munka
társaként átlépi a La Boótie utcabeli mű
terem küszöbét, hogy felvételeket készít
sen a hírneves katalán művész addig is
meretlen szobrairól, Picasso ópuszának 
személyes fotókrónikásává válik. Másfél 
évtizeden keresztül figyelemmel kísérhet

te a mester csöndes, am ugyanakkor vál
tozatos magánéletét, közvetlen tanúja le
hetett az új képek, szobrok, gralikák szü
lelésének, s ami lalán még lényegesebb: 
gyakori és tartalmas beszélgetéseik során 
kristályosodtak ki elképzelései művészet
ről, esztétikáról, önnön alkotói munkássá
gáról. Nem mellékes az a tény sem, hogy 
Picasso értékel le Brassai rajzait, s a fény
képekkel teljesen egyenrangú alkotások
nak tartotta őket. Szerinte a megfelelő ke
zekben kattogó fényképezőgép hűen visz-
sza tudja tükrözni az objektív valóság min
den mozzanatát, míg a festőnek a tarta
lom mellett meg kel birkóznia a formával 
és színekkel is. 

Hét évvel a Minotaure-ben közöli Pi-
casso-sorozat után Brassai újabb megren
delési kap. Ezúttal az amerikai Life Maga
ziné részére készít felvételeket Picassó-
ról, az emberről, művészi világáról, tágas, 
de agyonzsúfolt műterméről, az oda láto
gató barátokról és kávéházi-sörözői asz
taltársaságáról. 

A világháborút követő, harsány opti
mizmussal teli években Picasso és Bras
sai találkozásai egyre gyérülnek. Picasso 
elköltözik Párizsból, meg aztán életkörül
ményeik is megváltoznak. A fokozódó hír
név mind el foglaltabbá, s talán kényelme
sebbé is leszi mindkettőjüket. Mindez 
azonban nem tudja megszakílani a két 
művész őszinte barátságát. Ezl bizonylt
ja Brassainak az 1956-ban megjelent Be

szélgetések Picassóval cimu kolete is, 
mely szívélyes párbeszédekből, az alko
tás „hátterét" megvilágító eszmefuttatá
sokból, „ellesett" fotókból áll. Az egyiken 
összedobáll, elhasznált festékes tégelyek, 
tubusok tömege válik ki a műterem rejté
lyes homályából. A máslkon üres cigaret
tásdobozok halma, mellettük nyúlánk 
gipszszobor, mintha csak dór oszlop tár
saságában fénykópezkedne. Azután a hú
szas évek táján született szobrok, ame
lyek a korábbi festmények íiguráit látszot
tak életre kelleni. Brassai képbeállításá
ban a helyiséget megvilágító petróleum
lámpa fénye különleges, festői hatású ár
nyékot vetett a hófehér gipszszobrokra. 
Picasso formává varázsolt gipsztömegei
nek plasztikus szépségét csak fokozta a 
fotóművész „lényeglátó" kamerája, nem
egyszer szuggesztív vizuális többletet 
nyújtva. 

Külön figyelmet érdemel a magáról 
Picassóról készített lényképsorozat. Az 
1932-ben készült portrén a művész szigo
rúan Összpontosító tekintete dominál: ez 
a tekintet lenyűgözi, szinte megbénítja a 
szemlélőt. Egy mási képen Picasso, hír
neve teljes tudatában, uralkodói testtar
tással, festöfejedelemkénl néz farkassze
mel Brassai gépének lencséjével. A felvé
teleken gyakran megjelenik Picasso titká
ra, Sobartés Is, a szintén katalán szárma
zású költő, jellegzetesen zömök alakjával, 
elefántcsontszínű homlokával. Arról a hu-
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nyorgó, rettenetesen rövidlátó, poétából 
magánlilkárrá vedlett Sobartés-röl van 
szó, aki nap mini nap kímélellenül ulasí-
totla el a látogatók és kíváncsiskodók ha
dát, akik, különösen a II. világháború után, 
kitartóan ostromollak a műtermet, ó volt 
megbízva a képek árusításával is: ügyfe
lekkel tárgyalt, árakat állapított meg, szer
ződéseket kötött műkereskedőkkel, publi
kálási feltételekről vitázott. Általában min
denhová elkísérte a meslert, még a kávé
házi kiruccanásokra is, annak ellenére, 
hogy azok áporodott, füstös levegője bán
totta érzékeny, gyenge szemét. Picasso 
kedvenc kávéházainak hangulatát hűen 
ábrázolják Brassai képei. Az állandó asz-
tallársak között van Braque, Éluard, Pré-
vert, Sartre, de Bouvoire és még sokan 
mások. 

A Picasso-sorozat kiemelkedő darab
jai közé tartoznak a festő jobb kezének 
gipszlenyomaláról készült felvételek is. Az 
anyagból kidomborodik a tenyér húsos tö
mege, a duzzadó vénusz-hegy, a maka
csul összeszorított ujjak. Világosan elő
tűnnek a tenyér barázdái, meg a meré
szen fölfelé, a középső ujj irányába löró 
szerencse-vonal. 

Brassai jelentós szerepet töltött be a 
szürrealista mozgalomban is. Nem volt 
ugyan az irányzat aktív művelője, de fotó
alkotásai gyakran szolgáltak vizuális do
kumentumként, a szürrealista versek, ta
nulmányok, értekezések illusztrációjaként. 
Breton több ízben is igénybe vette Bras
sai szolgáltatásait. A Csillagos kastélyhoz, 
A szépség görcsös lesz és A napraforgó 
éjszakája cimü költeményeinek ö adott 
„hátteret", felelevenítve a költő éjszakai 
kalandozásainak világai. A festői színhe
lyek Bretont önelemzésre késztették, a 
valóság elsuhant, rejtett és reális esemé
nyeinek feltárására - megmutatva ezzel, 
hogy az alkotó szellem gyakran a tudat
alatti szférák függvénye. Hogyan járult 
hozzá mindehhez Brassai? Lefényképez
te a virágpiacot, a vásárcsarnokot, a siká
torokat, a város fölé emelkedő Saint 
Jacques templom tornyait - a csavargá
sok, álmodozások színhelyeit. 

A harmincas évek elején a Minolaure 
megrendelésére Brassai felvételeket ké
szít Malllot, Llpchltz és Glacomeltl 
szobrairól, de lefényképezi Vollard mű
kereskedőt is. 1929-ben üstökösként tűnt 
fel Párizsban, és a szürrealista mozgalom 
egyik legeredetibb egyéniségévé vált Sal
vador Dall, aki nyomban magára vonta az 
irányzat első nemzedékének figyelmét. Ki
hívó viselkedésével, botrányos megjele
nésével, meghökkentő képeivel, „delíriu-
mos" egyéniségével olyan jelenség volt, 
hogy Breton a korábban megálmodott 
szürrealista messiás megtestesítőjének 
látta. 

Dali már kialakult festő, amikor meg
ismerkedik Gálával, aki nemcsak múzsá
ja, de hűséges és kitartó élettársa is lesz. 
Ez a rejtélyesen bűbájos, ritka intelligen
ciával rendelkező nő magához láncolta 
Dalit. Tehetségét felismerve kibontakoz
tatta benne az ortodox szürrealista mód

szerrel szembeni spontaneitást, a később 
oly jellemzővé vált „paranoikus delírium" 
alkolóelvél. Az ő értelmezésükben a pa
ranoia „csupán arra használja a világol, 
hogy kifejezhesse a maga rögeszméjét, 
olyan lelzaklaló formában, amely a rög
eszme beállítását mások számára is érvé
nyessé teszi". Ezeket az elveket Dali a 
szecesszió művészetében látta megvaló
sulni, amelyben a delírium az őrjöngésig 
lokozódoit. Különösen nagyra értékelte az 
elmebeteg katalán építész, Gaudi mun
kásságát. A Güellparkban, a Sagrada Fa
míliában, a Gaudi tervezte barcelonai 
épületekben egyfajta katalán „geológiai 
delírium" szikláit, dühös hullámait vélte 
felledezni. Az állata anliplasztikusnak ne
vezett, a „legelfojtottabb, legszégyellniva-
lóbb" vágyakai kifejező művészet iránti 
rajongását A szecesszió iszonytató és fo
gyasztható szépségéről c imú tanulmá
nyában foglalta össze, amely a Minotaure-
ben jelent meg. Az íráshoz Brassai készí
tette az illusztrációkat, ócskapiacon ösz-
szevásárolt vázákat, szobrokat, dísztár
gyakat, majd szecessziós épületek hom
lokzatait, agyonzsúfolt metróállomások 
díszítőelemeit felvételezte. A kiválasztott 
tárgyakat és motívumokat különleges 
fény-árnyék effektusokkal antiplasztikus, 
szürrealista tormákká alakította ál, ezáltal 
is hangsúlyozva a dalii eszmevilágot. Ezen
kívül más Dali-szövegekhez is készített 
illusztrációkat, mint például Az eksztázis 
tüneménye és az önkéntelen szobrok cí
mükhöz. 

Brassai második fotóalbuma újra Pá
rizsról, a „régi szeretőről" beszél. Ebben 
kifejezésre jut alapos megfigyelőképessé
ge: felismerte a látszólag jelentéktelen, 
rejtett esztétikai formák kifejezóerejét, fel
fedezte a sajátos, egyéni, expresszív 
megnyilvánulásokat hordozó európai vá

rosi folklórt. A grattitikroi. a nagyvárosi 
házfalak e különleges karcolatairól, firkál -
mányairól-mázolmanyairól van szó. Bras
sai a névtelen csavargók, külvárosi suhan
cok és fenegyerekek rajzait Párizs külvá
rosainak végtelenül egyhangú, szürke 
bérházainak falain találta. A befutott mű
vészek megfizethetetlen alkotásainak tö
meges kínálatával szembeállította az is
meretlen tehetségek nagy expresszivitás
sal rendelkező megnyilvánulásait. Közöt
tük sétálgatva Altamira, Lascaux vagy 
Montespan barlangjainak lenyűgöző szép-
szégü ősi rajzai juthattak eszébe, amikor 
kamerájával értékes mozzanatokat válo
gatóit ki a falfirkák lényegtelennek tűnő 
tengeréből. 

Szólnunk kell Brassai sokoldalú egyé
niségének más vonatkozásairól is. Picas
so állal is kedvelt rajzai illusztrálták Pré
vért egyik kötetét, amelyek Harminc Pré-
vert rajz címen ismerlek. Irodalmi tehetsé
géről tanúskodik a már említett Beszélge
tések Picassóval, amely magyarul is meg
jelent. A Mária története című verseskö
tetéhez bevezetőt a kor másik nagy csa
vargója és Brassai személyes barátja. 
Henry Miller írt. Talán ó foglalta össze 
leghitelesebben alkotói módszerének tit
kát: 

„Brassaiba mindig olt botlott bele az 
ember, ahol a legkevésbé várta. Arcán 
folyton ugyanaz a mosoly, szemében 
ugyanaz a vallatás, ajkán szóra nyíló 
készség, hogy az imént átélt élményt azon 
frissiben továbbadja. Mintha lolyton őr
járaton lenne, szüntelenül szimatolt, kuta
tott, még akkor is a hátterel lürkészle, ha 
valakivel éppen beszélgetett. Számára 
mindennek volt jelentősége. Sohasem bí
rált, sohasem mondott ítéletei dolgokról 
vagy eseményekről. Egyszerűen csak be
számolt arról, amit látott és hallott..." 
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NICOLAS SCHÖFFER 

Jó volna, ha a tükrök 
mielőtt visszavernék a képet, 
valami mást is tükröznének. 

Jean Coc teau 

Egy könyv - találkozás önmagad-
da l ; ennek eredményei t fe la ján lod 
másoknak. így hát ú j ra ta lá lkoz tam 
magammal és l á t t am, rendk ívü l e l fog
lalnak az új kérdések, melyeket rész
ben az előző találkozás hozott lét re. 

Rendszeresen ta lá lkozom önma
gammal é le lem kü lönböző válaszúi-
j a i n . 

Va lamenny i találkozás új helyze
tek és kö rü lmények közepette tör té
n ik , néha szenvedélyes, néha meg
nyugtató vál tozásokat e redményez, 
amelyeknek le lkem mélyén visszatérő 
m o t í v u m a ál ta lában a célszerűség és 
lá tóhatárom kiter jesztése, azaz a gon
do lkodás legnagyobb szabadsága -
..végül is " ez az egyet len lehetséges 
célszerűség. 

O l yan célszerűség, amelv a gon
dolkodás megszületése óta á i landőan 
véget ér. az első ember i komplex i tás
sal kezdődően, felhasználva annak 
komb iná ló képességét. 

A minden i ránybó l e lőbukkant 
eszmék útvonalán épí tem a magam 
út já t , ú jabbakat - a saját ja imat -
igyekszem nagy pontossággal „be le i l 
lesz ten i " , melyek láncolata világos és 
kétségbevonhatat lan. így az eddig he
jár t ú thoz egy m i k r o n n y i szakaszt én 
adhatnék hozzá, . .hurkolatot ' " az em
ber i nyüzsgés ú t já ra , amely végtelen 
hosszú, hol t vagy ha ldok ló , ma jd ú j ra 
é lc t te l jesnck mu ta t kozó , in fo rmác iók 
ka l tel i anyagát szövi , m iközben f i 
gye lmeztető je lek muta t ják ö rök me
netét b izonyta lan sorsa felé. 

A történelem menelében mi önnön 
történelmünket alakítjuk. 

Megjelenik az ember - bizonyos szá
mú jellegzetes tulajdonságával kiválik a 
sokféle emlős közül - egy állatfaj, amely 
képes a jövőbe tekinteni és tervezni sor
sának alakítását - irányítását. 

Megalkotva saját történelmét - ami 
nem azt jelenti, hogy tervei sikeresek is - , 
többé-kevésbé összelett ós ellentétes fo
lyamatokat vált ki, melyeknek eredménye 
mindig a szóban forgó rendszer valami
lyen változtatása - bármilyen kisméretű 
legyen is az. 

Ezt az állandó tevékenységet - az 
embertömeg örök mozgásának alapme
chanikáját - öt felvonásban kibontakozó, 
ellentmondásos ritmus-sorozat szabályoz
za: 

Terv - Építés - Bon tás . 
Átalakulás és Rombolás 
Az élet programja lervek, ellentervek, 

anti-ellentervek sorozata. 

A terv 

Az élet tervét elkészíteni annyit jelent, 
mini megalkotni alapindoklásál. Terv min
den olyan tervezés, amelynek célja vala
milyen tevékenység, beleértve a negatív 
tervet, a nem-tervet, és a bontási, azaz a 
negatív építést, amint azt látni fogjuk. 

Hogyan szülelik a terv? 
Csakis az őt megelőző más lervek 

nyomán. Minden terv újabb tervet szül; mi
közben kombinatorikus képességet merít 
ki, és ez kezdetben paraméterekre alapo
zott; e paraméterek kombinációi mennyi
ségileg ós minőségileg aszerint változnak, 
hogy a „befektető-kezdeményező" milyen 
értékeket összegezett és törekvései ho
gyan kombinálódtak: nagy számban van

nak-e jelen, vagy az egyéni belektető 
kombinációs gazdagságától függnek, és 
az energia-potenciáltól, melyet a terv nyo
mon kövelésébe fektéi. 

A negatív terv 

A negatív lerv nem a lerv hiányát je
lenti, hanem a pozitív tervvel egyidejű 
rendszeres ellenállási erőfeszítés terve
zetéi, akár a tükör, amikor a megsemmisí
tés kötelezettsége nélkül állandóan meg
fordítja a képet és annak történéseit. 

Máskülönben a negatív lerv mindig 
látszólagos, akár a tükörkép, amely csak 
akkor tárul fel, amikor a tanú tükör előtt 
áll. azaz csupán az önmagát feltáró előtt. 
Ez utóbbi esetben a megfigyelő oly mér
tékben vesz részt a folyamaiban, hogy 
képes észlelni negatív kópén keresztül 
önmaga negatív terveit... ha eléggé éles 
szemű. Akár észleli, akár nem. a lerv/ne-
gatív lerv látszólagos dialektikája képezi 
a mély ritmusok lengő alapját, rendkívül 
széles hullámhosszon, a szövegkönyve
ket, amelyek meghatározzák az élei sza
kadatlan kibontakozását. E vállozás-so-
rozalok erősen összekötik a látszólagos, 
ködös jelenségeket, a szórt, pontszerű 
vagy felületes, szélesen kibontakozó vagy 
szűkös, kirobbanó és alattomos jelensé
geket. A lényeg ez a látszólagos vagy va
lódi egybevetés, amelyben a tükrözés je
lentősebb lehet, mint a konkrél megjele
nésű vele szemben álló. 

A fény és az árnyék 

Mindenütt, ahol megjelenik a fény, a 
következők is léteznek: 

a) ^myókvefü/ef. Az árnyék minden 
átlátszatlan test körvonalának anamorfó-
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zisa. Más szavakkal: az árnyék bármelyik 
fényben levő, átlátszatlan tárgy anamorf 
követője. Minden tárgy és élőlény elvá
laszthatatlan velejárója. 

b) Tükrözés. Amikor a fény csillogó, 
sík felületbe ütközik, a felület visszatük
rözi, de ő maga a megvilágított környezet 
fordított képét nyeri, amely megjelenik 
benne. 

E virtuális képet - hogy fgy fejezzem 
ki - a tükör fedi fel, de nem zárja ki az ál
landó potenciális látszólagosságot. (Ár
nyékunk anamorf velejárójához hasonló
an, amely sohasem hagy el bennünket.) A 
feltárás csupán ideiglenes látszat. 

A tükörkép, akar feltárul, akár nem, 
állandóan kiegészíti a felületesen érzékelt 
világol, mivel egysíkú. 

Egyfajta hamis, részben vak látomás, 
amely uralja érzékszerveinket. Még feltá
ró tükrök is csupán múló berobbanást, ka
landozást okoznak lelkivilágunkban, 

Ahhoz, hogy e hirtelen feltárás „való
ban feltáruljon" sajátos tartalommal kell 
„feltöltened" - néha egyes kiemelt hatá
soknak köszönhetően - , megengedve, 
hogy valódi ön tudatosodás I váltson ki. 

Előbb. De mi történik a feltárás előtt? 
Környezetűnk bármennyire is változó, 

lehetőségként mindig tartalmazza önma
ga tükörképét, úgynevezett negatív képei
nek teljes sokféleségét. Ugyanakkor meg
határozza: 

1) bizonyos mennyiségű feltáró tükör; 
2) ezeknek helyzete: 
3) alakzata; 
4) kölcsönhatása. 
A tükörkép független a tükörtől -

amely nem más, mint felfogó-feltáró - , be
fogadóképessége többé-kevésbé korlá
tozott. A negatív világ összetettebb lehet 
a pozitív világnál. Érzékelt világunk csu
pán részlete lehet egy hipervalóségnak, 
amely villanásnyira mutatkozik meg - ki
véve azt az esetei, amikor soksíkú felüle
tének nagyon kis részét fedi fel előttünk. 

Ebben az esetben már most behatol
hatunk e látszólag feltevósszerú világba, 
hiszen ugyanolyan izgató kalandokat ígér, 
mini amilyeneket akaratunk vált ki; hogy 
bejussunk a pozitív, következésképpen 
érzékelhető világba, ami sohasem fog 
megelégedéssel eltölteni, annál is inkább, 
mivel e világnak elválaszthatatlannak kell 
lennie negallvjétól: a fénykép pozilívja 
sem létezhet negatív nélkül. 

Még azt is feltételezhetjük, hogy a ne
gatív megelőzi a pozitívot, ós a negatív 
világ az, amely - érzékelő feltáróinkon ke
resztül - megmutatja egy-egy pozitív ré
szét. 

Ki állithatja, hogy minden, amiről ér
zékszerveink elemzésével tudomást szer
zünk, élethű és egyedülálló. Érzékeink va
jon csupán pozitív érzékietek leifogasára 
képesek? Talán szükség lehet érzékelő
feltárók közbeiktatására, hogy világunk 
negatív részleteit felfoghassuk? 

Miért ne fejlesztenénk és növelnénk 
ismereteinket kombinálási folyamataink 
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megfordításával, hogy a negatív világnak, 
amelynek mi is összetevő részei vagyunk, 
egyre szélesebb területeit tárhassuk fel? 

Mindez feltételezi, hogy a tükör-vilá
gok - a maguk részéről - oly mértékben 
csökkentik az általuk létrehozott pozitív 
világokai, amilyen mértékben a pozitív 
képezi a negatívat. Igy visszaható komp
lex rendszer keletkezik, amely a meglevő 
inlormációk széles, de nehezen megfejt
hető skáláját tartalmazza. 

Azután. Ezekben az adattárakban tá
rolt sajátos információk látszólagos léte
zése - amelyet ismert és ismeretlen jel
fogók tárnak fel vagy sem - a nukleinsav 
láncolataiban, ennek állandó összegező 
emlékezetében rögzítődik. 

Ránk hárul a feladat, hogy megtalál
juk ezek felé az emiékezelek felé vezető 
utat, ahogyan sikerült megtalálnunk - sze
rényen - a 14-es szén útjáig 

Hogyan? 

A két út. Itt az utak sokfélék, de lel le
het osztani őkel külső és belső utakra. 

Bizonyos, hogy saját tükörképünk 
megszokott számunkra: rögzítjük, emlé
kezetünkbe véssük. Negatív jellege egy
szerű: megfordílást jelent. 

Megfordítás ós negatMtás, vagy oldal 
és mélység irányú megfordítás. A fordí
tott negativitás lényeges, míg a mérel 
szerinti megfordítás „plusz" műveletnek 
számít. Azaz a fordított mélységviszo
nyokat hozzáadva az alapmegfordltáshoz 
olyannak számit, mint a fordított negatív, 
amely fordított kliséi alkot, míg a nem 
megfordított negatív nem más, mint a 
megtörd italian pozitív alkotója, akárcsak 
a fénykép esetében. Ez valójában a pozi
tívnak a negatívja, míg a tiszta negatív 
nemcsak a pozitív, hanem a negatív meg
fordítását is jelenti, azaz a leiületek irányí
tottságát felcserélő oldalirányú megfordí
tást és három dimenziós megfordítást, ki
emelve a mélységet, és az előtérben levő
ket háttérbe helyezve - megfordítva ez
által a mélység és a domborulat viszonyát. 

Végezetül, a valódi tükörvilág kétsze
resen megfordított negatív világ. Ezután 
ha a tükörjelenséget vagy a negatív je
lenséget említem, ezek a kétszeres meg
fordítás elméletére fognak vonatkozni. 

Árnyék. Mindenütt, ahol fény van, ár
nyék is van. Fény nélkül nemcsak árnyék 
nem létezik, hanem élet sem. Az élet alap
ja, a fotoszintézis, szükségszerű; mégis, 
ahány fényforrás, annyi árnyék. 

A két folytatás. Két folytaiásunk, a 
lény okozta vetítés és visszaverődés, 
amelyei ugyancsak a fény tár fel előttünk, 
más, részben érzékelhető valóság mély
ségeibe vezet. 

E folytatások nem egyszerű kontinui
tások. 

Feltárók. Amikor ön előtt nagyon sík 
tükör áll, egyszerű fordított képet alkol ön
ről, a folytatás anamorf. 

Ha több tükör áll ön előtt, a kép lefo
kozódik ós bonyolultabbá válik. 

Általában, olyan tükrök előtt állunk, 
melyek összetettsége számottevő és csu
pán egy részük tárul fel, amikor egyszerű 
vagy összetett feltárók előtt állunk. Ezek 
a tükrök hiperkomplex ós anamorf leitá
rók. Ugyanakkor rögzítenek, változatossá 
lesznek, folytatást biztosítanak, vissza
vernek mindent, visszaverődési világot al
kotva, amely lehet, hogy éppen mi va
gyunk, és világunk ezeknek csupán korlá
tozott tükröződése. 

Itt kétségkívül meg kell vizsgálnunk 
és tisztáznunk az adott helyzeteket és vi
szonyokat. 

Annyi bizonyos, hogy fantasztikus, 
egyidőben pozitív és negatív, lefokozott, 
anamorf és kétszeresen megfordított ösz-
szetettségben élünk a megfigyelő helyze
tét ós helyét tekintve. 

Ahhoz, hogy részleteiben többé-ke
vésbé érzékeljük e sokrétű világok felszí
nét, feltárókra van szükségünk. A tisztán 
fizikai feltárók közül a tükrök bizonyos ér
zékelési utakat és a megértés lehetőségét 
tárjak fel előttünk. 

Egy óriási, egyenlő oldalú háromszö
gekből alkotott, változatos poliéderes priz
ma lehetővé leszi, hogy a központjában 
levő megfigyelő egy fényjelenségek által 
változatossá tett valódi robbanást tárhas
son fel a belsejében. 

A 14-es szón. A 14-es szén lehetővé 
lelte az első olyan emlékezet felfedezé
séi, amelynek létezését senki sem sejtette 
azelőtt; hűen őrizve információkat és az 
idő okozta károsodást kizárva. Automati
kus ós állandó emlékezet. 

A neuronok. Nem csupán a 14-es 
szón, a 14 milliárd idegsejt alkotta kéreg 
is létezik, ezeknek mindegyike körülbelül 
kétszáz nyúlvánnyal, megismerésük csak 
nemrég kezdődött. Ez egyfajta 14-es 
szén, de végtelen és sokszorosított, úgy 
érzékelő és rögzítő képessegét, mint to
vábbító képességét tekintve. 

Ezen idegsejt-réteg működését rész
ben a közvetlen információ biztosítja, 
részben az öröklődő továbbítás, amely a 
szerzett és állandóan bővített adattárat 
„ősmintazza" - ebből mi egyelőre csupán 
kis részletet használunk fel. Az idegsejtek 
alkotják a tudatos élet alapját. Feltehetjük 
a kérdést: pozitív vagy negatív a neuron
emlékezet? Az idegsejtek a negatív klisé-



kel is rögzítik emlékezetükben a lényké-
pezögéphez hasonlóan, vagy éppen a két
szeresen megfordílotl kliséket? 

A világ tükre 

Vajon a világ igazi tükre emberi egy
ségek lolyamatos láncolata lenne, amely
nek agykérge a fantasztikus 14 milliárd 
síkú tükröt tartalmazza, állandóan tovább
adva a fokozatosan összegyűlt örökséget 
e kvázi végtelen hiperkombinációs adattár 
képességének köszönhetően, amilyen az 
idegsejt-komplexum? Mindent ez a feltá
ró érzékel, és mély bizonyossággal indo
kolja viselkedésünket anélkül, hogy mű
ködése összességének valóságát érzé
kelnénk. 

Mégis, e „leitáró feltárása" lassan és 
Fokozatosan elkezdődik. Végül is. úgy hi
szem, az emberi történelem első szaka
sza összefoglalható, mint az idegsejt 
komplexumának kialakulása - ez egy vég
telenül lefokozott síkú tükör. Szélesítésé
vel rendkívül gazdag memorizálás válik 
lehetővé, amely mély - pozitív és negatív 
- adattárakat alkotva ősmintává válik. Eb
ből - pszichikai, fizikai, elméleti és fogalmi 
érzékelőinknek köszönhelően - egyre töb
bet használunk, kezdettől fogva fejleszt
jük, többé-kevésbé kínosan gyűjtögetve a 
morzsányi iníormációkal, melyeknek to
vábbfejlődése lassú úton halad, biztos 
kockázatokkal, állandóan bővítve az ideg-
sejl-komplexum kutatási terét. 

Az igazi tükör - az embernek a világ
hoz mórt értéke - belső, élő. rejtett tükör. 
Mi csupán hordozói vagyunk e tükörnek, 
valamennyi negatív világ hordozói, és kö
vetkezésképpen az összes tehető pozitív 
világé is, ahová a bejutás csaknem lehe
tetlen. 

Egyetlen feltárónk: születő tudatunk. 
Igy - és csupán ezen a szinten - tudjuk e 
pillanatban szűk és bizonytalan utaínkal 
építeni új világok - negatív tükrök - felé. 

Hogy e bejutást megkönnyítsük, jár
hatóvá legyük az utat, kísérletekei, kula-
tóakciókat készíthetünk elő, amelyek 
megismertetnek a leltárt negativitással. 
Nézzünk szembe bizonyos környezetek
kel, például egy negatív szerkezettel: a 
negatív városkép pozilívjával összeha
sonlítva lehetővé tenné, hogy olyan dia
lektikát bíráljunk el , amely konfliktusmen
tes ellenálláshoz vezetne. 

Véleményem szerint a negatív ós po
zitív környezetek aktív és közeli jelen
léte megkönnyítené a negatív tudomásul
vételt az egyértelmű és egydimenziöjú 
tudomásulvétellel szemben, amelyben -
és amelynek köszönhetően - többé vagy 
kevésbé intelligensen vegetálunk. 

Ellentétes, de nagyon változatos kör
nyezetünk érzékeléséből kiindulva miért is 
ne lépnénk túl a bíró szerepén? Miért ne 
kerülnénk el e szembesítést? 

Tudatunk két pólusa kőzött lengve 
talán megtalálhatnánk azt a többé-kevés
bé stabil pontot, amely központi helyzetet 
biztosítana, egy harmadik aktív helyzetet, 

szabályozó és cselekvő kibernetikai kö
zéppontot. 

Igy más életébe jutnánk, ahol világo
sabban és hatékonyabban uralhatnánk 
lendületes dialektikus folyamatainkat, 
gyakran lealacsonyító konfliktusainkat, 
amelyek áttörhetetlen íalú térbe zárnak 
be; a kimerültségig vergődünk, elveszí
tettük, elveszítjük és el fogjuk veszíteni 
anyagunk legjobb részét. 

Hagyjuk el e fogalmi gettót: lolytas-
sunk párbeszédet sokszorosan, hatványo
zottan e két pozitív ós negatív világgal, 
és sokszoros kombinációikkal anélkül, 
hogy végtelen összetettségükbe bele
vesznénk. 

A negatív és pozitív idő 

Hogyan született a világmindenség? 
Mi előzte meg? Mit jelent az idő? 

Anélkül, hogy bizonyítanám, biztos
nak tűnik: az idő már létezett az anyagia-
sult világmindenség előtt is. 

Az idő a mi igazi anyánk, óriási tűz
helyünk, csaknem vegtelenszeres nem
zőnk, mindenek bölcsője és koporsója, 
mely végül is saját sírjává válik - lehetővé 
téve a kezdetet. 

Beszélgethetünk arról, vajon a tojás 
volt előbb, vagy a tyúk, mikor az általa lét
rehozott eredeti mozgás, az egymás-után-
következés nyilvánvalónak látszik, anél
kül, hogy ellentétes bizonyításokat zárna 
ki. 

Mindez azonban nem annyira világos, 
mint amennyire annak tűnik. Véleményem 
szerinl az idő - nevezzük akár pozitívnak. 

akár negatívnak (kevés jelentősége van) 
- megelőzte az ellentétét. 

Az egyszerűség kedvéért nevezzük 
így: a negatív idő megelőzte a pozitív időt. 
E negatív idő visszafelé tartó menetében 
rendkívüli jövője - a múltja - íelé erős fel-
táróból tört elő, olyan „tükörből", amely 
kiváltotta a pozitív időt. 

A pozitív idő pozitív mozgást ered
ményezett, amely a továbbiakban létre
hozta az anyagot. Eközben a negatív idő, 
menetét íolytatva, a memorizált, negatív 
tudatba raktározott negatív sávtömegeket 
hordozza, megkettőzve vagy éppen le
egyszerűsítve a kezdeti fantasztikus, ösz-
szetetl adattárakat, többek között egy sa
játos kombinációt is - ezek vagyunk mi, az 
egyre fejlettebb jelfogókkal és idegi szu
per-jelfogó tükörrel felszerelt emberek. 
Eme szuper-jelfogó köldökzsinórként köti 
az idő emberkalandját teljes kimerülésóig, 
amely lehet, hogy nem lesz más, mint 
újabb negatív idő felé lendítő inga, és ezt 
is az első, eredeti, negatív idő hozza létre. 

Igy az elveszett idők válaszútján ál
lunk, jelfogókat és kódokat keresünk 
anyagunk legparányibb részének vissza
nyeréséhez, nehézkesen fejtve meg a kó
dot, racionálisan tudományosnak, irracio
nálisán esztétikusnak nevezett eljárások
kal. 

Valójában hány ludat létezik? 
Pozitív és negatív sokszoros meg

fordításban, de vannak jelfogóink, irányí
tóink, változatossá alakítóink, sokszínű 
tükrözőink - és mindez együttesen min
dent felhalmoz és tárol. 

Mi nem teszünk egyebet, mint keres
sük a kódokat és a fáradságos ulat e rej-



lett topológiához. Milyen irányban halad
hatunk tovább? Racionálisan vagy irracio
nálisán? Tudományosan vagy esztétiku
san? Vagy mindkél módszert egyszerre 
használva? 

A kódok keresése 

Ahhoz, hogy haladhassunk, minde
nekelón szabaduljunk meg a korlátozó, 
elavult kódoktól és keressünk újakat. Bi
zonyos értelemben a tudós gyorsabban 
változtatja meg a kódokat, mint a művész. 
A művész azonban irracionális „a priori
jának" következtében könnyebben vá
laszthat a szabadság tudatosulásának pil
lanatában. 

A művészetben minden olyan törek
vés, amely tárgyakkal kívánja kodifikálni 
mondanivalóját, nem más, mint egy újabb 
kódhoz való eljutás korlátozása. 

Szabadon alkotott művekről van szó, 
olyan szabad kodifikálással, mely jelei
nek elkerülhetetlen anyagiassága révén 
megkönnyíti a művek saját, komformista, 
túlhaladott, értéktelen anyagiasságától 
való elszakadását. 

Egy rendelkezésre álló, közmegegye
zés által elfogadott kód, amelyet jóvá
hagytak és mindannyian kezdettől fogva 
használnak, csupán akadályt képezhet az 
alkotás folyamatában és az elkerülhetet
len, szükséges egzisztenciális folyama
tosság előtt. 

Az élet általában nem szlgetelődhet el 
véglegesen, miközben az idő éppen ösz-
szógyűjtésével (felhalmozásával) igazolja 
ót. 

A végtelenül összetett és sokrétű, 
„feltűnt'' egyetemes étet, amelynek mi pa
rányi része vagyunk, miközben szerkezeti 

miniatürizált képét nehezen elképzelhető 
fokig fejleszti - a kép nem más, mint e 
világ tükörképe - kiváltságos helyzetünk 
miatt állandó túlhaladottság felé ragad 
bennünket, akaratunktót függetlenül. 

Hogyan fejlődik a világgal való kom
munikációnk? Természetesen belső tük
reink segítségével, ezek jelentős számú 
jelfogóival: az agykéreggel, az idegsejtek
kel. 

A külső és belső világ - amelyek vé
gül is egyetlen egészet alkotnak - milyen 
mórtékben tárul lel előttünk? 

Mi egyszerre ideiglenes termékei és 
menedékei is vagyunk, Önmagunk megfi
gyelői és megFigyeltjei; mi magunk képez
zük a fő, nehezen legyőzhető akadályt a 
megismerés, azaz a szabadság útján. 
Amilyen mértékben felfedezzük a kódokat, 
a kódok sorozatát, olyan mértékben fejtjük 
meg egyre jobban - de mindig részielei
bén - önmagunk talányát. Megfordítva: 
minden kód rögzítése, függetlenül a vizs
gálat területétől, megállási jelent önma
gunk felfedezésének fáradságos, erőlte
tett menetében. 

Hogyan szabadulhatnánk meg a talált 
kódoktól, hogyan alkothatnánk újakat? 

Fókuszolt tükör-ember 

E kérdés megértéséhez vissza kell 
térnünk a kép-emberhez, a jelgyűjtőhöz 
és kibocsátóhoz. 

A részleteiben ismert, de teljességé
ben elképzelt legerősebb komplexum, 
amely a tükröző jelfogót ós a válaszadót 
is tükrözi, idegsejtek tömegéből áll. Ezek 
mindegyike egy-egy síkot alkot, és az el-
képzelhetetlenségig miniatürizált mennyi

ségben érzékeny hipermechanikát tartal
maz, önálló és teljes lunkciót biztosítva 
a körülbelül 14 milliárdnyi egység egyedei
nek. 

E közeget poliéderes körsugárzó szer
kezetnek fogjuk tekinteni, amely a fó
kuszolt ember sorsát két fantasztikus - a 
maximalizált és minimalizált - világ között 
vezérli, a végtelen mindkét irányában, a 
hatalmas és a parányi méretek leié. E két 
egységet alkotó világ leegyszerűsítve ne
gatív-pozitívot képez, azaz minimálissá 
való kicsinyítésével szemben maximális 
képet, amely ugyancsak megfordítást 
mód, teljes egészének részleges ismere
tében. Központi helyzetben ez az össze
függés beesési pont, amely tükröz vagy 
elnyel, de feltehetően felfog - kibocsát és 
többszörösen visszaver. Úgy is mondhat
juk, a világ és az időkaland központi alap
vásznát képezi. Az ismert ős ismeretlen 
emberek kollektív összességéről beszé
lek, akik a múltból a jövő felé rohanva két
ségtelenül tükrözik - időtükörben - a jövő
ből a múlt felé rohanásukat. Más világok, 
más központi jelfogók is ugyanezt teszik; 
világunkban a többi élőlények - a növóny-
és állatvilág - valamivel szerényebben 
ugyan, de részese ennek. 

Még a szervetlen anyag is - a maga 
módján - részt vesz e folyamatban. 

A fókuszod ember elsősorban több-
szörössóggel és mozgékonysággal felru
házott állomás-hordozó, oltott idegsejt-tö
meg és ez elsőrendű szerepet - mi löbb, 
legfőbb szerepet - biztosit számára az őt 
magába foglaló rendszerben. 

Az ember 
mint állomás-hordozó 

Az állomás-hordozó ember csak most 
kezd ráébredni szerepének tudatára. Lé
tének értelmét, magyarázatát mindig ön
magán kívül kereste és igyekezett megin
dokolni; most belső világa felé fordul és 
kezdi felfedezni, hogy a teljességében so
hasem „leltárható" titok lényegében gon
dolkodó komplexumában rejlik, ahol min
denki - a neki jutott időben - állomássze
repel hordoz. A vevő- és adó-ember csu
pán küldetését teljesíti, menedéket keres, 
ellátja magát ós igyekszik fennmaradni, 
értékes terhet hord láncaiba építve e han
gyaboly-világban. 

A fantasztikus hálózat, amely teljes
ségében az időben és térben helyezkedik 
e l , nem más, mint összetevő modelljeinek 
hatalmas felnagyítása; megalkotja, vállal
ja és fogyasztja az időt, állandóan felújí
tott szénvegyületeit, és várja a távoli, de 
elkerülhetetlen kimerülést. 

E komponensek programja a teljes, 
összetett program végtelenül lekicsinyített 
tükörképe. Valamennyi dimenzióban, min
den irányban tükröznek, nagyítják és ki
csinyítik a tükrök az a lapmodel l a vázlat 
szerint,, majdnem végtelen számú para
méterével és kimeríthetetlen kombinatori
kájával. 

Fordította NAGY MARGIT 



apropó „ready-made" 

1913-ban az a szerencsés öllelem lámadl, hogy egy konyha
székre biciklikereket szereltem (Blclktlkerék: gyámolított ree-
dy-made - Ready-made Aide: Roue de bicyclette) és figyeltem 
a mozgását. 

Néhány hónappal később esteledő téli tájat ábrázoló kép olcsó 
reprodukcióját vettem, melynek horizontjára két apró pontot -
egyik vörös, másik sárga - helyezve, az egészet Apoléka (kiiga
zított ready-made - Ready-made Rectifié: Pharmacia, 1914) 
névre kereszteltem. 

New Yorkban, az 1915-ös évben, egy háztartási cikkeket árusító 
boltban hólapátol vásároltam, amire ezt írtam: Előre törött ke
zek (In Advance of the Broken Arms). 

Valahogyan ebben az időben kezdte a ready-made jelölni a meg
nyilvánulás e formáit. 

Külön szeretném hangsúlyozni, hogy a ready-made kiválasztását 
sohasem az esztétikai tetszetősség diktálta. 

A választás a vizuális közömbösség reakciójára alapult, amely 
ugyanakkor teljesen mentes volt a jó vagy rossz ízléstől. . . való
jában tökéletes anesztézia. 

Jelentős karakterisztikus jegy egy rövid mondai, amil néha a 
ready-made-ekre írtam. 

Ahelyett, hogy címként le imé a tárgyat, e mondat értelme a néző 
gondolatainak más, verbálisabb szférákba való irányítása. 

Az allileráció iránti éhségem csillapítására néha hozzáadtam va
lami tolmácsoló grafikai részletet, és a tárgy a kiigazított ready-
made nevet kapta. 

Annak reményében, hogy bemulassam a művészei és a ready-
made közötti antinómiái, más tárgyaknál kigondoltam a fordított 
ready-made-el. alkalmazd Rembrandtot mint vaaalódeezkátl 

Gyorsan észrevettem e kifejezési forma kritikátlan ismétlésé
nek veszélyéi, és elhatároztam, hogy a ready-made-ek gyártását 
évi néhány darabra korlátozom. Abban az időben tudatában vol
tam, hogy a művészet erősebb kábítószer a befogadó, mint a 
művész számára és megszokást eredményez - szerettem volna 
reaoy-made-jeimet megóvni ettél a fertőzéstől. 

A ready-made másik aspektusa az egyedi jelleg h iánya. . . min
den ready-made másolat, amely ugyanazt az üzenetet hordoz
za, tulajdonképpen, hagyományos értelemben véve, szinte 
egyetlen ma létező ready-made sem eredeti darab. 

És utolsó megjegyzésem az egomániások e diszkussziójához: 
lóvén, hogy minden festékes tubus, melyei a művész használ, 
kész termék, le kell szögeznünk, hogy a világ összes képe, az 
assemblage műveivel együtt kiigazított ready-made. 

Duchamp .beszéde' a New York-i Modem Művészetek Múzeumában, 
1961. október 19-én (in: Art and Artists 1966/4. Vol. 1.) 
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James Johnson Sweeney 
beszélget 
Marcel Duchamp-nal 

JJS: Kedves Marcel, itt van tehát [New 
Yorkban], és a Nagy üvegei (Grand vérre, 
1915-23) szemléli. 

MO: Igen, és minél tovább nézem, annál 
jobban tetszik. Tetszenek a repedések, a 
mód, ahogyan zuhannak lefelé. Emlék
szik, hogyan történi ez, Brooklynban, az 
1926-os évben? A két üvegtáblát egymás
ra fektették egy teherautóban, és anélkül, 
hogy tudták volna, mit szállítanak. 60 mér
földön ál zötyögtettók óket Connecticutig -
s íme az eredményi De minél jobban fi
gyelem, a repedések annál inkább meg
nyerik a tetszésemet; nem hasonlítanak 
széttört üvegre. Formájuk van. Szimmet
riát mutatnak, a két tábla repedései szim
metrikusan rendezettek, szinte létezik 
bennük intenció, többlet - különös szán
dék, amiért nem én vagyok a felelős, ready-
made Intenció, más szóval törekvés, me
lyet lisztelek és szerelek. 

JJS: Ez volt az Ön egyik legambíciózu-
sabb kísérlete. 

MD: Messzemenően a legbecsvágyóbb. 
Nyolc évet dolgoztam rajta, és egyáltalán 
nincs befejezve. Sőt, még azt sem tudom, 
vajon valaha be lesz-e; viszont ezek kö
zött van néhány kész. 

JJS: A Csokoládemalom (Le broyeuse 
de chocolat, 1913-14). 

MD: Igen, a két elkészült közül az egyik; 
a harmadik rajta van magán a Nagy 
Üvegen. 

JJS: Megfestette a Lépcsőn lemenő akt 
(Nu descendent un escalier, 1911-16) né
hány változatai is. 

MD: Igen, hármat; ez azonban az, melyet 
az Armory Show 1913 állított ki. 

JJS: Egy újságíró elkeresztelte „robba
násnak a zsindelygyárban". 

MD: Igen. Az ilyen publikálás valóban 
nagy ritkaság volt. íme a Bokszmeccs 
(Boxing-Match, 1912). Amint látja, a rajz 
teljesen geometrikus, vagy mechanikus, 
mert olyan periódusból való, mikor egé
szében megváltoztam - a festék vászonra 
dobálásától eljutottam az abszolút deter
minált, koordinált rajzig, amelynek már 
semmi köze sincs a kézi alkotás ravasz
ságához. 

JJS: Ez a Nagy üveg egyik eleme, amit 
nem ragasztott rá. 

MD: Úgy van, rajta kellett volna lennie. 
Sohasem ragasztottam fel. Valahol itt lett 
volna a helye, de végül nem készült el. Va
lami mást szerettem volna. 

JJS: Ezek az On legkorábbi munkái? 

MD: Nem, nem. nem. Legkorábbi az ott, 
a sarokban, a templom (A blalnvllle-l 
templom - L'eglise de Blainville). 1902-ben 
készítettem, a falumban. Tizenöt éves vol
tam akkor. Folytattam a festést, alkottam 
elég képet, de azok nincsenek itt. 

JJS: Meglehetősen impresszioniszlikus, 
nem? Akkoriban ez volt a divat. 

MD: Igen. Meg azután nemcsak divat, ha
nem az egyetlen dolog is, amiről beszél
gettünk. Abban az időben kissé haladóbb 
volt, de ha megnézi ezeket a későbbieket, 
láthatja, hogy az impresszionizmus már a 
„múlt zenéje". 

JJS: Ezek jobban strukturállak. 

MD: Jobban strukturáltak. Cézanne az 
idő tájt jelentós ember volt. Ez a két bá
tyám, amint sakkoznak a kertben, ós ö az 
apám (Sakkjátszma, A művész ap|a -
korai művek, 1910). Könnyen felismerhe
tő Cézanne hatása. 

JJS: Az On családjában valamennyien 
festők voltak, a nővére [Suzanne Du-
champ] és a fivérei [Jacques Villon, Ray-
mond Duchamp-Villon] is. 

MD: Igen, a nővérem fest, de különösen' 
a bátyám, Jacques. 

JJS: Talán ók ösztönözték erre a có-
zanne-os impresszionizmusra? 

MD: Nem, nem. Közülünk mindenki a ma
ga külön útját járta. Apám pedig csodálat
ra méfld volt. Valójában akkor is - mint 
ma - nagyon nehezen lehetett Önálló les
tővé válni. Hogyan vérhalod, hogy ebből 
majd megélsz? ó jó ember volt. 

JJS: A portré türelmesnek mulatja. 

MD: Mindannyiunknak adott egy kis jára
dékot: annyit, amennyi az élethez kellett. 
Mindig megértéssel volt irántunk, ós kise-
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gített a bajból, még felnőtt korunkban is. 
Különös eszméi voltak, nagyon franciák. 
Igy beszélt: „Jó, megadom, amit kívántok, 
de véssétek észbe, ti hatan vagytok. Mind
azt, amit életemben tÓIem kaptok, elve
szem az örökségetekből." Pontosan ve
zette a számadást, és halála után az ösz-

— szegek levonódtak az örökségünkből. 
Nem volt az olyan ostoba, az az idea: 
segített, hogy célba érjünk. 

f 
JJS: Úgy látszik, meglehetősen nagy az 
elrugaszkodás ettől a családi portrétól a 
Lépcsőn lemenő aktig. 

MD: Igen, az Akt két évvel később kelet
kezett . . . 

JJS: Ezerkilencszáztizenkettóben. 

MD: Igen, pontosan azután határoztam el, 
hogy megszabadulok minden előző ha
tástól. A jelenben akartam élni, és a jelen 
idő a kubizmus volt. Látja, az 1910, 1911 
és 1912-es évben a kubizmus valami új 
volt; hozzáállása annyira eltérő, különbö
ző az előző mozgalmak megközelítéseitől, 
hogy engem különösen vonzott. Kubistá
vá váltam, és fokozatosan eljutottam az 
Aktig. 

JJS: Az Akt azonban mozgási foglal ma
gába, és úgy tetszik, a kubistákat a moz
gás túlságosan nem érdekelte. 

MD: Ez igaz. De ne (elejtse el, hogy akko
riban létezett a tuturizmus is. Az olasz fu-
turízmus, mégha én nem is tudtam róla. 
Münchenben voltam. Sőt, még azt sem 
tudtam, hogy vannak futuristák. A híres fu
turista kiállítás Párizsba 1912 januárjában 

, érkezett, pontosan amikor az Aktot lestet-
V tem. Hogy ez véletlen, vagy a levegőben 
fivolt? Nem tudom. Én azzal az ötlettel fes
t tet tem, hogy felhasználom a mozgást egyik 
Ialkotóelemként. A következő évben két 
I festő, Davis és Walter Pach rábeszóló-
f sére, elküldtem az Aktot New Yorkba. 

JJS: Esemény volt ez az amerikai festő
művészet történetében. 

MD: Tudom, De ezt csak most, negyven 
év múltán tudjuk. Abban az időben csak 
egy „robbanás" lehetett: egy vagy két si
keres hét, aztán semmi. Nekem azonban 
ez nem volt elég. Továbbépítettem az 
elképzelést; jó, a kubizmussal megcsinál
tam, amit tudtam, de most eljött a változ
tatás ideje. Az eszme mindig a változtatás 
és nem az ismétlés vo l t Akkoriban, ha 
akarom, elkészülök még tlz akttal. De rög
tön áttértem egy másik képletre, a Csoko
ládémalomra Gyakorta sétáltam Rouen 
utcáin. Egy nap, valami bolt kirakatában, 
megláttam egy valódi csokoládédarálót -
és annyira megbűvöli, hogy kiindulási 
pontul vettem. 

JJS: Mi a különbség az ö n itteni néző
pontja és bármely más csokoládémalom

csendélet között? A mechanika iránti ér
deklődés volt az igazi Ösztönző erő? 

MD: Igen. Rám akkor mechanikai aspek
tusa hatott, vagy legalábbis kiindulási pont 
volt a technika új formája felé. Vissza 
akartam térni a teljesen tárgyilagos rajz
hoz, a művészi objektivizáció koncepció
jához. Nem csatlakozhattam az eventuális 
rajzoláshoz és festészethez, a festék-fel
rakáshoz. Kezdtem becsülni a pontosság 
értékét, a véletlen meghatározottságát és 
fontosságát. Ennek eredményeként mun
kám nem volt többé kedvelt sem az ama
tőrök, sem az impresszionizmus és kubiz
mus hivei között. A mechanikus rajz lett 
számomra a legmegfelelőbb forma a tár
gyilagos művészethez. 

JJS: Ez tehát a Nagy üveg valódi erede
te. Abban az időben, amikor ezzel foglal
kozott, volt-e világos elképzelése arról, 
mi fog következni? 

MD: Kezdtem határozott tervet készíteni, 
lenyomatot a Nagy üveghez. A Csokolá
démalom volt a kezdet, aztán útközben 
jött a Csúszógép (Sliding Machine. 1914). 
Mindent perspektivikus alapokra helyez
tem, vagyis a részek elrendezésének tö
kéletes ismeretére. Semmit sem akartam 
vaktában, vagy utólagos változtatásokkal 
csinálni. Mindennek terv szerint kelleti 
történnie. 

JJS: Föltételezem, hogy a Csokoládé-
malom előre jelzett valamit az ö n mun
kásságában arról az áttörésről, melyet 
már többször említett. 

MD: Valóban, életem lényeges pillanatait 
éltem. Jelentós döntéseket kellett hoz
nom. A legnehezebbet, mikor így szóltam 
magamhoz: „Marcel, nincs több festege-
tés, keress állást." Olyan munka után ku
tattam, ami mellett elég időm marad a fes
tésre. Könyvtáros lettem Párizsban, a Bib
liothèque St. Geneviéve-ben. Csodaszép 
állás volt, mert sok szabad időt hagyott. 

JJS: Ugy gondolja, hogy önmaga részére 
kell alkotnia, nem azért, hogy kielégítsen 
más embereket? 

MD: Éppen így. Azt a következtetési von
tam le ebből, hogy vagy professzionális 
festő valaki, vagy nem. Két fajta művész 
létezik: a művész, aki loglalkőzik a társa
dalommal, annak szerves része, és az a 
másik, aki teljes egészében önálló, min
den kötelezettség nélkül. 

JJS: Gondolja, az embernek bizonyos en
gedményeket kell tennie a társadalom fe
lé, hogy kielégítse? 

MD: Pontosan; nem akartam, hogy éle
tem a festészetemtől függjön. 

JJS: De Marcel, amikor a széles nyilvá
nosság közömbösségéről és arról beszél, 

hogy önmagának íesl, ezt nem úgy fogja' 
fel, mint az ideális publikumnak való alko- 1 

tást, aki Ont elismerné, csak törekednie 
kellene rá? 

MD: De, valóban. Csak a módszer kérdé
ses, hogyan meg lelelő helyzetbe állítani 
magam az ideális publikum részére. A ve
szély a körülöttünk levő, közvetlen közön
ség kielégítésében van, amely elfogad, 
felkarol, biztosítja a sikert és minden mást. 
Helyette megéri ötven vagy száz évet 
várni a saját igazi, őszinte közönségünk
re. Ez a közönség érdekel engem. 

JJS: Meglehetősen esztétikus nézőpont. 
Remélem, sohasem gondolta, hogy igaza 
lehet egy elefántcsonttoronyban élő egyé
niségnek, aki nem értékeli az intelligens 
és jóindulatú közönséget. 

MD: Nem, nem; semmiféle elefántcsontto
rony nem érdekel. 

JJS: Emlékszem egy részletre Henri-Pierre 
Roche müvében, ahol On azt mondja, 
mindig igyekezett megtalálni a módját, 
hogy ellentmondhasson önmagának. 
Gondolom, így próbálja kiküszöbölni az 
önismétlést. 

MD: A veszély abban rejlik, hogy „ráhan
goljuk" magunkat egy ízléslormára, le
gyen ez akár a Csokoládémalom ízlése. 

JJS: Az On számára az ízlés valami álta
lánosan elfogadott ismételgetését jelenti. 

MD: Pontosan; ez a megszokás. Ismétel
gessen egyvalamit sokszor, ós ízléssé vá
lik. De ha megszakítja a munkát, miután 
a mű elkészült, akkor a tárgy önmagáért 
való lesz és marad. Ha megismételi né
hányszor, ízlés lesz belőle. 

JJS: Hogyan sikerült egyéni kifejezés
módjában elkerülnie a rossz vaov a ió íz-_ 
lést? 

MD: A mechanika technikájának alkalma 
zásával. A mechanikus rajz nem foglalja 
magában az ízlést. 

JJS: Mert elhatárolt a festészet konven
cionális kifejezéseitől? 

MD: Éppen így: ez volt a véleményem ak
kor és ma is. 

JJS: A minden emberi beavatkozástól 
mentes rajzolás ós festés rokon az On 
ready-made-k iránti érdeklődésével? 

MD: Mivel megpróbáltam következtetést 
levonni a műalkotás dehumanizációjából, 
természetes, hogy eljutottam a ready-
made eszméjéhez. Ezt az elnevezési, 
mint tudja, olyan műveknek adtam, me
lyek tulajdonképpen már teljesen készen 
álllak. Nézze, egy ready-made: madárka
litka (Miért rw tüaazögnl, Arose Seta-
vy?, 1921), amely csöppet sem könnyű, 

30 



ez irt benne nem kockacukor, ez márvány, 
ós tonnányi súlyú - egyike azoknak az 
elemeknek, melyek alkotás közben na
gyon érdekeltek. Olyan ready-made, ahol 
márvány helyettesíti a cukrot. A mitologi
kus tevékenység egy Fajtája. Ez a másik 
ready-made 1916-ból származik. Gombo
lyag spárga két töliratos rézlap közé szo
rítva. Mielőtt rögzítettem volna, Arensberg 
tett valamit az orsó belsejébe, soha nem 
árulta el, mit, de nem is akartam tudni. 
Titokká vált közöttünk; a gombolyag zö
rög, ezért a Szeml-ready-made a titkos 
zörejre (Semi ready-made: a bruit secret) 
nevet kapta. Hallgassa csakl Nem tudom, 
sosem fogom megtudni, gyémánt vagy 
pénzérme. 

JJS: Arensberget már az Egyesült Álla
mokba érkezése előtt ismerte? 

MD: Nem. 1915-ben jöttem New Yorkba. 
Arensberg otthona volt a kontinensen va
ló utazásom első kikötője; a nagy barát
ság kezdete, ö és a barátaim adlak ki a 
Rongwrong és Bllndman című folyóira
tokat, melyek csak egy-két számot értek 
meg. A kiadványokat - ha nem is voltak 

dadaisták - a dada-mozgalom ihlette. A 
dadát már nem érdekelték a plasztikus 
művészelek, őszintén szólva nem érdekel
ték az előtte létezett mozgalmak és techni
kák kérdései sem. Inkább az irodalom felé 
lordult a figyelem. A dada maga volt a 
negalivilás, a teljes tagadás. 

JJS: Arensberg csoportja kapcsolatban 
volt más csoportosulásokkal is. 

MD: Igen, ott volt Kalherine Dreier, szin
tén a művészei pártfogója, ő múzeumot 
alapított Socléte Anonyme (Névtelen tár
saság. 1920) néven. A múzeum célja kül
földi képek behozásával egyfajta „áram
lás" létrehozása volt a modern művészet 

Ikél lerülele [Európa-USA] között - és ez 
tökéletesen sikerűit. Ekkor alakú 11 ki Ame
rika modern művészeti tudata, ami koráb
ban nem létezett. 

JJS: Az előbb látott Nagy üveg szintén 
Katherine Dreier birtokában volt. 

MD: Igen, de előzőleg, még belejezelle-
nül, Arensberg 1920-as gyűjteményébe 
tartozott. Mikor 1921-ben New Yorkból 
Kalilomiába költöztek, nem vitték maguk
kal, mert nagy mérete miatt túl érzékeny a 
szállításra. 

JJS: Mindebből arra lehet következtetni, 
hogy a Nagy üveg valójában még nincs 
befejezve. 

MD: Nem, nincs. Utoljára 1923-ban dol
goztam rajta. 

JJS: Akkor belejezetlen eposz marad. 
Rámulat, hogy On valójában sohasem volt 
a megszokott értelemben vett, konvencio
nális művészei híve. Föltételezem, hogy 
művészet-értelmezésében létezik valami 
tágabb logalom a puszta festészetnél. 

MD: A festészetet a kifejezés eszközének 
tekintem, és nem célomnak. Egy kifejező
eszköznek a többi között, nem teljes élet
célnak; ugyanígy, a színt csak a festészet 
eszközének látom, nem célnak. Más szó
val: a festészet nem szabad, hogy kizáró
lagosan retinális vagy vizuális legyen; 
kapcsolatban kell állnia a nyersanyaggal, 
az ösztönös megérzéssel. Én főleg ezl 
szerelem. Nem akartam egy szűkebb kör
ben maradni, megpróbáJlam univerzális 
lenni, amennyire csak tudtam. Ezért kezd
tem el sakkozni. A sakk önmagában hob
by, játék, mindenki sakkozhat. Én azon
ban nagyon komolyan vettem és élvez
tem, mert megegyezéseket talállam a 
sakk és a leslészet között. Mikor sakkozol, 
az tulajdonképpen olyan, mintha valamit 
lerveznél vagy egyfajta mechanizmust 
építenél, aminek segítségével győzöl 
vagy vesztesz. A versengésnek nincs je
lentősége, de az egész dolog nagyon, na
gyon plasztikus - valószínűleg ez vonzott 
a játékhoz, 

JJS: Vajon elégedettségei, teljes életei 
ért ezen? A kifejezés egy más formáját je
lenti? 

MD: Igen. Bár a lélek azonos kifejezésé
nek, az intellektuális kilejezésnek másik 
oldala - egy kis oldal, ha úgy tetszik - , 
mégis elég eltérő ahhoz, hogy különleges
sé váljon ós teljesebbé tegye az életemet. 

JJS: A késői harmincas és korai negyve
nes években sok időt szentelt Doboz a 
kofferban (La boite en valise. 1936) című 
művének. Ezt egyénisége sajátos kifeje
zésének tekinti? 

MD: Igen. Abszolút. Számomra ez kifeje
zési lorma. ElkópzejésjBn2azvolt. hogy fes 

MARCEL DUCHAMP 
lés helyett kedvelt képeimet miniatűrök 
tormájában reprodukálom. Nem tudtam, 
hogyan vitelezzem ki. Először könyvre 
gondoltam, de az öllel nem tetszett. Az
után egy apró doboz ideája jutott az 
eszembe, melybe valamennyi művemet el 
lehetne helyezni, mint egy kis múzeumba, 
ami íme: itt van ebben a kofferban. 

JJS: Olyan, mint egy ready-made kataló
gus. Úgy látom, itt van minden alkotása. 

MD: Szinle valamennyi. Ezek relieffor
gók (Rotorelief, 1935), tizenkét rajzból álló 
sorozat, fonográfra kell helyezni őket, s ha 
meghatározott sebességgel forognak, 
mondjuk harminchárom és fél fordulattal 
percenként, kupához vagy dugóhúzóhoz 
hasonló, növekvő formák effektusait kap
juk. A rajzok azonban különbözőek. Ez 
például pohár. Egyáltalában nem néz ki 
pohárnak, de ha forog, a lorma kibontako
zik, mint a harmadik dimenzióban. Azután 
itt van a dada-periódusból Mona Lisa ba
jusszal és kecskeszakállal (L.H.O.O.Q., 
1919). Részemről ez ikonoklaszlikus 
gesztus volt és indulatos -

JJS: Szentségtörés. 

MD: Szentségtörés, elvelemültség, min
den. Van még jónéhány hasonló gesztu
som a dada-korszakból. Mint az a csekk 
(Csekk 115 dollárról, 1920). Nem bank
ból való: magam rajzoltam, és vele űzet
tem a fogorvosomnak, és ő elfogadta. 
Azután mi történt? Nevetséges, de mikor 
tíz-tizenöt év múlva újra találkoztunk, 
megvettem tőle a csekket a gyűjtemé
nyembe: tessék, itt van. Az meg egy koc
kázás' szisztéma, amit azért agyallam ki, 
hogy nyerjek a monte-carlói ruletten. Ter
mészetesen nem volt vele szerencsém. 
De hittem benne, hogy megtaláltam a 
módszert. Készítettem néhány részvényt 
(Monte-cariól rulettkötvény, 1924), amit 
eladtam különböző embereknek, hogy tó-
két kovácsolhassanak a monte-carlói 
„bank" robbantásához. 

JJS: Nyert valamit? 

MD: Nem, soha semmit nem nyertem. De-
hál, tudja, engem az intellektuális oldal ér
dekel - bár nem szerelem az intellektus 
szól. Az intellektus túl száraz szó, csöppet 
sem kifejező. Szerelem azt a szót: hit. 
Mikor az emberek azt mondják: „én tu
dom", azt hiszem, nem tudják, hanem hi
szik a dolgokat. Én hiszem, hogy a művé
szet az egyetlen tevékenység, amelyben 
az ember emberként, mint igazi individu
um mutatkozik meg. Csak a művészet ké
pes rá, hogy behatoljon az animális állapot 
másvilágába, mert a művészet olyan tarto
mány kilejezője, melyen nem uralkodik az 
idő és a tér. Élni annyit jelent, mint hinni -
ez minden körülmények között az én hi
tem. 

Elhangzott az amerikai televízióban, 1956 
januárjában 



SZ. VARGA MARIA 

Gion Nándor regényei 

Forrásvidék 

GION NÁNDOR a közép-bácskai kis
városban, Szenttamáson született 1941-
ben. Csak az évszám a pontos, az anya
könyvbe bejegyzett dátum hibás. Az író 
egy vele készült interjúban meséli el a fur
csa esetet: 

„Nagyon vézna, nyávogós gyerek 
voltam. Az igazolványomba máig sincs 
pontosan beírva, hogy mikor születtem, 
mert azt hitték, hogy meg fogok halni. 
Azért, hogy bejelentsenek egy újszülöttel, 
valamennyit fizetni kellett. Nem sokai per
sze. De hogyha nem muszáj, azl sem 
akarták. Vártak, hogy meghalok-e. de nem 
haltam meg. Akkor az apám, aki józan te
remtés volt, kiszámította visszamenőleg, 
hogy milyen időpontot jelentsen be, mert 
büntetést kelleti fizetni, hogyha egy bizo

nyos határon belül nem jelentették be az 
újszülöttet. Kiszámította, hogy mikorra kell 
bejelenteni. így történt, hogy a dálum, 
amelyik a hivatalos irataimban van, az 
nem az igazi." 

A falusias jellegű kisvárosban együtt 
éllek németek, magyarok és szerbek. 
Gion kél nagyapja is itt élt - az író számára 
meghatározó jelentőségű emberek, már-
már példaképek - később regényalakok
ká vállak a kisváros lakóival és házaival 
együtt. 

A szülők mesterembert akarlak nevel
ni a fiukból, s csak Gion olthatatlan olvasni 
vágyásán múlott, hogy nem lett belőle 
géplakatos. A kitűnőre sikeredett szak
munkásvizsga után műszaki egyetemre 
készül, bújja a fizikát és a vegytant. A si
kertelen felvételi vizsgát követően a vé
letlen vezérli az Újvidéki Egyetemre, ahol 
szintén felvéleliztelnek. A hiányos felvé
teli bizottságnak (csak egy tanárt tudtak 
előkeríteni) és az unatkozó és kényel
mes adminisztrátoroknak köszönhetően 
egy fiatal géplakatos bekerül a bölcsész
karra. Ez volt a legelső évfolyam az újvi
déki Magyar Tanszéken. S ez az első 
nemzedék teremtette meg az irodalmi élet 
állóvizét felkorbácsoló Symposion-moz-
galmat. 

„ . . . támadtunk. Méghozzá elég éle
sen támadtunk és elég harsogóan, sok
szor elég durván, néha még igazságtala
nul is. Erőszakosan indultunk, gyorsan 
akartunk tért hódítani és tartósan helyei 
szerezni az irodalmi nap alatt. Sikerült, 
mert azl hiszem, hogy a súrlódások elle
nére, valahol ezl a befogadó közösség is 
igényelle" - vallja Gion. 

ö maga kritikákkal kezd, hogy elsajá
títhassa az írás tudományát: „Szinte kivé
tel nélkül mindnyájan írtunk kritikát, akik 
együtt iratkoztunk be 1959-ben az akkor 
megnyílt újvidéki Magyar Tanszékre. Azok 
is, akik már kezdő költőnek, prózaírónak 
számítottak. De az az igazság, hogy én 
mindig is prózát akartam Imi. ÉS ha már 
arról van szó, hogy mivel kezdtem az írást, 
hát be kell vallanom, hogy novellákkal. 
Még a kritikák előtt. Csak erről addig senki -
nem tudott, mert álnéven közöltem őket. 
Rossz novellák voltak, magam is belát- v 

tam. Akkor gondoltam arra, hogy előbb 
megismerem az (rás elméletét. Ezért kö
töttem ki átmenetileg a kritikánál. Majd egy 
idő után éreztem, hogy a széppróza terü
letén már valamivel biztonságosabban 
mozgok" - mesélte az 1976-os könyvhé
ten egy Élet és Irodalom-beli interjúban. 
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KÉTÉLTŰEK 
A BARLANGBAN -
az első regény 

Első nagyobb lélegzetű müve a sym-
posionistákhoz való tartozás tudatával, él
ményével születelt. A környező világ el
lentmondásaira felfigyelve „nemzedéki 
szemüvegen" keresztül ábrázol. Az Új 
Symposion 2 4 - 3 3 . számaiban 6 folytatás
ban Kétéltűek a barlangban címmel adta 
közre kisregényét, amely 1968 ulán némi 
átdolgozással jeleni meg a Symposion-
könyvek 12. köteleként. A regény nyers
anyagát a vele történlek, ifjúkori élmény
anyaga adja. Mint kiderült, Gion szülei job
ban szeretlek volna, ha fiukból jó géplaka
tos lesz. ó ebben a munkában semmi 
szépséget nem látott, csak állandóan mocs
kos kezel, amelyet nem győzött súrolni. 

Már első regényének helyszíne is 
Szenttamás, minden szépítés nélkül: „Kint 
sötét volt, senki nem járt az utcán, ami 
érthető is egy olyan vidéki városban, ahol 
a házak többnyíre laposak és közönyösek. 
Az út mellett alacsony, vaskos fák nőttek, 
leveleik nappal elhalványodtak a naptól," 

Az avantgardistákkal tartó Gion regé
nye modern, sőt abszurdnak is mondható, 
ami azonban nem megy az érthetőség ro
vására. Meglepő, hogy olyan társadalmi 
rétegről ír, amelynek képviselői eddig nem
igen voltak regényhősök. A szakmunkás 
fiatalokról van szó, akik most lejezték be 
az ipariskolát. 

A cselekmény 
Hét l iú: Baras, Bresztovszky, Rozma-

jer, Fábián, a Szegény Kis Rahmánovics, 
Salamon és Angeli megalapították az „El
ső Amatőr Hegymászók Egyesületét". 
Jelszavuk: „Mi megmásszuk a tudás me
redek hegycsúcsait, ha addig élünk is." 
Minden este üléseznek az egyik gyár ká
vézójában, mindig más tag az elnök, és 
a teljesen haszontalan dolgokról beszél
getnek. Baras a ló ideológusuk, fejlődés
re, továbbtanulásra ösztönzi őket híres 
megnyíló beszédében: „Az embernek szi
lárd pontokra kell építenie saját világát, 
csak úgy tudja valamiképpen megvédeni 
magát. Mindenkinek kell, hogy legyen sa
ját világa, ós ezt csak haszontalan dolgok
ból lehet telepíteni, mivel ma már csak a 
haszontalan dolgok szilárdak. Amint vala
miben értékel fedeznek fel, megszűnik 
szilárdnak lenni." 

Az estéknek a következő napirendi 
pontjai vannak: a kopár hegyek, gyíkok 
és kótéllűek, nők (bár „a csúnya nők na
gyon hasznosak, nagy a hasuk, lapos a 
fenekük és sokat dolgoznak. A szép nők
nek viszont nem szabadna hasznosnak 
lenniük, és csak akkor szabadna az utcára 
lépniük, ha szépen süt a nap, de már 
hosszúk az árnyékok"), továbbá „beszél 
gelés azokról a legyekről, amelyek Hor 
nyák tanár úr arcára szálltak, miután fel
akasztotta magát". 

A regény vége felé Gion átvált a való
ságra. A Szegény Kis Rahmánovics halála 
véget vet az egyesülelnek, a 7 fiú barát 
ságának. Most már kevesen vannak ah
hoz, hogy a haszon nélkül való dolgokról 
beszélgessenek. Baras mondja el a fiúk
ról: „Elmentek... Megijedlek, mert keve
sen maradtak. Az emberek általában sze
retnek sokan együtt lenni. Olyankor nem 
ijednek meg egykönnyen. A legnagyobb 
disznóságra is képesek, ha sokan együtt 
vannak. És hát persze rettenetesen meg
ijednek, ha észreveszik, hogy kevesen 
maradlak." 

Hogy Is állunk azokkal 
a haszon nélküli dolgokkal? 

Még a kopár hegyekről is kiderüli, 
hogy hasznosak: „erős csontú", komoly 
embereket nevelnek ki, akik szilárd és biz
tos alapokon állva igazak tudnak maradni. 

Nem véletlenül került a napirendi pon
tok közé a kígyókról, békákról és más 
kétéltűekről szóló beszélgetés. „A leg
szörnyűbb pedig az, hogy mindössze 
17%-uk mérges, a többi szelíden megla
pul a talpak alatt, álcázza azokat, amelyek 
alkalomadtán támadnak." A regény szim
bólumai közül ez a legkönnyebben meg
fejthető, legkézenfekvőbb átvitt kép. 

Mi rejlik a túlságosan mesterkéltnek 
ható kerel mögött? Mindenféle zagyvasá
got hordanak össze a srácok, de a felszín 
mögül csak előbukkannak a valóság szét
szabdalt részei. A fiúk számára a legha-
szonlalanabb dolog az ipariskola. Ezt ugyan 
nem veszik be a haszon nélkül való dolgok 
tárgyalása közé (túlságosan egyértelmű 
lenne a regény), ám valójában már Baras 
megnyitó beszédében benne van: „ma 
már csak a haszontalan dolgok szilárdak". 
A szülök a lehető leghasznosabb helyre 
akarják adni gyerekükei, akik ezáltal a leg-
haszontalanabb helyre kerülnek. Barasból 
filmes, majd újságíró lesz; politikus, tánc
dalénekes és még ökölvívó-edző is kerül 

ki közülük. Kellett ehhez szakmát tanul
ni? Gion ifjúságában gyökerezik a regény, 
ól is efféle haszonelvűségnek alávetve ve
zérelte géplakatosnak a szülői akarat. S 
aztán író lett belőle. 

M i d e r ü l k i m é g a v a l ó s á g r ó l ? 

Barastól megtudunk sok más érdekes 
dolgof is. Dokumentumfilmeket nem is 
olyan egyszerű készíteni: a téma veszé
lyeket rejthet magában. Ami másoknak 
kényeimellen igazságot mond ki, nem fil
mes ílhe lő. 

A regény legemlékezetesebb szerep
lói: Baras, a Szegény Kis Rahmánovics és 
Hornyák tanár úr. Baras már az első osz
tályfőnöki órán lellázad tanáruk iskolájukat 
dicsőítő beszéde ellen. Tetteiből, szavai
ból nyílt, igaz, őszinte emberként ismerjük 
meg. Gion rokonszenve is mindvégig hő
sével van. Vele mondatja ki a szinte szen-
lenciaszerű igazságokat, amelyekre állan
dóan oda kell figyelnünk, ezek a regény 
legfőbb gondolatai. Társai egyhangúan 
elfogadják Ól vezérüknek, s akármilyen 
durván támadja meg Őket, nem mernek, 
de nem is akarnak lázadni ellene. Annál 
elesettebb, sajnálatra méltóbb a Szegény 
Kis Rahmánovics. Még a jól ismert bará
tok között is alig meri hallatni szavát, nem
hogy a véleményéi kimondani. Az egyet
len, amil biztosan tud: nagyon szerette 
Hornyák tanár urat. Pedig egy időben kí
nozta, hogy muzulmán vallása és szerb-
horvát anyanyelve ellenére miért jár m a 
gyar iskolába. 

A „kétéltűek és csúszómászók" vilá
gában Hornyák tanár úr, a régi párttag, 
megpróbált következetes és elvhű marad
ni. Elvállalta a magyar irodalom tanításai 
az ipariskolában, ahová már hónapok óla 
hiába kerestek lanárt. 

Nyers és durva igazmondása azon
ban csak bajt, vereségeket hozott neki. 
Mikor a magánéletében is kudarcok ér
ték, az Öngyilkosságba menekült. Hornyák 
tanár úr halála, a Szegény Kis Rahmáno-
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vics halála, az Egyesület felbomlása pesz-
szimista végkicsengést ad a regénynek. 

Gíon szereplőit szavaikkal és csele
kedeleikkel jellemzi. Gyakran alkalmazza 
a párbeszédes Formát. Szemmel lálhatóan 
élvezi a groteszk, meghökkentő elemeket, 
ilyenek a felakasztott Homyák tanár úr 
arcára szálló legyek, vagy a csúnya és 
szép nőkről való, kissé erőltetett gondolat
menet. 

Megfigyelhető nála az idősíkok keve
redése. Már az első lapon tudomást szer
zünk a Szegény Kis Rahmánovics ostoba 
haláláról. Hét nap alatt játszódnak le az 
események, közben megismerjük a sze
replók előéletét, majd a jövőjét. A hősök 
társadalmi háttere hol csak jelzésszerű
en, hol pedig groteszk nagyvonalúsággal 
van jelen. 

Társadalombiráló hangja, újszerű stí
lusjegyei és jól megformált alakjai emléke
zetessé teszik a könyvel. Féja Géza is el
ismerően nyilatkozik a Kétéltűek a bar
langban című regényről: „Jelentőségét 
akkor látjuk igazán, ha számba vesszük, 
hogy az avanlgardízmus valaha általában 
kiáltványokkal tiltakozott, Gion pedig mű
vel. Ám mindjárt első könyvében humorral 
és iróniával szemléli az abszurdra eskü
vőket, köztük van, de már túllépett rajtuk." 
(1) 

IAZ 1968-as pályadíj 

Az újvidéki Forum Könyvkiadó 1968-
ban regénypályázatot hirdetett. A jugo
szláviai magyar irodalom életében oly jelen

tős esemény nyertese Gion Nándor regé
nye: a Testvérem, Joáb. A mű csak át
dolgozás után kerülhetett az olvasó elé, 
mert bírálói szerint lorzképel szugerált) a 
társadalomról. Az alapálláson nem változ
tatott Gion, de mégis ál kellett formálnia 
regényét. Szenttamás kisvárosi társadal
mát mutatja be, amely a világ, az emberi 
gondolkodás fejlődése ellenére egy hely
ben toporog. 

A régi rendszert új társadalmi forma 
váltotta fel, de az emberek leje fölött szinte 
nyomtalanul vonultak el a nagy változá
sok. Mintha az egyedüli üdvözítő a pénz, a 
gazdagság, a hatalom volna. 

Tamás, vagy becenevén Tom, a re
gény én-alakol öltött hőse. Fontos pozí
cióba kerül a kisvárosban, építésügyi el
lenőr lesz. Általa ismerkedünk meg a re
gény többi szereplőjével. Joáb I. a város 
panamázó vezetője. Joáb I I . a volt forra
dalmár, aki most vendéglős. Búr az önki
szolgáló üzlet vezetőhelyettese. Mária, 
Tom szerelme. Török Ádám a becsületes 
és elvhű öreg, akit bolondnak néznek tö-
retlenségéért. A szereplők körébe tartozik 
még Pazarev alias Fehér Ló, aki küllöldön 
él, és minden évben hazalátogat üzletelni. 
Opal, a sánta pincér hajdan a kisvároska 
rendőrfőnöke volt, és ártatlanokat ítélt el. 
A szereplők - egy-két kivétellel - vagy a 
hatalom részesei, vagy vollak, vagy lesz
nek. Érdekszövetségük a hatalom fenn
tartására szolgál. A pozíciókat minden 
eszközzel - ha kell meg veszteg éléssel, 
csalással, az emberek félrevezetésével -
igyekeznek megtartani. A feketezesben 

egymás cirkosaivá válnak. Tómnak meg
adatott a lehelőség a választásra. Szabad 
ember. Mikor jelölik ellenőrnek, még egyik 
oldal iránt sincs elkötelezve, hacsak nem 
számítjuk ide Máriát, szerelmesét, aki tisz
ta érzelmeivel a jó oldalon áll. 

Képes-e Tom megváltani a 
világot? 

Kezdetben nagyon izgulunk Tómért. 
Elképzeljük, hogy ó lógja jobbá tenni az 
emberekel. Úgy is tűnik, hogy fel akarja 
venni a harcot a helyi nagyságokkal. Tom 
mégsem képes önmagát kibontakoztatni. 
Számára a valóság felismerése után a 
cselekvés alapelve: „alkalmazkodj hoz
zá", ne menj lejjel a falnak, azaz légy 
konlormista. 

Legmélyebb bírálatot a főhősről, aki
ből anlihős lesz, Bányai János adott: 
egy sors választásának vagyunk tanúi: 
megmenteni Máriát vagy sem, denunciálni 
vagy sem, kitartani a szép egyenes vona
lú házak eszménye mellett vagy sem -
korrumpálódni vagy sem - , Tom mindig a 
másikai választja, azt, amil erkölcsileg 
rossznak minősíthetünk, de ami társadal
milag, Tom szituációjában, az egyedül 
reális."(2) 

Fokozatosan eltávolodik az igazi ér
tékektől. Hagyja magát lepénzelni, elárul
ja szerelmét, elárulja barátját. Az árulások 
semmilyen erkölcsi konlliktusl nem okoz
nak szamara Választásait természetes-



nek, mag alól értetődőnek tartja. Hősi tu
lajdonságok híján elbuknia nagyon köny-
nyü. KÖrnye2ete „hozzásegíti" ehhez a 
választáshoz. A kisvárosban többségben 
vannak a gyáván meghunyászkodó, a kö 
zösség érdekeit semmibe vevő gerinc
telenek. Még a városelnök, Joáb I. is kö
zéjük tartozik: a mi korunkban és külö
nösen itt nálunk, senki se lehet egyislen-
hivő, hisz az ember sohasem tudja, hogy 
holnap ki ül a nyakára. Több támasztékot 
kell keresni, mert az ember nem tudhatja, 
hogy holnap melyik dől össze alatta. Vész
kijáratokat kell teremleni, ha nem akarod, 
hogy egy szép napon egérfogóba kerülj. 
Minél több vészkijáratot teremtesz, annál 
biztosabban érzed magad, és annál sza
badabbnak." Ezzel a vészkijárat elmélet
lel lép Ó maga is a leketézők közé. 

Joáb II., akinek ma vendéglője van. egy
kor ifjúkommunistaként házakai és földe
kel oszlott. Ám közben a jövőre is gondolt, 
és alaposan megszedte magát a közva
gyonból. Joáb I. és Joáb II. nevüket Vans-
ki Joábról, a környék leggazdagabb em
beréről kapták. Joáb az ószövetségben 
Dávid király túlbuzgó hadvezére volt, aki 
Isten ellen sokat vétett, de üldözői elől az 
Úr sálrába menekült. Bölcs Salamon átlát 
Joáb szándékán és habozás nélkül kivé
gezteti. Ez a Joáb-szimbólum nem szűkít
hető le a halalomnak való behódolásra. 
Tartalmazza a lélek feladását, az egyéni 
megalkuvás, az erkölcsi posvány, a gát
lástalan korrupció rétegéi is. Az egyes 
szám első személyében mesélő Tom már 
a regény címében a joábokkal rokonítja 
magát. Testvérem, Joáb - vallja. 

A valóságról cseppet sem rózsásan 
beszélő regényben elszomorítóan keve
sen vannak a másik oldalon. Mária igaz 
szerelemmel kölődik Tómhoz. Ám ő visz-
szaulasítja a lány szereiméi. Fél. hogy a 
társadalmi visszásságok hatására lelké
ben meghasonlott leány kellemetlensége
ket okoz. Különben is, ki bír elviselni egy 
örökké siró nőt? - intézi el magában egy
szerűen az ügyet. Török Ádám naiv hi
tével ós becsületességével anakronisz
tikussá váll ebben a lezüllött társadalom
ban. Akiken segíteni akar, azok sem lát
ják meg lettében a jószándékot. A regény
ben egyenlet, vagy inkább egyenlőtlen
ség, a hitszegők, a becstelenek többsé
ge miatt nem oldódhat meg. Hiába keres
nek vészkijáratokat a hősök, Gion nem 
Iái kiutat az ingoványból. 

Vajon miért ilyen pesszimista kicsen
gésű a regény? Az ok a hatvanas évek vaj
daságának társadalmi eltorzulásában, a 
bajok összesűrűsödésében keresendő. 
A hősök elfeledkeztek embertársaikról, ön
maguk hálójában vergődnek. A hatvanas 
évek jelenségeit más művek is próbálják 
megfejteni: szociográfiák, regények, sőt 
még a líra is (pl. Domonkos István 1971-es 
Kormánytörósben című hosszú verse) 
boncolgatja a nyelvét, hazájál, eszme
rendszerét, közösségi meghatározottsá
gát feladó egyén gondjait. 

Gion regényének mondanivalója a 
hétköznapi dolgok felsorakoztatásából ós 

a sok szürke sors egymás mellé állításá
ból következik. Nyomasztó ez a világ, min
den eltorzult és lefokozott. Szenvtelen, 
lényközlő stílusa mi art végső állásfogla
lását csak az egész könyv elolvasása után 
ismerjük meg. A Testvérem, Joáb nem 
cselekményes regény, sem akció, sem di
namika nem sürgeti gyorsításra a mesél, 
amely a félmúlt talajára épült, A könyör
telen monotónia a mondanivalót szolgál
ja. Egymás ulán ismerjük meg a szerep
lőket, a környezetet. Ez utóbbiban meg
csillan némi lény. A hazai láj, úgy látszik, 
megdobogtatja az író szívét, s ilyenkor 
nem tudja mellőzni a lírát. Szándékosan 
ismétel, ami szintén a köznapi egyhangú
ságot szugerálja. 

„ -Maga nagyon okos, igaz? - kérdez
tem. 

- Igen - mondta Akilev. - Én nagyon 
okos vagyok. 

- És mindent tud - mondtam. 
- Mindent tudok - mondta Akilev. 
- Azt is tudja, hogy kél munkás meg

őrült a jálékbábugyárban? - kérdeztem. 
- Azt is tudom. . . 
- Maga csakugyan nagyon okos -

mondtam. 
- Nagyon okos vagyok - mondta Aki

lev." 
Lazán kapcsolódó mondattöredékek 

gyakran lordulnak elő a regényben. Ez is 
az élőbeszédre törekvést hangsúlyozza. 
A regény szereplőinek előéletéről, me
lyek a cselekmény szempontjából fonto
sak, szűkszavú ismertetési kapunk. Ab
ban érezzük kissé hiányosnak, hogy nem 
jelzi, mi az oka az erkölcsi fertőnek. A re
gény nem fejlődésrajzot ad, hanem álla

potrajzot közvetít. Olvassuk csak az utol
só vészjósló mondalokat. 

„ - Verjük meg az öreg mórlegest • 
mondlam. 

- Ledisznózott bennünket, amikor Fe : 

hér Ló megérkezését ünnepeilük.. ." 
Teljesen az „action gratuite" felé haj

lik a regény befejezése. Miért kell meg
verni a mindenkinél tehetetlenebb, öreg 
csavargól? Ki a bűnös? Tomók? A társa
dalom, amely idáig juttatja őket? Gion re
gényének figyelmeztető funkciója: i 
szabad tovább késlekedni, itt csakugyan 
félre kell verni a harangokat! 

EZEN 
AZ OLDALON 

Szinte minden Gion-mű elül az előző 
tói: 1971-ben megjeleni könyvével is vala
mi aktuálisat közölt. Ezt a regényét sokan 
a legjobb munkájának tartják. 

Már murájának meghatározásakor el
bizonytalanodunk: novellafüzérként szok
ták megjelölni. Bányai János a művet az 
„eltűnt regény utáni nyomozásnak" ne
vezte. Formailag semmiképpen sem ne
vezhető regénynek, de nem is hagyomá
nyos novelláskötet, hanem gondolatisá
gukban szorosan kapcsolódó novellák so- . 
rozata. Dér Zoltán egyenesen versciklus
hoz hasonlítja rendkívül szép líraisága 
miatt. 

A Keglovics utcában vagyunk, távol a 
város minden zajától, ahogy a pontos és 
részletező leírásból megismerjük. Az utca 
egy sor házból áll. a másik oldalon a két 
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temető, a német és a zsidó. „A temetők 
mögött kis folyó kanyarog, nyáron mindig 
keskenyre zsugorodik, és megtelik béka
lencsével és zöld hínárral." A német teme
tővel szemben áll Romoda háza, a legna
gyobb és legszebb ház a Keglovics utcá
ban. A ház előtt egy kivágott akácfa. Ezen 
a rönkön szoktak esténként ülni az utca 
lakói, a regény szereplői. Tarka-barka nép
ség verődik itt össze, főleg a kisemberek, 
a társadalom lumpen rétegéhez tartozók. 
Vannak köztük jók és rosszak, élik szürke 
világuk mindennapjait, dolgoznak, isznak, 
verekednek. A Testvérem, Joébban ta
pasztalatokhoz hasonlóan úgy érezzük, 
nem észlelik maguk körül a megváltozott 
világol. Csoköttek, gondolkodásmódjuk
ban a régi világhoz kapcsolódnak. Emberi 
sorsokról kapunk híradást, melyek líraian 
egyszerűek és természetesek. 

Gion csupa „meghaló történetei" me
sél el az utca lakóiról. Egy elmúlóban levő 
világ tűnő emberi érzései, utolsó indulatai, 

i kirobbanásai ezek. Idézzünk fel belőlük 
knéhányal. 

omoda, az ácsmester 

Egy nyár elején kezdte el építeni a 
házat Romoda, a legtekintélyesebb az ut-

I ca lakói között. Az őszre elkészüli egy 
szoba, a konyha és az éléskamra. A nyir
kos, vizes falak között sohasem tudott fel
melegedni soványka kis felesége. A hideg 

^ ellen, minden ellen, elkezdtek énekelni és 
táncolni. Ezután Romoda elmegy Berger-
hez, a „feltaláló"-hoz. aki megígéri, hogy 
egy hét alatt petróleumlámpás-melegítőt 
fog készíteni. Romoda hiába várja a ké
szülékel, felesége meghal. 

Tizenkét dobás 

Meleg hangú lírával teli történél: Kor
dován, a késdobáló a folyó mellett bevall
ja Várynénak, hogy minden hazugság volt, 
amit eddig mesélt. „ . . . szeretném, ha tud
nád, hogy sohasem dobáltam körül senkii 
késekkel. És ládába bújtatott embert sem 
fürészeltem ketté. Egyszer akartam meg
csinálni, de átejtettek és magamra hagy
tak. Egyedül pedig nem ludtam megcsi
nálni." S ezek után körüldobálja az ijedi 
asszonyt tizenkét késsel. 

Régi megható történet az 
öreg Madzsgájról, aki utálta a 
kutyákat 

A Keglovics utca lakója a csendes, 
halk Madzsgáj is. A háború után „kopott 
egyenruhában és szakadt bakancsban 
érkezett haza, de századosi rangjelzést 
viseli" ós rendet teremlett a (élelem száll
ta kisvárosban. A félelem oka B., aki két 
pisztolyt is hordott az oldalán - ő volt a 
teljhatalmú diktátor, inkvizítor. A megbíz
hatatlan ós gyanús elemekel begyűjtötte, 
de még a rádiókat is. Őriztek egy szép fog
lyot, egy kollaboráns lányát. A lányi B. 
meg akarta mulatni Madzsgájnak. ö azon
ban megszökött a lelakatolt szobából, és a 
kutyaólban bújt el. A kutya letépte róla 
szinte az összes ruhát, Összemarta az 
arcát és karjait. Eszelősen nézett maga 
elé, és nem akad kibújni a kutyaólból. 
Madzsgáj takarót hozatott a szerencsétlen 
teremlésnek, agyonlőtte a vérebet, majd 
B.-t meg fegyveres pribékjeit elzavarta 
a városból. Mikor érezte, hogy már na
gyon elláradt, a „hálás" utódok, akik az 
általa teremtett rend és igazság világá
ban éltek, kihelyezték a Keglovics utcába. 
Váryék házába, egy mindenki által ismeri 
találkahelyre, ahol Rozmaring Bandival, 
a vén korhellyel kelleti élnie egy rideg szo
bában. Alig váriak, hogy süssön a nap, 
és kiülhessenek Romoda háza elé a ki
döntött akácfára. 

S aztán egy napon a nagyszájú Ber-
gerrel, a feltalálóval együtt meghalt az 
Öreg Madzsgáj. Az utca lakói saját halot-
tuknak tekintették. Romoda maga készí
tette el a koporsót és a fejfát. „Az öreg 
Madzsgájnak nem voltak rokonai, öt az 
utcabeliek temették el, senki nem könnye
zett, de valamennyien ünneplő ruhába Öl
töztek, nagyon komolyak voltak, és sokáig 

álltak a sír körül." Vajon kaphatott volna-e 
ennél őszintébb búcsúztatást? A történe
lem névtelen hősének állított mélló emié
kel Gion. 

Adamko, 
a téglagyári munkás 

Az Ő sorsában az író politikai ítélet
mondása érvényesül. Lehet-e munkában 
megfáradt emberekel kitenni a gyárból, 
akiknek görbe lábai nem bírják tovább? 
ó volt az, aki elsőként jelentkezett a 
légiagyárba. Ö volt az, aki a kegyetlen, 
napokig tartó őszi esőben egyedül tolta be 
targoncával a sárrá ázott szenet, egyedül 
fűtötte a kemencéket. A többiek semmire 
sem vollak hajlandók. Akkor Adamko csak 
hajlott derékkal, furcsán, mereven tudott 
járni egy jó ideig. Amikor megöregedett, 
megrokkant, minden indoklás nélkül elbo
csátották. Egyedül Dobre sajnálta csak, 
aki maga is a téglagyárban dolgozott: 
„Nem tudom, hogy mi lesz vele. De hát 
nem maradhatott a gyárban, nagyon 
rosszak már a lábai. Egyébként nekem is 
lelmondlak." 

Annak ellenére, hogy a részletek nem 
állnak össze szerves egésszé, mégis 
összetartozónak érezzük azokat. A könyv 
hal fejezetében 4 - 4 történet van, mind
egyik egy „régi, meghaló történettel" zá
rul. A tudatosan szerkesztett regényben 
hélköznapi figurák élik a mellékutca lakói
nak Örök éleiét. Mintha ősidőktől fogva 
idetartoznának, s ezt az álló időt közve
títi az eposzi állandó jelzők használata. 

Kik élnek „ezen az oldalon"? 
Életük egy tovatűnő pillanatában meg

ragadott szereplók: Romoda, a jószívű 
ácsmester, Berger, az asztmás feltaláló, 
Opana, a nyugdíjas zsákoló, öreg Madzsgáj, 
az egykori partizántiszt, Rozmaring Bandi, 
aki valamikor a környék első korhelyének 
számított, Kordován, a késdobáló, Váryék, 
a félhülye Sebestyén gyerek, Szent 
Erzsébet stb. Sorsukon nem töprengenek, 
hanem a múltban gyökerező logikájuk 
szerint cselekszenek. Durvának, darabos
nak, kegyetlennek látszanak, még a jo-
szívűnek titulált Romoda is. Amikor Ber
ger, a leitaláló nem váltja be ígéretét, 
nem készíti el a melegítőt, Romoda fel
akasztással fenyegeti. De Romoda az is, 
aki Kordovánnak ki akarja fizetni két 
hétre a bérét, habár csak két napot dolgo-
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zott az építkezésen, mert eltörött a keze. 
Kegyetlen világról tanúskodik, mikor Kor
dován munkatársa, Deli bég fogad 10 liter 
borba, hogy fél óráig néz egy kétszáz
wattos villanyégóbe. 

A regény romantikus álmodozója Kor
dován, a késdobáló, aki a cirkuszi világ 
fényességébe álmodja magát. Álmodozik 
nagy tisztelője, a félhülye Sebestyén 
gyerek is. Emberibb világba szeretne jutni, 
ahol ót is normálisnak tartják. Kordován 
a valóságban is megpróbál menekülni e 
világból. Váryné Takács Szilviával akar 
elszökni, akit hajdan a kuplerájból hozott 
ki a férje. A nő nem hagyja el férjét és 
Kordován bosszút áll. Pórázon vezet egy 
kutyát, nyakában kartonlapon ez áll: 
„Váryné Takács Szilvia a vén kurva." Jó-
néhányszor oldalba rúgja, majd elengedi 
a temetőbe. Azt szerelné, ha minél töb
ben olvasnák a táblát. 

A „másik oldal" egyetlen vitális kép
viselője Adamko, a téglagyári munkás. Az 
író mégsem őt tekinti az egyedül lehetsé
ges alternatívának. Adamko a munka hő
seként és megszállotjaként dolgozik, lel
kes mondataival buzdítaná többi társál: 
„Miénk a gyár!" A mondai visszájára for
dult, hangoztatója ellen, akit a gyerekek 
ezzel csúlolnak. Köszvényes, tehetetlen 
öregként nincs már rá szüksége a tégla
gyárnak, elbocsátják. Jelképes, hogy az 
utca valóságos másik oldala a temető. 
S itt bukkan föl a szépség és a jóság szim
bóluma. Szinte mindegyik fejezetben elő
kerül Gizike Schladt, egy meghalt szép 
lány alakja. Három fiú hord a sírjára virá
gokat, úgy érzik, megtalálták a tisztaság 
és szépség képmását. Az előjelnek 
kezdetben Szent Erzsébetet tartották. 
Amikor megtudják, hogy Szent Erzsébet 
lefeküdt egy villanyszerelővel, bánatukban 
összetörik Gizike Schladt ovális kópéi. A 
csodálat virágait is ledobálják a sírjáról. 

Szimbolikus jelentőségű a „tisztaság" 
jelképéhez való viszonyulásuk. A sírkövet 
ülőpadnak akarják használni, elcipelik, 
majd Összetörik. Ilyen emberek ók, ember
ségük nem érhet lel a halott lány tiszta
ságához. Az elérhetetlen tisztaság csak a 
halálban található meg, egy sírkőbe 
ágyazva? 

A mű megrendítő, komor végkicsen
gése közelebb visz korunk valóságos el
lentmondásaihoz. Gion nem mutat kive
zető utat, hanem számba veszi az általa 
kétségbeejtőnek talált világ megnyilatko
zását. Igy lesz a kisvárosi féloldalas utca -
általános emberit felmutató példázat kiin
dulópontjává. Önáltatás és az elfogadha
tatlan valóság elfogadása helyett olyan 
kritikát ad. amely változtatásra sarkall. 
Annak ellenére, hogy pesszimista hang
gal zárul, a regény nem kizárólagosan a 
rosszról szól. Hihető arányban tartalmaz
za a szépet és a rútat. A széles társadal
mi tabló figuráiról nem elmélkedik hosz-
szasan. Magatartásukkal, cselekedeteik
kel mulatja be, mik a vágyálmaik, miért 
dolgoznak. A hiteles térképhez tartozik a 
humánus mélyrétegek feltárása is. 

Poétikusan szép részei is vannak a 
könyvnek. Az író lírikussá válik egyes ala
kok megformálásakor, vagy a természet 
rajzolásában, ahol megszemélyesítések, 
díszítő jelzők varázsolják elénk pl. a folyó
partot: „Az elhagyott temetőben álló juhar
fák meghajlították ágaikal, és lobogtatták 
karélyos leveleiket, az ördögcérnacser jók 
összekuszálódtak, líláspiros virágaik a fo
lyóba repültek, a folyó pedig hullámzott, 
sokkal gyorsabban folyt, mint máskor, el
vitte messzire a virágokat, és a tarka vad
kacsákat beűzte a nádasba." 

A tudatosan leegyszerűsített stílus 
szolgálatában áll a csupasz, olykor mono
ton párbeszéd. Semmiféle stílustörési 
nem okoz az egyszerűség, és bár ritkáb
ban, de mégis felbukkanó meleg líraiság. 
Mindez hozzátartozik Gion modern hang
vételéhez. A hagyományos megformálás 
jeleként a 3. személyű mesélő pozíciójá
ból mondja el az előzményekéi, írja le a 
környezetet, rajzolja fel a hátteret. Ha
gyomány és újítás tehát sajátos módon 
keveredik a műben. Tartalmában, mon
danivalójában új értelmet nyernek a helyi 
szinek. 

LATROKNAK IS^B 
JÁTSZOTT - « 
az egyetemes és W 
sajátos szintézise 

1982-ben a könyv ünnepére jelentette 
meg a budapesti Magvelő Kiadó Gion 
Latroknak Is Játszott című könyvéi, az 
1976-os újvidéki kiadás alapján. A kötet 
egybefoglalója kél korábbi regényének: 
az 1973-ban kiadott Virágos katonának 
és az 1975-ben megjelent Rózsamóznek. 

Az ihlető forrás ismét a bácskai szü-
lóíalu, ahol az események megtörténtek 
és ma már föld alatt porladó emberek él
tek, „ ösz hajú, öreg emberekkel beszél
gettem, arra kértem őket, hogy mesélje
nek nekem régi, érdekes törteneteket -
írta a szerző regénye megjelenése alkal
mából. - Beszéltek egy rablógyilkosról. 
Beszéltek egy falábú verklisről, egy álmo
dozó falusi kanászról, egy német mol
nárcsaládról. Hatvankilós zsákokat hord
tam a malom padlására - mondla egy 
szép öregasszony. És beszéltek G. l.-ről. 
Róla sokat beszéltek. - Furcsa ember 
volt - mondták. - ö sem szeretett dolgoz
ni. De ragyogóan cilerázott és énekelt." (3) 

„Bácska azelőtt is izgatta íróinkat. 
Mikszáth erről a tájról irta talán legjobb 
kisregényél. A ml örökös barátunkat. Innél 
jött Papp Dániel, s holtig megélt volna eb
ből a tájból, akár Tömörkény Szegedből, 
ha pályája elején közbe nem szól a korai 
halál. A sűrű bácskai élet tartósan izgat
ta Hunyady Sándort, alig találkoztunk, 
hogy két nagy szerelmét, Kolozsvárt és 
Bácskát ne emlegette volna. Sokat tud
tunk erről a tájról, polgárságáról, a híres 
bácskai nabobokról, a fekete szakállukat 

simogató kalugyerekról, egymással ölel
kező és viaskodó népeiről. Valamikor az 
olvasó úgy gondolt Bácskára, mint a földi 
paradicsomra, ezt az ábrándot Gion fútta 
szét, ó az első. aki tudtunkra adja, hogy 
mezei proletárok is éltek ama Kánaánban 
szép számmal, de annál elesettebb sor
ban." (4) 

Szenteíeky Koméi bizonyára örömmel 
olvasná és élvezné a bácskai, közelebb
ről a szenttamási világot bemutató művet, 
mely a lokálisnál nem ragad le; általános, 
egyetemes érvényűt közvetít. S ezért di
csérik, s dicsérhetik joggal a kritikusok ezt 
a trilógiát ígérő vállalkozást, melyet az er
délyi Szilágyi István Kő hul l apadó kútba 
és a szlovákiai Dobos László Egy szál Ing
ben című kimagasló regényeivel emlet, at-
nek egy sorban. 

VIRÁGOS KATONA 
A Virágos katona eseménysora 1898 

őszén indul. Egy német molnár, Stefan 
Krebs, költözik a laluba, hogy meggazda
godjék. Részekre szabdalt szegénypa
raszti világot talál itt, melyre az összetar
tás helyett az ellenségeskedés jellemző. 
Lakóhelyűk elkülönült tömbjei is erre utal
nak. A nincstelenek, zsellérek a faluvégi 
Kálvária körül és a Zöld utcában tengőd
nek. Erejüket megfeszítve kell kuporgat
niuk és robotolniuk, hogy a gazdaporták 
közül egy az övék lehessen. Kik a falu 
lakói? Szerbek, magyarok, németek. Izzó 
gyűlölet, késpengeélű ellentélek, és való
ságos pengék villogása. Ellentéteik nem 
szoríthatók csupán nemzetiségiekre, ha
nem ugyanannyira általános emberiek is. 

A falu világából kiemelkedő hős Roj
tos Gallai István, büszke pásztorősök iva
déka. Nem találja, de nem is keresi helyét 
a falubeliek között: a Kálváriára menekül, 
a stációképek közül egy különösen vonz
za. A korbácsos Virágos Katona alakját 
csodálja, próbálja megfejteni annak tilkát. 
A Megváltót korbácsoló katona „úgy jár
kál ott közöttük, mint aki véletlenül került 
oda. . . , az arca más, mint a többieké.. . , 
a Virágos Katona nem szenved. . . " Kör
nyezetében „az egyetlen boldog ember. . . 
Komoly az arca. majdnem zord, de bozon
tos, barna szakálla mögül mégis mintha 
folyton mosolyogna egy kicsit és egymás
tól távoleső szemeivel úgy néz az embe
rekre, mintha azok nem is léteznének". 
Ehhez képest különösen durva és ember
telen a Gallait körülvevő világ. Az Ő más
sága abban áll, hogy „paraszti Orfeusz"-
ként (Féja Géza) citerázésával mulattatja 
az embereket, vidám kedvet varázsol az 
eldurvult lelkek közé. Barátja, Török 
Ádám, is menekül ebből a világból, de 
nem szóplelkűsködik, hanem csavarog, 
útonálló lesz, s eljut egészen a gyilkossá
gig. A legrosszabb fajta kívülállást vé-
iaszlja. A regényben Gilikén, a félkegyelmű 
kis kanászon kívül senki sem boldog, ő is 
csak akkor, amikor ujjaival játszik, ilyenkor 
történnek vele a csodálatos dolgok. Ennek 
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a mesebeli lénynek mindenl elhiszünk. 
Elképzelt világában a Jó és Rossz harcá
nak vagyunk tanúi, melyben mindig győ
zedelmeskedik a Jó. Gallai felfedezi, hogy 
Gilike arca, „aminl elkezdett játszani az 
ujjaival, mindjárt megváltozott, boldogabb 
volt bármelyiküknél", ó tudta a Virágos 
Katona titkát: el kell menni onnan, ahol 
a ronda dolgok történnek, ki kell lépni eb
ből a képből, ahol a Megváltót korbácsol
ják. Gilike szerencsétlen pusztulása vilá
gítja meg Rojtosnak a Virágos Katona bol
dogságának titkát. 5 ezután még többel 
tartózkodik a társaságában. Itt biztonság
ban van, gondolatai szárnyalhatnak, s ad
dig „bűvöli" a Virágos Katonát, amíg a 
realitások világából eljut a varázsos kép
zelet világába. Rézi, a sváb lány, de még 
Török Ádám is figyelmezteti Gallait ál
mainak tünékeny voltára. Hiába. Rojtos 
tovább álmodik, olyan tájakról ábrándo
zik, ahol nincs ember, tehát semmiképpen 
nem lehet szembesíteni a valósággal. 
Csodálatos utazásokat tesz az önszug-
gesztió útján. 

Gilike is, Gallai is ahhoz az emberhez 
vonzódnak, aki nő léiére „keményebb kö
tésű" bármelyiküknél. Rézi a teremtő, dol
gozó molnárlány, aki megértő türelemmel, 
jóságos odaadással segít környezetén. 
A gazdagon bonyolódó cselekményből 
megtudjuk: Krebs molnár egy málészájú 
sváb fiút szemelt ki vőnek. Rozit nem 
olyan fából faragták, hogy megadással 
tűrje ezt. Nem megy hozzá lérjhez, inkább 
elszenvedi a hontalanságot és a még ke
gyetlenebb robotol Amerikában. Rézi egy 
színes képeslapot ajándékozott GalIáinak, 
amikor a frontra indult a fiú. Rajta a szent
tamási főutca, a piros cserepes hazak, az 
akácfák, a kéttornyú görögkeleti templom 
és 15 ünneplő ruhás férfi. Másfél éven 
keresztül ez a kabala ad neki hitet, me
nedéket az embertelenség poklában. Tö
rök Ádám megszökik a behívó elöl, buj
kál, majd elfogják. 

A háborúból hazatérő Gallai első út
ja a Kálváriára vezet. Jajongó embereket 
talál a dombon. Keresi a Virágos Katonát, 
de az elment, s többé a Kopasz Halász 

sem jelenik meg. A háború poklái meg
járt ember kilépett a mesék világából. 
Megszűnt kívülállónak lenni. A regény egy 
esküvővel zárul: Rojtos Gallai elnyeri az 
Amerikából hazajött Rézi kezét. Mégsem 
ilyen felhőtlen a befejezés. Amikor a köz
ségháza előtt állnak, csendőrök kisérik 
a megbilincselt Török Ádámot, akit az 
egyik puskatussal nógat, s neki óbégatnia 
kell: „Katonaszökevény vagyok! Gyáva 
vagyok! Áruló vagyok!" Amikor Török 
Ádám igazi bűnét akarja bevallani, hogy 
gyilkolt, a puskatus ismét a hátába csap. 
Nem az a bún, ha valaki rablógyilkos, ha
nem ha kibújt a katonáskodás alól. 

RÓZSAMÉZ 
Ez a regény a két háború közötti idő

szak krónikája. A háborúban a jobb karján 
megsebesült Gallai merev kezekkel, de to
vább citerázik - ahogy a két regény közös 
címe is jelzi, mindenkinek játszik - , bár 
már csak otthon. Eddig ő járt el a házak
hoz, most az ó házához járnak hallgatni 
a játékát, és élvezni a vidámságot, mely 
honos Gallaiéknál. Szabad életmódját fel
váltja a családfenntartó önként vállalt, ke
serves küszködése. Gallai továbbra is 
megmaradt lalusi művésznek, aki még 
mindig álmodozik. A Krebs család tagja
ként belát a vízimalom környékén történ
tekbe. Részt vesz az üzleteikben, de a 
családi viszályoknak csak szemtanúja ma
rad. Rézi az igazi családfő, aki kiáll he
lyette, de rendet teremt a Krebsek között 
is. A fiatalabb Krebs-lányt mar nem ismer
jük meg alaposan, csak annyit tudunk róla, 
hogy ó is magyar férfi felesége lett. Stefi 
a harmadik testvér nem riad vissza sem
milyen alantas eszköztől sem a meggaz
dagodás érdekében. Öccse, Péter nyom
dásznak tanult és a városban csírázó mun
kásmozgalom harcosa lesz. Gallai nem 
elégszik meg napjaik egyhangú morzsol-
gátasával. Életének új értelmét keres: ró
zsamézről álmodozik. Ezzel akarja meg
ajándékozni mindazokat, akiket szerel: fe
leségél. gyerekeit, a szomszédokat. Azt 
meséli: aki eszik belőle, mindörökre fiatal 
és szép marad. Rojtos azonban sohasem 
jut el a Méhek Palotájába, csupán a kert
jében nyíló rózsáktól várja a csodát. A mo
zaikszerűen összerakott Rózsamézben a 
sok-sok szereplő közül alig emelkedik ki. 
Nagyobb hangsúlyt kap a közösség: Szent
tamás éleiének ábrázolása. A falu német 
lakóinak legkedvesebb témája: a német 
csapatok bevonulása az I. világháború kez
deten. Erről az öreg Krebs sokszor és szí
vesen beszél, szinte mindig maga előtt 
látja. De a faluhoz tartozik továbbra is Tö
rök Adám, aki amnesztiával szabadult. A 
rablógyilkos mitikus alakja köré ismétlődő 
történések kapcsolódnak: a börtönből ha
zatérő Török Adám megszokott fogadta
tása családja körében, az egy öltözet ruha 
és az emberfejes sétapálca szimbolikus 
szerepe, Karagic és Török Adám kímé
letlen párviadala. Török Adám sajátos 
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egyenlőség hirdetője lesz a Rózsaméz
ben, alapelve: „Visszakérem a nekem 
járó részt" önkényes igazságszolgálta
tása hiába jogos, újból és újból ő a vesz
tes. „Török Ádám megmaradt magányos, 
erőszakos igazságtevőnek. Gallai István 
pedig magányos, humanista álmodozó
nak." (5) 

Gallai csak látszat szerint családfő, 
valójában Rézi nélkül nem boldogulnának, 
ó az, aki szorgalmas varrogatásával biz
tosítja a család számára a „betevőt". Roj
tos mégis sokaktól „különbözött abban, 
hogy kifosztani, megnyomorítani, elkö
zömbösíteni nem hagyta magát. Belátta, 
hogy a földön kell járni, cselekedni, hogy 
változzék az élei - ezért segíti a szervez
kedő kommunistákat, de nemcsak őket, 
hanem minden segítségre szorulót - s 
megőrzi a citerát, az álmodozáshoz való 
jogot, képességei mindvégig." (6) 

Szerencsés ember, mégis ráakad egy 
csupor rózsamézre, amely nemcsak őt, 
de az egész környéket Felzaklatja. A de
rűs, vidám Gallai-ház mágnesként vonz 
minden embert. Aki képes rá, hogy évti
zedeken keresztül megőrizze és hordozza 
magában a derűt, hitet, az álmodozó biza
kodást, az nem lehet vesztes. A regény 
záróképeként 1941 áprilisában megérkez
nek a magyar csapatok Szenttamásra. 

Műfajról 

A regény a Krebs család krónikájával 
indul. A családról és tagjainak életéről 
számos mozzanal tudósít, mégsem te
kinthetjük csupán családregénynek. A má
sodik fejezettói Rojtos Gallai István érde
kes, álmodozó egyénisége kerül a közép
pontba. A továbbiakban 

fejlődéstörténetének is fölfoghatjuk. A 
semmittevő, cilerázgató, a Virágos Katona 
előtt álmodozó Gallaiból a falu legjobb ka
szása lesz. Fejlődése mégis ellentmon
dásos, hiszen továbbra is megmarad ál
modozónak, csak éppen most a rózsa-
mézről és a Méhek Palotájáról ábrándoz-
gat. Tovább kell tehát módosítanunk a ké
pet. 

Gion egy történelmi regénypályázat
ra írta művel. Szenttamás közelmúltjának 
keresztmetszete elevenedik meg előttünk. 
A századfordulótól a II. világháború évéig 
lerjedó időszak történelét olvashatjuk, 
amely szervesen ágyazódik be a mú cse
lekményébe. Szociográliaként is megáll
ná a helyét, emiékezeles, hiteles képet 
rajzol erről a bácskai településről. Statisz
tikai pontosságú adatokat közöl a 30-as 
évek közepének lakosságáról: 9000 
szerb, 5555 magyar, 70 cigány éli ekkor 
a községben. Vagy gondoljunk a regény 
kezdetére, amikor térképszerű „rajzon" is
merhetjük meg a falu feloszlását. Tuk, 
Zöld utca, Jankóialva. A szociografikus 
réteg mellett meseszerű, olykor eposzi 
utalások képeznek egy másik, rejtett vi
lágol. Pintér Lajos szerinl szerzőnk nagy 
érdeme, hogy folklorizálja a történelmet. 
E népi folklórban kiemelt jelentősége van 
a szájhagyományozásnak. Gion maga 
sem tagadja, milyen nagy szerepet ját
szott művének írásakor „mesefája", a lo-
gatlan öreg anyó. Részletekbe menően 
emlékezik az elmúlt időkre és kisegíti az 
egyes fejezeteknél „leragadt" írót. Még 
a ma élő alakok is beleszólnak a könyvbe, 
véleményezik a regényt. Édesapja teme
tésekor találkozott Török Ádám utolsó élő 
(ivérével: „Elmondja nekem, hogy az ő 
csaladjukról - hallotta - én sokat írtam. 

(Anny i ra nem izgatja a dolog, hogy azt el is 
' olvassa, de amit felolvastak neki, azzal 

meg van elégedve, bár lekete bárány li-
vérére, Török Ádámra nem voltak büsz
kék sohasem. Ma is lejcsóválva emléke
zik róla (...) Én jobban kedvelem Török 
Ádámol, mini ók." (7) 

Gion müve olyan trilógiái ígérő nagy
epikai alkotás, amely mai magyar regény
irodalmunkban jelentós helyei loglal el. 
Realista eszközhasználata miatt olykor 
támadások érik, korszerűtlennek ítélve 
művét. Gondolhatunk itt Grendel Lajos kri
tikájára, aki a szerinte túlságosan is olvas
mányos regényt leklürjelleggel vádolja. (8) 

Megmaradva Gion mellett, „védő
ügyvédként" segítségül hívom Sótér Ist
ván!: „Az üzenet közvetítésére a realista 
módszer éppolyan alkalmas, mint akár
mely más irányzal módszere. Mert nem az 
a fontos, hogy miként közöl velünk valamit 
a regény, hanem az, hogy mit közöl, ho
gyan közöl és milyen intenzitással közli 
a jót. azt mennyire közelíti meg, s mennyi
re tiszta a felismerése ahhoz, hogy minket 
tisztulásra bírjon, vagyis helyes irányban 
befolyásolja magatartásunkat és általá
ban tisztánlátásra neveljen." (9) 

Szereplők 

A szerteágazó cselekmény összetar
tó elemei a figurák. Három kiemelt köz
ponti szereplő környezetében élnek a falu 
lakói. Rézi, Rojtos és Török Ádám, egy-
egy magatartásforma tulajdonságait hor
dozzák, a regény folyamán nem esnek át 
lényeges változáson. 

Rézi a dolgos molnárlány, a kitartó, 
tevékeny ember típusa. Képtelen tétlenül 
nézni a szerencsétlen emberek vergődé
sét. Gilikél, a mindenkitől megvetett fél
nótás kanászt is gondjaiba veszi. Nem
csak saját családja sorsát irányítja - lérje 
helyett - , hanem a Krebsek között is ren
det teremi, ha kell. Rojtos Gallai Istvánról, 
a főhősről már sokszor szóltunk. Az örök 
szemlélődő, álmodozó, aki juhász ősei 
népi hagyományainak továbbvivője. Ci
teráján megszólalnak a népi dallamvilág 
páratlan kincsei, naiv művészek élete jel
lemző rá, különösen az első regényben. 



Érzékeny alkoló. aki minden fájdalmat 
átérez, minden igazságtalanságtól két
szeresen szenved. Legfontosabbnak az 
embert, a jóságot és a szépségei tartja. 
Bár látszólag irreális ábrándokai kerget, 
ezekből is a szép iránti szenvedélyes vá
gyakozás csendül ki. Konokul kitart amel
lett, hogy minden ember értékes, legyen az 
sváb, magyar, szerb, cigány, paraszt vagy 
úr. Amikor a kommunisták szervezkednek, 
bár segít nekik, így szól hozzájuk: „Nem
csak hozzátok tartozom. Én senkihez sem 
tartozom egészen". S hogy kié lesz a jö
vő? Az még nem dől el a Rózsamézben. 
Szerelnénk remélni, hogy Gallai sem ma-
marad ki belőle, hiszen a jövő birtokba
vételéhez nem elég józannak maradni, 
képzelőerő és az emberekbe velett hit is 
szükségeltetik hozzá. A regényből sugár
zik az író Rojtos iránti rokonszenve. Ked
velt lóhösét érezhetően mindig pozitív tu
lajdonságokkal ruházza fel. A ténylegesen 
hasznos és tevékeny Rézihez képest, tán 
túlságosan is eszményíti Rojtost. Giont 
Móricz-követókónt is szokták emlegetni, 
amit ez a „sül i " realista regénye példáz, 
hiszen művéből még a betyár alakja sem 
hiányzik. Török Ádámot azonban nem
csak a társadalmi igazságtalanságok ker
getik gyilkosságokba. A regényben egyre 
jobban magára marad, s végül a lóktelen, 
alkudni nem tudó természete veszejti el. 
ó nem igazán „rózsasándori" lípus, so
hasem kedveljük meg, büntetését kiér-
demeltnek tartjuk. Felejthetetlen figurá
kat vonultat fel rajtuk kívül is a regény. A 
Krebs családban az akkurátusán dolgozó 
és dolgoztató - feleségét is robottal sa
nyargató - apa, és fia Stefan, aki ugyan 
örökölte apja teherbírását, de leleményes 
vállalkozó hajlama megkönnyíti életét, 
öccse, Péter nem rendelkezik ezzel a 

; szorgalommal és precizitással. Apjának 
! kiátkozott gyereke, nem elég, hogy ma
gyar lányi vesz feleségül, de gondolatai
ban, érzéseiben is magyarrá, sót kom
munistává válik. A falu legnagyobb birto
kosa Váry János, a hamiskártyás, duhaj 
dzsentri. Igazi mesefigura Szentigaz, aki 
a kártyázás fortélyaira tanítja meg Gallait, 
és jövőbelátó képességgel rendelkezik. 
Nagy szerepe van a regényben a félbo
lond falusi kanásznak, Gilikének. ö t kis
korában az apja, egy vándorló halász, 
partra tette és itthagyta. Gilike senkiíia-
kénl lengódött és kanász lett. Magányá
ban ujjainak játékával teremtett egy olyan 
világot, melyben ő is boldog lehel. Jobb 
kezének ujjai jó emberek voltak, a bal ke
zén a gonoszok, akik üldözlek a jókat, de 
mindig azok győztek. 

A falu parasztjairól hiteles képel és 
kíméletlen bírálatot kapunk. Gondoljunk 
csak Istenes Bíbic Mihályra, aki úgy akar 
meggazdagodni, hogy éjjelenként össze
lopkodja a Tél határt. Persze mindenkié
ből csak egy kicsit, hogy ne legyen túlsá-
sosan feltűnő. Gyerekeit egyetlen szobá
jukba zárva, karóhoz láncolva, állali sor
ban tartja. A gyerekek a földről eszik a főtt 
kukoricát és saját ürülékükben fetrenge
nek. Megjelennek még azok a „vakond-

emberek", akik a Zöld utcában laknak, 
„örökké a lóidét túrják, de nem jutnak 
semmire." A szegények tehetetlen dühük
ben egymást marják. Utolsó fillérjeikkel is 
a kocsmába mennek, hogy az Ián berúgva, 
még a legjámborabbak is kivetkőzzenek 
magukból. Gion Márton, aki részegsé
gében csak zsoltárokat szokott énekelni, 
hólapáttal üli le Dusán Mandicot, aki elő
zőleg Ubonyi Jóskát püfölte félhollra. S 
aztán, mint aki jól végezte dolgát, rágyújl 
egy énekre: ,.A keresztiához megyek, 
mert máshol nem lelhetek nyugodalmat 
lelkemnek,.." E sölét bácskai paraszt
világban mindig azok verekednek, akiknek 

össze kellene fogniuk. Itt jutunk el egy na
gyon fontos helyi sajátossághoz, a nem
zetiségi kérdéshez. A nemzetiségi viszo
nyok ábrázolása nem jut elsőrendű epikai 
lunkcióhoz, de az adott történelmi korban 
az író jelzi a német-magyar ellentétek je
lentkezését. Németország újjászületésé
től várják a bácskai németek sorsuk igazi 
kivirágzását. Természetes lolyamatként 
jelentkezik a németek beolvadása is a he
lyi magyarságba. Közülük egyesek félnek 
ettől a folyamattól. „Itt kevesen vagyunk, 
és hitvány emberekké válunk. Hitvány fel
németekké, akiknek már az is mindegy, 
hogy gyermekeik milyen nyelven szólnak 
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dogság és a játékosság szimbólum; 
mindazé, ami lonlos, ami hiányzik az élet
ből. A péterpáli alma, a rózsák, illatuk ro
koníthatók a Rózsaméz jelentéssel. Roj
tos a naiv jóság, Török Ádám a nyakas 
gonoszság, Rézi a megtartó erő szimbólu
maként is tellogható. A figurák megneve
zésekor szerzőnk teljes neveket használ: 
Rojtos Gallai István, Csoszogó Török 
Adám, Istenes Bíbic ^Mihály. Az állandó 
jelzővel ellátott nevek a regény eposzi 
gazdagságából következnek. Lényeges 
eleme a regénynek az ismétlés. A név
használaton kívül a helyszínek, a szi
tuációk, a cselekmónymozzanalok közül 
gyakran ugyanazok térnek vissza. Ilyen mo-
lívumisméllés Csoszogó Törökék ünneplő
be öltözése Török Ádám börtönből való ha
zatérésekor. Még a líraibb első részben sem 
találunk terjengős leírásokat. Egy-egy 
helyszín arányos, mértéktartó rajzát tar
talmazzák leírások. A megtalált rózsa-
mézről szóló jelenet példája a gyakran 
előforduló csendes szépségű, lágy han
gú betéteknek: „Apró gyerekek járultak 
áhítattal Gallai István elé, kitátották szá
jukat, mint szentáldozáskor, Gallai István 
mindegyiknek adott egy kanál rózsamé
zel. - Olyan, mint a parázs - mondogatta. 

- Olyan, mint a parázs - suttogták az 
apró gyerekek." A szereplök lettéit nem 
magyarázzák lélektani elemzések, mégis 
kitűnő emberábrázolónak tarthatjuk Giont. 
Különféle típusok remekbe szabott alak
jai kerülnek ki tolla alól. A párbeszédet 
alkalmasnak találja arra, hogy leszültsé-
gel vezessen le vele. Ezek gyakorisága 
és megszokott formulája (állítás - tagadás 

- nyomatékosító állítás - beláttatás) miatt 
nem mindig éh el szövegélénkílő hatását. 

Szóljunk még ember- és környezet-
ábrázolásának hitelességéről is. Milyen 
nagyszerűen festi meg a téli estén egyet
len szobába zsúlolódott parasztokat: „Tá
gas nagy szoba volt, tele emberekkel. 
A földön leterített, vastag rongypokróco
kon kisgyerekek játszottak ciíra babsze
mekkel, és minduntalan veszekedtek, a 
banyakemence mellett asszonyok ültek, 
harisnyái kötöttek, miközben mérgesen 
pöröllek a gyerekekkel, a szoba közepén, 
az asztal körül meg lerílak tolongtak, és 
hangosan magyaráztak egymásnak." 

könyv legnagyobb értékei közé tar
tozik, hogy megismertet a Vajdaság törté
netének eddig kevéssé ismert szakaszá
val. Történelmileg is hiteles világot alko
tott, benne a lársadalomrajz szociológiai 
alaposságú, amely elvezet bennünket a 
regényvilágba. „A múltat is teremteni kell. 
Egy korszak attól lesz múlt, hogy megír
ják. . . a valamirevaló múlt megteremtésé
hez néha nagyobb erő kell, mint a jöven
dőéhez: mindent pontosan a helyére kell 
tenni. A rosszul elrendezett, a rosszul 
megírt múlt föltámad, visszajár, állandóan 
zavarja az embert. A megíratlan idő meg 
egyszerűen le se megy: ködszerűen üli 
meg a lájal meg az elmét. Barbár, mint 
a teremtés előtti sötétség." - írja Illyés 
egyhelyütt. (10) 

Az emberiesség és a hit folytonossága 
a pusztulásra ítélt, kegyetlen világban, az 
egyéni és közösségi boldogságkeresés 
és megőrzése, az emberi méltóság tisz
telete - ezek a gioni világnézel sarkkövei. 
Az író az emberség megőrzését a társa
dalom és a történelem összelüggésében 
vizsgálja Rojtos Gallai István - mint leg
érettebb hőse - sorsán keresztül. Gallai 
egyszerű ember, aki nem letl hős. Álmo
dozott, citerázotl, harcolt a háborúban, ott 
valószínűleg embereket is ölt, mégsem 
nyomorodott meg a lelke, megőrizte egyé
niségét, odatalált minden emberhez, 
nem mondott le sosem az álmodozás jo
gáról. Citerázásával, lelki derűjével sze
lídíti meg az embereket, elviselhetővé te
szi számukra a szerencsétlenségeket, egy 
közösségbe toborozza Őket. 

Gion művében nem találkozunk a 
modern regény vívmányaival, lellüggeszt 
minden kísérletezést. Tehetségében kere
sendő, hogy a sokak állal elavultnak tar
tott nagyepikai regényformában a mélyebb 
igazság feltárásával képes újat hozni, az 
egész magyar irodalom szempontjából je
lentős művet alkotni. Számára a modern
ség azt jelentheti: értékeinket meg kell 
menteni, s a kor szintjén továbbadni. A 
népi-nemzeti kultúrában benne élve -
napjaink manipulált, értékvesztett világá
val szemben - így mutat példát teljes 
emberi életre, morális tartásra, humánum-

hozzájuk." Vannak, akik meglátják a nagy-
német orientáció veszélyeit, s legszíve
sebben még származásukat is letagad
nák. Peter Krebs magyarul sokkal jobban 
tud, mini nemeiül. „Én tulajdonképpen 
magyar vagyok. Én magyar kommunista 
vagyok." Aztán így folytatja: „Nem aka
rom, hogy Krebs Péternek hívjanak. - Ha
nem? - Keveházínak." Ezekben a helyi 
sorsokban Gion többet Iái egyszeri sor
soknál. Hordoznak magukban valami tör
vényszerűt a közép-kelel-európai együtt
élésről. 

Szerkezet ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Gion a regény minden epizódját alá
veti előre sejteteti, elgondol! alapkérdé
seinek. A Kálvária visszatérő helyszín, 
innen indulnak ki sugarasan az epizódok, 
melyek egymásra épülnek. Valóságos, 
megtörtént események, reális emlékezé
sek, elképzelt irreális mesék, az ese
ménymenetbe illeszkedő jelenetek gaz
dagsága, szüntelen váltakozása színes, 
sokoldalúan összefüggő, dinamikus cse
lekményt hoz létre. A Virágos katoná
ban a szerző - az első fejezel kivételével -
Gallai „szájába adott" egyes szám első 
személyú, vallomásos módszert alkal
maz. De találunk krónikaszerűen, har
madik személyben elmondott részekel 
is. A Rózsaméz már első olvasásra szem
betűnő különbsége, hogy narrátor, kívül
álló meséli el a következő két évtizednyi 
időszakot. A névtelen elbeszéld egyetlen 
hőssel kapcsolatban sem közli érzéseit. 
Az alakok fejlődése véget ért a Virágos 
katonában. Rézi, Gallai és Török Ádám 
felnőttek, kialakultak végleges jellembeli 
tulajdonságaik, melyek már nem változ
nak a Rózsamózben. Itt az egyéni jellem
fejlődés helyett társadalmi tablót kapunk. 
A tömören előadott, mozaikszerű jelene
tek sokasága pergőbb ritmust ad, mint a 
korábbi, szélesen, mértéktartóan höm
pölygő események. A Virágos katoná
ban a meseszerű, a Rózsamézben a do
kumentumszerű szociografikus elemek 
vannak túlsúlyban. A regény szerkezetét 
alapvetően meghatározzák a szimbólumok, 
amelyek nagyon jellemzőek Gion gondol
kodására és ábrázolásmódjára. Fontos 
szerepe van itt is ennek az ősi tömörítő 
eszköznek. A két rész címe adja a leg
alapvetőbb szimbólumokat: Virágos Kato
na, Rózsaméz. 

A Virágos Katona: a kívülálló boldog
ságát, a világ szörnyűségeitől való mene
külést jelképezi. Hasonló értékű fogalmak 
a Virágos Katona mellén a sárga virág, 
a méz. Gilike alakja, ujjainak játéka is 
menekülést, a kívülállást fogalmazzák 
meg. Gallai cilerázása naiv népi művé
szetel, egy magasabbrendű emberséget 
képvisel. Amit Gallai tud: hatalom, mert 
fölötte áll a „vakond-emberi" életen, az 
igényesség és emberség jegyében. A há
borúban a Rozitól kapott szenttamási ké
peslap tölti be a Virágos Katona funkció
ját. 

A Rózsaméz az örök fiatalság, bol-

A regény alapkérdése 
Gion hűsége szülőföldjéhez, az itt 

élő emberekhez, végigvonul egész írói 
művén. S e regényében az emlékezetébe 
vívódott elbeszólt történelmet vallatja, ki
beszélve szeretetét Szenttamás népe 
iránt. Hite így válik egyetemessé, az 
egész emberiség számára fontosat hir
detve: tanuljuk meg tisztelni egymás mél
tóságát. A provincializmus leljes elkerülé
sével Szenttamás általános érvényű, a 
világ más tájain is fellelhető élethelyzetek 
hordozója. 

Ami egyetemességét adja a műnek, 
az a szellemisége, humánuma, hogy ízig-
vérig máshoz szóló tartalommal töltötte 
meg Gion ezt a „történelmi" regényt. 
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Ezerkilencszáznyolcvannégy 

Tábori ágyra emlékeztető, de attól magasabb alkalmatosságon feküdt lekötözve, úgyhogy moc
canni sem tudort. Arcát szokatlanul erős fény világította meg. Az egyik oldalánál O'Brien állt és figyel
mesen szemlélte, a másiknál pedig egy fehér köpenyes férfi, fecskendővel a kezében. Winston kinyi
totta a szeméi, de csak fokozatosan kezdte érzékelni a környezetet. Olyan érzése támadt, mintha egy 
egészen más világból, víz alatti mélységből merült volna fel. Nem tudta, mennyi időt tölthetett el oda
lenn. Letartóztatása óta sem sötétséget, sem napfényt nem látott. Sőt, nem is emlékezett folyamato
san mindenre. Voltak pillanatok, amikor tudata még alvás közben is cserbenhagyta, majd egy idő 
után ismét visszatért. Azt azonban képtelen volt felmérni, hogy egy-egy ilyen űr napokat, esetleg 
hónapokat töltött-e ki, vagy csak alig néhány másodpercig tartott. 

A lidércnyomás a könyökére mért első ütéssel kezdődött. Később rájött, hogy mindaz, ami addig 
történt, puszta ízelítő volt, rulinkihallgatás, amelynek szinte minden foglyot alávetnek. Bűntények 
egész soráról - kémkedésről, szabolázsról és más hasonlókról - kellett mindenkinek vallania. A be
ismerő vallomás formaságnak számított, ám a kínzatás valóságos volt. Nem emlékezett rá, hányszor 
verték meg és mennyi ideig tartott egy-egy ütlegelés. Mindig öt-hat fekete egyenruhás alak foglalko
zott vele egyszerre. Hol ököllel, hol gumibottal, hol acélaiddal, hol csizmás lábbal. Időnként a padlón 
fetrengett szégyentelenül, mint egy állat; végeláthatatlan, reménytelen erőfeszítéssel ide-oda vetette 
magát, hogy elkerülje a csapásokat. De ezzel csak újabbnál újabb ütéseknek lette ki magát, amelye
kel hol a bordái közé, hol a hasába vagy a könyökére, a sípcsontjára, az ágyékára, a heréire vagy a 
farkcsontjára mértek. Voltak pillanatok, amikor már nem is azt tartotta a legkegyetlénebbnek, leg-
elviselhetetlenebbnek és megbocsáthatatlannak, hogy az őrök továbbra is ütlegelik, hanem azt, hogy 
képtelen elájulni. Idegei időről időre olyannyira felmondták a szolgálatol, hogy még a verés kezdete 
előtt kegyelemért esdekelt, s a lesújtani készülő ököl puszta látványa is valóságos meg kitalált bűnté
nyek beismerésére késztette. Máskor meg eltökélte, hogy nem fog vallani, s minden egyes szót úgy 
kellett belőle erőszakkal kikényszeríteni. Az is előfordult, hogy erejehagyottan kompromisszumra 
készült: „Vallani fogok, de nem azonnal. Ki kell tartanom mindaddig, amíg elviselhetetlenné nem 
válik a fájdalom. Még három rúgás, még kettő, aztán azt mondok nekik, amit csak akarnak." Néha úgy 
összetörték, hogy alig állt a lábán. Ilyenkor a cella kőpadlójára lökték mint egy krumpliszsákot, né
hány órát adtak neki, hogy összeszedje magát, majd kivezették és kezdődött minden elülról. Elő
fordult, hogy hosszabb ideig nyugton hagyták. Ezekre az időszakokra csak halványan emlékezett, hi
szen többnyire álomba merülve vagy eszméletlenül töltötte őket. Emlékezett egy deszkaágyas 
cellára, Iáihoz erősített polcfélére meg bádoglavórra, a meleg levesből, kenyérből meg olykor-olykor 
kávéból álló ételre. Egy mogorva borbélyra is, aki borotválni meg nyírni szokta, meg azokra a fehér 
köpenyt viselő, hivatalos modorú, ellenszenves emberekre, akik a pulzusát mérték, reflexeit vizsgál
ták, szemhéját emelgették, durva ujjakkal törött csontok után kutatva lapogatták végig a testéi, vagy 
tűt döftek a karjába, hogy elaltassák. 
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Azlán a verések megritkultak és inkább csak fenyegetéssé váltak: ha nem szolgál kielégítő vála
szokkal, bármelyik pillanatban visszalökhetik a kínok közé. Most már nem a goromba Fekete egyenru
hások faggatták, hanem pártértelmiségiek, kis termetű, kövérkés de fürge mozgású, villogó szem
üvegű emberek, akik egymást váltva loglalkozlak vele. Úgy gondolta, hogy egy-egy váltás tíz-tizenkét 
órát tarthatott, bár ebben nem volt biztos. Újabb vállalói gondoskodtak róla, hogy enyhébb, de állan
dó lájdalomnak legyen kitéve, noha munkájukat nem a fájdalomkeltésre alapozták. Felpolozlák, 
a fülét cibálták, féllábra kényszerítették, megtiltották, hogy vizeljen, vakító fényt irányítottak a szemé
be, míg el nem eredt a könnye; az volt a céljuk, hogy megalázzák, hogy megsemmisítsék ellenálló-
és ítélőképességét. Valódi legyverük a szűnni nem akaró, órák hosszú során ál tartó könyörtelen 
kihallgatás volt. Összezavarták, kelepcébe csalták, kiforgatták a szavait, minduntalan hazugsággal 
meg ellentmondásokkal rágalmazták, míg csak szégyenében meg az idegkimerültségtói el nem sírta 
magát. Néha egyetlen szeánsz alatt ölször-hatszor is sírva fakadt. Olyankor leordították és becsmé
relték, vagy mihelyt vonakodott válaszolni, megfenyegették, hogy ismét az őrök kezére adják. Néha 
azonban hirtelen hangnemei váltottak, elvtársnak szólították, emlékeztették az Angszocra meg a 
Nagy Testvérre, szomorú hangon kérdezgették, vajon nem marad l-e szívében annyi hűség a Párt 
iráni, hogy jóvá szeretné tenni bűneit. Több órás kihallgatás után idegei cafatokban álltak, és már egy 
ilyen könyörgés is keserves zokogásra késztette. Végül is ezek az idegtépő hangok jobban megtör
ték, mint az őrök ökölcsapásai meg csizmái. Teste mintha egy puszta beszélő szájra, egy akármit 
aláíró kézre zsugorodott volna össze. Egyetlen gondja az volt, hogy kitalálja, mii várnak el tőle, hogy 
azt gyorsan beismerje, még mielőtt újra kezdődne a tortúra. Bevallotta, hogy végzett a Párt néhány 
tekintélyes tagjával, hogy felforgató pamfleteket terjesztett, hogy a közvagyont losztogatta, hogy ha
dititkokat árult el és mindenféle szabotázsakciókat hajlott végre. Bevallotta, hogy már 1966 óla ori-
ázsiai kém. Elismerte, hogy istenhívő, rajong a kapitalizmusért és ferde hajlamai vannak. Bevallotta 
azt is, hogy megölte feleségél - holott tudta, és ezt vallatóinak is ludniuk kellett, hogy az asszony él. 
Elismerte, hogy évekig személyes kapcsolatot tartott lenn Goldsteinnal, és hogy tagja volt egy föld
alatti szervezetnek, amelyhez szinte minden általa ismert személy tartozott. Könnyebb voll mindent 
bevallani és mindenkit besúgni. Meg hát bizonyos értelemben mindez igaz is voll. Igaz volt, hogy a 
Párt ellensége, márpedig a Párt szemében gondolatok és lettek között nem létezett különbség. 

Másfajta emlékei is voltak, amelyek összefüggéstelenül keringtek a tudatában mint valami feke-
teségből kiemelkedő képek. 

Egy cellában volt, amely lehetett akár koromsötét, akár fényárban úszó is, de Winston csak egy 
szempárt látott. Valahol a közelben egy műszer ketyegett lassan, egyenletesen. A szempár egyre 
nagyobbá és fényesebbé vált, majd egyszerre csak felszippantotta Winstont, aki elmerült és elenyé
szett ezekben a szemekben. 

Műszerekkel és vakító fényű égőkkel körülvett székhez volt szíjazva. A számlapokat egy fehér
köpenyes ellenőrizte. A folyosóról csizmadobogás hallatszott. Kicsapódott az ajtó, és a viaszarcú tiszt 
masírozott be két őr kíséretében. 

..Százegyes szoba" - mondta a tiszt. 
A fehérköpenyes nem fordull meg. Winslonra se nézett, csak a számlapokat figyelte. 
Ragyogó arany fényben úszó, kilométeresnek tűnő folyosón vonszollak végig. Közben harsá

nyan nevetett és teli torokból kiabálta a vallomásait. Mindenl elismert, még azt is, amil a kínzatások 



folyamán sikerült elhallgatnia. Egész élettörténetét elmesélte annak a közönségnek, amely már 
amúgy is mindent tudott róla. Vele voltak az őrök, az újabb vallatok, a fehérköpenyesek, O'Brien, Júlia 
és Charringlon úr; együtt támolyoglak vele a folyosón ós hahotáztak. Mintha csak egy, a jövőben le
selkedő szörnyűségtől menekültek volna meg, ami most már nem következhet be. Minden rendben 
volt, megszűnt a fájdalom, éleiének utolsó részielél is leifedték, megértették, megbocsátották. 

Fel akart kelni a deszkaágyról, mert szinte biztos volt benne, hogy O'Brien hangját hallotta. Bár 
sohasem látta, a kihallgatások folyamán Winstonnak mégis az volt a benyomása, hogy O'Brien mel
lette van, éppen csak szemével nem érzékeli. O'Brien volt mindennek a mozgatója, ó uszította Wins-
tonra az őröket, de ő gátolta meg Őket abban, hogy megöljék, ó döntötte el, mikor fog felordítani 
a fájdalomtól, mikor pihenhet egyet, mikor etetik, mikor kell aludnia, mikor fecskendeznek kábítószert 
a karjába. A kérdéseket is ö tette fel, a válaszokat is ő sugallta. O'Brien volt a kínvallató és a meg
mentő, inkvizítor és barát. Egy alkalommal pedig - Winston nem volt biztos benne, hogy a kábítószer 
okozta önkívületben történt-e vagy csak álmában, esetleg egyik éber pillanatában - egy hang a fü
lébe suttogta: „Ne aggódj, Winston, én vigyázok rád. Hét éven át figyeltelek, most elérkezett a fordu
lat órája. Én megmentelek, tökéletessé teszlek." Nem volt benne biztos, hogy O'Brien hangját hallot-
la-e; de ugyanaz a hang volt, amely egy hét évvel korábbi álmában azt mondta neki: „Találkozni fo
gunk ott, ahol nincs sötétség." 

Nem emlékezett rá, hogy a kihallgatás befejeződött-e egyáltalán. Újabb feketeség következett, 
aztán a cella vagy a szoba, ahol tartózkodott, lassan formát öltött körülötte. Majdnem teljesen víz
szintesen feküdi a hátán és moccanni sem tudort. Minden mozdítható tagját lekötözték, mintha még 
a tarkóját is rögzítették volna. O'Brien hajolt föléje komoly, kissé szomorú tekintettel. Arca alulról néz
ve zordnak, gorombának tűnt. szemei karikásak voltak, orrától az álláig a fáradtság ráncai borították. 
Idősebb volt, mini amilyennek Winston képzelte; talán 4 5 - 5 0 éves lehetett. Kezét egy műszer fölött 
tartotta, melynek felső részéből emelőkar állt ki. 

- Megmondtam, hogy ha újra találkozunk, arra Itt kerül majd sor - szólt O'Brien. 
- Igen - válaszolt Winston. 
O'Brien kezének apró mozdulatát kivéve minden ligyelmeztetés nélkül fájdalom járta át Winston 

testét. Ez csontig hatoló rémülettel töltötte el, mert nem láthatta, mit történik, és most úgy érezte, 
hogy halálos sérülés érte. Nem tudta, valójában megtörténik-e mindez vagy csak elektromos úton kel
tik benne a végzetes érzést, de testét iszonyú erő tépdeste, amely csuklóinak összezúzásával fenye
getett. Gyöngyözött a homloka a fájdalomtól, de mindennél rosszabb volt a félelem, hogy bármelyik 
pillanatban megroppanhat a gerince, összeszorította fogait, és orrán át szedte a levegőt, hogy meg
próbáljon minél tovább néma maradni. 

- Attól félsz - mondta O'Brien az arcát fürkészve, - hogy a következő pillanatban eltörik valamid. 
Különösen attól tartasz, hogy az a valami a gerinced lesz. A szemed előtt világosan kirajzolódnak 
szétpattanó csigolyáid, meg a közülük előbuggyanó gerincvelő. Erre gondolsz, Winston, vagy nem? 

Winston nem válaszolt. O'Brien visszahúzta a fogantyút. A fájdalomhullám épp olyan gyorsan 
elmúlt, mint ahogy jött. 

- Ez negyvenes erősségű volt - mondta O'Brien. - Láthatod, hogy a számlapon százig terjedő 
beosztás van. Kérlek, ne feledkezz meg arról, hogy beszélgetésünk folyamán bármikor lehetősé
gem van tetszőleges erősségű fájdalmat okozni neked. Ha bármit hazudsz, ki akarsz térni a válasz
adás elől vagy a szokásosnál alacsonyabb intelligenciaszintet mutatsz, abban a pillanatban fel lógsz 
kiáltani a lájdalomtól. Világos? 

- Igen - felelte Winston. 
O'Brien megenyhült. Elmerengve megigazította szemüvegét és kettőt-hármat lépett a cellában. 

Amikor újra megszólalt, hangja lágy és türelmes volt. Most orvosra, tanárra, sőt papra emlékeztetett, 
aki inkább magyarázni vagy meggyőzni akar, nem pedig büntetni. 

- Sokat vesződöm veled, Winston - mondta, - mert megéred a fáradtságot. Tökéletesen tisztá
ban vagy a dolgokkal. Évek óta tudod ezt, habár küzdöttél a felismerés ellen. Feldúlt állapotban vagy, 
ludalkieséstól szenvedsz. A valóban lejátszódott események nem jutnak eszedbe, ugyanakkor olyas
mire akarsz emlékezni, ami meg sem történt. Szerencsére a betegséged gyógyítható. Eddig csak 
azért nem szabadultál meg tőle, mert azt te magad nem akartad. Nem voltál hajlandó egy kicsit meg
erőltetni az akaratodat. Tudom, hogy te még mindig görcsösen ragaszkodsz a kórhoz, mert azt 
erénynek véled. Vegyünk csak egy példátI Óceánia pillanatnyilag melyik hatalommal áll szemben? 

- Amikor letartóztattak, Óceánia Oriázsiával állt hadban. 
- Oriázsiával. Jó. Vajon Óceánia öröktől lógva hadban állt Oriázsiával? 
Winston levegőt vett, szólásra nyitotta a száját, de semmit sem mondott. Le nem vette a szemét 

a számlapról. 
- Az igazságot, Winston, kértek az igazságot. A te igazságodat. Mondd, mire emlékszel? 
- Emlékszem rá, hogy csak egy héttel a letartóztatásom előtt egyáltalán nem álltunk hadban 

Oriázsiával. Szövetségesi kapcsolatban voltunk vele. A háborút az eurózsiaiak ellen folytattuk. Négy 
évig tartott. Azelőtt m e g . . . 

O'Brien egy kézmozdulattal félbeszakította. 
- Még egy példa - mondta. - Néhány évvel ezelőtt súlyos hallucinációid voltak. Azt hitted, hogy 

három ember, a Párt három volt tagja - Jones, Aaronson, és Rutherford akiket árulás és szabo
tázsakciók elkövetése miatt kivégeztek, miután maradéktalanul bevallották gonosztettélket - nem 
hajtották végre azokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolták ókel. Hittél abban, hogy olyan 
meggyőző dokumentumra bukkantál, ami beismerő vallomásuk hamisságát bizonyltja. Egy fénykép
ről van szó, amellyel kapcsolatban képzelegtél. Azt hitted, hogy azt a képet valóban a kezedben tar
tottad. Egy ehhez hasonló fotóról volt szó. 

O'Brien ujjai közt téglalap alakú újságkivágás jelent meg. A papír mintegy öt másodpercig ma
radt Winston látóterében. Egy fénykép volt. Nem fért hozzá kétség, az a fénykép. Annak a másolata, 
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amely Jonesol, Aaronsont és Rutherlordot ábrázolta a Párt New York-i kongresszusán, s amely 11 
évvel ezelőtt véletlenül került a kezébe, de azonnal meg is semmisítette. Csak egy pillanatig volt a 
szeme előtt, aztán ismét eltűnt. De látta, kétségkívül látta! Elkeseredett, leírhatatlanul fájdalmas 
kísérletet tett, hogy felsőtestéi kiszabadítsa. De egy centire sem sikerült elmozdulnia. Egy pillanatra 
megfeledkezett a számlapról. Csak a képet szerette volna újra kézbe venni, vagy legalább újra meg
pillantani. 

- Tehát létezik! - kiáltott fel. 
- Nem - mondta O'Brien. V 
Átment a szoba másik végébe. A szemközti )alon egy emlékezőlyuk volt. O'Brien felemelte a fe

delét. A hitvány papírcsíkot magával sodorta a forró légáramlat. A tűz martalékává lett. O'Brien 
visszafordult. 

- Hamu - mondta. - Felismerhetetlenné vált hamu. Por. Nem létezik. Soha nem is létezett. 
- De létezett! Most is létezik! Létezik az emlékezetemben. Én emlékszem rá. Maga is emlékszik 

rá. 
- Én nem emlékszem rá - mondta O'Brien. \ 
Winston megkövült. Ez volt a kétérlelem. Halálosan tehetetlennek érezte magát. Ha biztos lehe- a 

lett volna benne, hogy O'Brien hazudik, az egésznek nem lenne jelentősege. De tökéletesen lehet
séges volt, hogy O'Brien valóban elfelejtette a fónyképet^S ha fgy történt, akkor elfelejtette azt is, 
hogy letagadta, hogy emlékszik rá, s aztán magát a feledós^tónyót is el felejtetted. Hogyan győződjön 
meg róla, hogy nem valamilyen átejtésről van szó? Lehet, hogy^az Örült tudatficam, mégiscsak végre
hajtható? Ez a gondolat mélységesen lesújtotta. \ 

O'Brien elgondolkozva nézett le rá. Most még inkább tanítóra emlékeztetett, aki igyekszik meg
menteni a tévútra tért, de mégis ígéretes tanítványát. 

- Van egy múltra vonatkozó pártjelszó - mondta. - Kórlek, ismételd meg. 
- „Aki a múltat ellenőrzi, az a jövőt is a kezében tartja; aki a jeleni ellenőrzi, annak a múlt is a ke

zében van" - ismételte Winston engedelmesen. "Y f f t . 
- „Aki a jelent ellenőrzi, a múlt is a kézében van" - bólogatott O'Brien helyeslően. - Mit gondolsz, 

Winston, létezik-e valójában a múlt? m n u 
Winstont ismét a tehetetlenség kerítette hatalmába. Tekintete a számlapra vetődött. Fogalma 

sem volt, hogy az ,igen' vagy a ;nem' menti-e meg a fájdalomtól, sőt azt sem tudta, hogy ő maga me
lyiket tartja igaznak, vf 'it [1 jftá't• - "iriii M H t i i i V ' ' 

O'Bnen halványan elmosolyodott. Nem vagy te metafizikus, Winston - mondta. - Egészen idáig 
el sem gondolkodtál afelől, mit jelent a létezés. Pontosabban megfogalmazom a kérdést. Létezik-e a 
múlt konkrétan, a térben? Van-e valahol hely, egy kézzel fogható tárgyi világ, ahol a múlt még mindig 
folyamatban van? W$ ' í^&i 1 u Ü H h W 
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- Hol van hát akkor a múlt, ha egyáltalán létezik? 
- A dokumentumokban. Le van jegyezve. 
-Adokumentumokban . És . . .? 
- A tudatban. Az emberi emlékezetben. 
- Az emlékezetben.. . Nos, jól van. Mi, a Párt, ellenőrzésünk alatt tartunk minden dokumenti 

ós minden emlékezetet. Tehát a múltat is ellenőrizzük, nem? 
- De hogyan akadályozzák meg az embereket abban, hogy emlékezzenek? - kiáltott fel Wins

ton, egy pillanatra ismét megfeledkezve a műszerről. - Az emlékezés nem függ az akarattól. Az az 
emberen kívül álló valami. Hogyan vezérelhetik az emlékezést? Az enyémet sem sikerült befo
lyásolniuk! 

O'Brien ismét elkomorodott s kezét a műszerre helyezte. 
- Tévedsz - mondta, fe magad nem befolyásoltad. Ezért is kerültél ide. Ide jutottál, mert csődöt 

mondott az alázatod, az önfegyelmed. Nem voltál hajlandó engedelmeskedni, nem fizetted meg az 
ópelmójüsóg árát. Inkább különcködtót, egy főskísebbsógben akartál maradni. Pedíg csak a fegyel
mezett szellem képes érzékelni a valóságot. T&hfszel abban, hogy a valóság egy küfső, objektív do
log, ami önmagában létezik. Abban is hiszel, hogy a valóság természete magától értetődő. Amikor az
zal áltatod magad, hogy látsz valamit, feltételezed, hogy mások is ugyanazt látják. Én viszont 
állítom neked, Winston, hogy a valóság nem külsőleges. A valóság csak az emberi tudatban lé
tezik, sehol máshol. De nem az egyén tudatában, aki tévedhet, és aki, így vagy úgy, előbb-utóbb 
meghal; csakis a Párt tudatában létezik, amely kollektív és halhatatlan. Az az igazság, amit a Párt an
nak tart. A valóság csak a Párt szemeivel érzékelhető. Ezt a tényt újra meg kell tanulnod, Winston. 
Ehhez azonban akaraterőre, önmegsemmisítésre van szükség. Meg kell alázkodnod, hogy ép-
elmójűvó válhass. , Hrag S P f l p » 

Néhány pillanatra elhallgatott, mintha csak időt akarna adni, hogy szavai beivódjanak. 
- Emlékszel-e - folytatta, - mit írtál a naplódba: „A szabadság annyit jelent, mint ki 

hogy kettő meg kettő az négy"? 
- Igen - mondta Winston. 
O'Brien felemelte a bal kezét, s hüvelykujját tenyere mögé zárva, a többit pedig kinyújt 

ton felé mutatta. 
- Hány ujjat látsz, Winston? 
- N é g y e t . V * " 
- És ha a Párt azt mondja, hogy nem négyet, hanem Ötöt - akkor hányat? ; 

- N é g y e t . ^4 ^ : - ^ r J É J ^ 
A válasz fájdalmas ordftásba csapott át. A műszer mutatatja az ötvenötösre ugrott. Winston 

egész testét kiverte a verejték. A tüdejébe hasító levegő fájdalmas sivítással távozott ismét belőle, 
amit még fogaínak összeszorftásával sem sikerült megakadályo. gy ujját továbbra is 



felmulatva méregette ót. Aztán visszaengedte a fogantyút. De ezúttal csak valamelyest csökkeni a 
fájdalom. 

- Hány ujjal lálsz, Winston? 
- Négyet. 
A mulató felszökött a hatvanasra. 
- Hány ujjat látsz? 
- Negyei! Négyei! Mi másl mondhatnék? Négyet! 
A mutató valószínúleg még magasabban álll meg. de Winston már nem nézell oda. Látóterei 

a halalmas szigorú arc és a négy ujj töltötte ki. Az ujjak kissé imbolygó, elmosódó körvonalú oszlopok
ként meredeztek a szeme előtt, de vitathatatlanul négy volt belőlük. 

- Hány ujjal lálsz, Winston? 
- Négyei! Hagyja abba, hagyja abba! Hogyan teheti ezt velem? Négyei! Négyei! 
- Hányat, Winston? 
- ötöt! Ölöt! Ölöt! 
- Nem, Winston, ezzel nem sokra mész. Hazudsz. Te még mindig azl hiszed, hogy négyet látsz. 

Hány ujjat látsz, kérlek? 
- Négyet! ö l ö l ! Négyet! Amennyit akar. Csak hagyja már abba, szüntesse meg a lájdalmat. 
Egyszerre csak ülőhelyzetben találta magát, O'Brien álkarolta a vállát. Néhány percig nyilván 

eszméletlen volt. A testét leszorító kötelékek fellazultak. Nagyon fázott, egész testében remegett, 
vacogott a foga. arcán patakzottak a könnyek. Egy pillanatra OBrienhez simult mini egy gyermek, 
lurcsa megnyugvásl érezve a vállára nehezedő kéztől. Úgy lúni, O'Brien az ö oltalmazója, a fájdal
mat pedig egy külső erő okozza, amitől csak O'Brien mentheti meg. 

- L a s s a n tanulsz, Winston - mondta O'Brien gyengéden. 
- Nem lehelek róla - nyafogott Winston. - Hogyan láthatnék mást, mini ami a szemem elölt van? 

Kettő meg kettő az négy. 
- Csak néha. Máskor viszont öt. Van amikor három. Olykor meg mindez egyszerre. Jobban kell 

igyekezned. Normálissá válni nem könnyú. 
Lefektette Winstonl az ágyra. Végtagjain ismét megfeszültek a béklyók, de a fájdalom csökkent, 

s megszűnt a remegés is. Most csak gyengének érezle magát és fázott. O'Brien fejével intett a fehér 
köpenyes embernek, aki mindaddig mozdulatlanul állt. Most lehajolt, közelről belenézett Winston sze
mébe, kitapogatta a pulzusát, fülét a mellkasára lektette, itt-ott megkopogtatta, aztán O'Brien felé 
bólintott. 

- Még egyszer - mondta O'Brien. 
A fájdalom elárasztotta Winston testéi. A mutató 70 -75 között lehetett. Ezúttal behunyta a sze

mét. Tudta, hogy az ujjak még mindig ott vannak, s hogy négy van belőlük. De csak az voll a lonlos, 
hogy éleiben maradjon, amíg a görcs meg nem szűnik. Már nem érzékelte, jajgat-e vagy sem. Isméi 
enyhüli a fájdalom. Kinyitotta a szeméi. O'Brien visszahúzta a loganlyút. 

- H á n y ujjal lálsz, Winston? 
- Négyei. Azt hiszem, négy van belőlük. Ha képes lennék rá, ötöt látnék. Megpróbálok ötöl látni. 
- Most mii akarsz: Engem meggyőzni arról, hogy ölöt látsz, vagy csakugyan annyit szerelnél 

látni? 
-Tény leg azl szerelném. 
- Még egyszer - mondta O'Brien. 
A műszer nyolcvan-kilencvenet mutathatott. Winslon már csak hézagosan emlékezett, mivel 

szolgált rá a fájdalomra. Úgy lűnl neki, hogy összeszorított szemhéjai mögött ujjak egész erdeje 
táncol kígyózó mozdulatokkal, összefonódnak s eltűnnek egymás mögött, majd újra megjelennek. 
Kísérletet lett arra, hogy megszámlálja Őkel, de tulajdonképpen nem is értette, miért. Csak azt tudla, 
hogy megszámlálhatatlanok, és hogy ez a ,négy' meg az ,öt' rejtélyes azonosságából fakad. Aztán 
megszűnt a fájdalom. Amikor kinyitotta a szeméi, meglepetéssel tapasztalta, hogy a látvány nem 
változott. Ujjak tömkelege, mini megannyi, szélben hajladozó fatörzs keresztezte lálólerét, hol jobbról 
balra, hol meg balról jobbra. Újra becsukta a szeméi. 

- Hány ujjat mutatok, Winston? 
- Nem ludom. Nem tudom. Megöl ha így folytatja. Négyei, ötöl, hatol - a legőszintébben mon

dom, hogy nem tudom. 
- Igy már jobb - mondla O'Brien. 
Winslon karjába belefúródott egy tű. Szinte ugyanabban a pillanatban egész testét áldott, 

gyógyító meleg hatotta ál. Félig már el is feledte a fájdalmai. Felnyitotta a szeméi és hálásan nézett 
O'Brienra. Az oly csúnya és mégis értelmes, de komor, ráncos arc látványára összeszorult a szíve. 
Ha nem lenne lekötözve, most kinyújtaná a kezét és O'Brien vállára helyezné. Sohasem szerette 
annyira, mint ebben a percben, és nem csak azért, mert O'Brien szüntette meg a fájdalmát. Vissza
tért az a régi érzése, hogy végtére is nem lonlos, barát-e vagy ellenség O'Brien. Egyszerűen olyan 
ember voll, akivel beszélgetni lehetett. Az embernek talán nem is az a fontos, hogy szeressék, hanem 
az, hogy megértsék. O'Brien a kínzással az őrület határára kergette, idővel pedig biztosan a halálba 
küldi, de ez egyáltalán nem zavarta. Kettejüket bensőséges kapcsolat fűzte össze, bizonyos 
értelemben mélyebb, mint a barátság. Még ha erről soha egyikük sem beszéli, létezett egy tér, ahol 
találkozhattak és beszélgethettek. O'Brien olyan arckifejezéssel nézett le rá, ami arra utalt, hogy ó is 
ugyanerre gondol. Könnyed, csevegő hangon szólalt meg. 

-Tudod -e , hol vagy. Winston? 
- N e m tudom, csak feltételezem... A Szeretel Minisztériumában. 
- Tudod-e, mióta vagy itt? 
- Nem tudom. Napok, hetek, hónapok óla - azl hiszem, hónapok óta. 
- És mit gondolsz, miért hozzuk ide az embereket? 
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- Hogy vallomásra kényszerítsék őket. 
- Nem, nem azért. Próbáld meg még egyszer! 
- Hogy megbüntessék űket. 
- Nem! - kiáltott lel O'Brien. Hangja hirtelen megváltozott, arca pedig egyszerre s z i g o r ú v á es iz

gatottá váll. - Nem! Nem csak azért, hogy beismerésre kónyszerílsünk és megbüntessünk. Meg
mondjam, téged miért hoztunk ide? Hogy meggyógyítsunk! Hogy normális emberré tegyünk! Fogd 
'el, Winslon, hogy a kezeink közül senki sem távozhat gyógyítatlanul! Bennünket nem érdekelnek 
az ostoba bűntények, amiket elkövettél. A Pártol nem érdekli a nyílt cselekedet: mi kizárólag a gondo
latokkal törődünk. Nem elégszünk meg azzal, hogy megsemmisítsük ellenségeinkel: mi megváltoz
tatjuk őket. Érted, mit akarok mondani? 

O'Brien Winston lölé hajolt. Arca ilyen közelről hatalmasnak, s alulról nézve rettenetesen csúfnak 
•átszőtt. Sőt, fanatikus őnkívülel tükröződött rajta. Winslonnak ismét összeszorult a szíve. Ha tehette 
volna, még mélyebbre bújik az ágyban. Biztos volt benne, hogy O'Brien puszta dacból meghúzza 
a kart. O'Brien azonban ebben a pillanatban megfordult és sétált egyet a helyiségben. Aztán már 
enyhébben folytatta: 

- Mindenekelőtt meg kell értened, hogy itt nincsenek mártírok. Olvastál a vallási üldözésekről 
a múltban. A középkorban ott volt az Inkvizíció. Megbukott. Fel akarta számolni az eretnekséget, de 
csak azt érte el, hogy az még jobban megerősödött. Minden máglyára veteti eretneket ezer újabb kö
veteti. Miért? Mert az Inkvizíció nyilvánosan megölte őket, még mielőtt megbánlak volna bűneiket; 
tulajdonképpen pontosan azért végzett velük, mert nem tértek meg. Az emberek inkább a halálba 
mentek, de nem akartak lemondani meggyőződésükről, (gy természetesen minden dicsőség az 
áldozatokat illette meg, a szégyen pedig a máglyát rakó inkvizitorokra szállt. Később, a huszadik 
században megjelentek a totalitaristák: a némel nácik, meg az orosz sztálinisták. A sztálinisták 
még az Inkvizíciónál is kegyetlenebbül üldözték az eretnekeket. Azt hitlék, hogy leszűrték a tanulsá
got a múlt tévedéseiből. Annyit mindenesetre tudlak, hogy nem szabad mártírokat teremteniük. Mi
előtt áldozataik ellen nyilvános eljárást indítottak volna, szándékosan megsemmisítették emberi 
méltóságukat. Kínzásokkal és magányra ítélésükkel annyira tönkretették őket, hogy nyomorúságos, 
rettegő roncsokká vállak, beismertek minden szájukba adott bűnt, önmagukat ostorozták, egymás 
ellen vádaskodtak, vagy mindent a másikra hárítva kegyelemért esdekeltek. Néhány év múlva mégis 
minden megismétlődött. A halottak mártírokká vállak, megaláztatásuk leledésbe merült. Megint csak 
miért? Elsősorban azért, mert beismerő vallomásuk szemmel láthatólag hamis és kikényszerítőt! 
volt. Mi ilyen hibákat nem követünk el. Itt minden elhangzó vallomás színtiszta igazság. Mi tesszük 
őket igazzá, s aztán nem engedjük meg, hogy a halottak fellázadjanak ellenünk. Hiába képzelődsz, 
Winston, hogy az utókor majd bosszút áll érted. Az utókor nem is íog tudomást szerezni rólad, egy
szerűen el fogsz lúnni a történelem menetéből. Légnemüve változtatunk és széjjelhinlünk a sztrato
szférában. Semmi sem marad belőled: sem a neved egy listán, sem az emléked egy élő agyban. Meg
semmisülsz, mind a múltban, mind a jövőben. Mintha soha nem is léteztél volna. 

Akkor minek vesztegetik az időt a kínzásokkal? - gondolta Winston pillanatnyi keserűséggel. 
O'Brien két lépés közt megállt, mintha Winston hangosan is kimondla volna iménti gondolatát. Hatal
mas, csúf arca ismét közeledett, szemei! kissé összehúzta. 



- Most arra gondolsz - mondta, - hogy ha már úgyis meg lógunk semmisíteni, tehát se szavaidnak, 
se tetteidnek nem lesz többé jelentősége, akkor miért vesztegetjük az időt azzal, hogy előzőleg valla
tunk. Erre gondoltál, nem? 

- Igen - válaszolta Winslon. 
O'Brien alig észrevehetően elmosolyodott. - Te egyszerűen nem illesz bele a rendszerbe, Wins-

ton. Folt vagy, amit ki kell törölni. Hát nem az imént mondtam, hogy mi különbözünk minden múlt
beli inkviz(tőrtől? Mi nem elégszünk meg a negatív engedelmességgel, sőt még a leghitványabb 
megalázkodással sem. Ha majd végül is megadod magad, azt szabad akaratodból kell lenned. Mi 
nem azért semmisítjük meg az eretneket, mert ellenáll nekünk; mindaddig, amíg szembeszegül, 
egyáltalán nem semmisítjük meg. Megtérítjük, tudatának legmélyét is rabul ejtjük, teljesen átalakítjuk 
ót. Minden rosszat és minden illúziói elhamvasztunk benne. Megnyerjük magunknak, nemcsak lát
szólag, hanem valóságosan is: szívvel-lélekkel a miénk lesz. Először a saját emberünkké formáljuk 
és csak aztán végzünk vele. Nem tűrhetjük, hogy akár egyetlenegy téveszme is létezzen bárhol a vi
lágon, akármennyire titkos vagy tehetetlen elképzelésről is legyen szó. A halál pillanatában sem en
gedhetünk meg semmiféle elhajlást. A múltban még a máglyára menet is eretnek maradt az eretnek. 
Tévhitét tovább hirdette, az adott neki erőt. Még a sztálinista tisztogatások áldozata is magában hor
dozhatta a lázadást, amíg a golyóra várva végigment a lolyosón. De mi tökéletessé tesszük az agyat, 
mielőtt szétloccsantanánk. A múlt zsarnokainak parancsa ez voll: „Ne teddl" A tolalitariánus rendsze
reké a „Teddl" , a mi parancsunk a „Vagy!" Akit egyszer idehozunk, az többé sohasem lázad elle
nünk. Mindenkit teljesen tisztára mosunk. Még azt a három nyomorult árulót is, akiknek ártatlansá
gában valaha hittél, Jonest, Aaronsont és Rutherfordot is megtörtük a végén. Én is részt vettem 
a kihallgatásukban. Láttam, amint lassacskán kimerülnek, nyüszítenek, fetrengenek, z o k o g n a k - v é 
gül mar nem is a lájdalomtól vagy a félelemtől, hanem a megbánástól. Mire végeztünk velük, már 
csak egy emberburok maradt belőlük. Nem volt bennük más, csak tetteik megbánása és a Nagy 
Testvér iránti szeretet. Megható volt, hogy mennyire szerették ót. Könyörögtek, hogy azonnal 
végezzük ki őket, hogy tiszta aggyal halhassanak meg. 

Hangja szinte álmodozóvá vált. Az átszel lemültség és fanatikus szenvedély továbbra is ott ült a 
tekintetében. O'Brien nem tetteti magát, nem képmutató - villant ál Winston agyán - hanem hisz is 
minden szót, amit kiejt. Winstont legjobban saját szellemi alacsonyabbrendűségének tudata gyötörte. 
Bámulta a másik férfi fenyegető ám méltóságteljes alakját, amint fel-alá járkál a szobában, hol kilép
ve, hol visszatérve a látóterébe. O'Brien minden tekintetben fölötte állt. Winstonnak nem volt és soha 
nem is lehetett egyetlen olyan gondolata sem, amelyei O'Brien réges-rég ne ismert, tanulmányozott 
és vetett volna el. Elméje magában foglalta Winston elméjét. Éppen ezért, hogyan is képzelhette, 
hogy O'Brien Őrült!? Nyilvánvalóan ő, Winston az, akinek az elméje elborult. O'Brien megállt ós 
lenézett rá. Újra keményebb hangot ütött meg: 

- Nehogy azt hidd, hogy megmenekülhetsz, akármilyen teljesen meg is adod magad. Soha sen
kit sem kímélünk meg. aki egyszer tévútra tért. Mégha úgy is döntenénk, hogy természetes halállal 
halhalsz meg, akkor sem fogsz többé szabadulni tőlünk. Ami itt történik veled, az maradandó lesz. Ezt 
előre meg kell értened. Olyannyira meg fogunk tömi, hogy többé soha nem lehetsz az, aki egykor 
voltál. Olyasmi fog veled történni, amit nem fogsz kiheverni, ha ezer évig élsz Is. Soha többé nem le
szel képes a közönséges emberi érzésekre. Minden halott lesz benned. Soha többé nem fogsz sze
retni, barátkozni, Örülni az életnek, nevetni, kíváncsiskodni, merni, önmagadat becsülni. Tompa és 
üres leszel. Mindent kisajtolunk belőled, hogy aztán önmagunkkal töltsünk meg. 

Szünetet tartott, majd jelt adott egy fehérköpenyesnek. Winston tudta, hogy valamilyen súlyos 
műszert állítanak lel a leje mögött. O'Brien leült az ágya mellett, úgyhogy arcuk majdnem azonos 
magasságban volt. 

- Háromezer - szólt O'Brien Winston leje fölött a fehórköpenyesnek. 
Két enyhén nedves, puha párna szorult a halántékára. Rettegve lapult. Közeledni érezte a fáj

dalmat, valamilyen újfajta fájdalmat. O'Brien biztatóan, majdnem kedvesen lógta meg a kezét. 
- Ezúttal nem fog fájni - mondta. - Nézz egyenesen a szemembe. 
Ebben a pillanatban szörnyűséges robbanás következett be. De legalábbis Winstonnak úgy tűni, 

noha nem volt benne biztos, hogy egyáltalán hallott-e robajt. Mindenesetre vakító fény villant fel. Fáj
dalmat nem érzett, de kimerülten nyúlt el az ágyon. Már előzőleg is a hátán feküdt, de most olyan 
érzése támadt, mintha úgy csapták volna oda. Egy borzalmas de lájdalommentes ütés terítette le. Va
lami a fején belül is történt. Amint újra kl tudta élesíteni a látását, azonnal eszébe jutott, kicsoda 
ő és hol van, s megismerte az arcára szegeződő tekintetet is. De valahol a lejében nagy ürességet 
érzett, mintha eltávolították volna agyának egy részét. 

- Nem fog sokáig tartani - mondta O'Brien. - Nézz a szemembe. Melyik országgal háborúzik 
Óceánia? 

Winston elgondolkodott. Tudta, mii jelent az a szó, hogy Óceánia, és azt is, hogy ő Óceánia pol
gára. Emlékezett Eurázsiára meg Oriazsiára is, de azt mar nem tudta, ki kivel hadakozik. Tulajdon
képpen azt sem tudta, hogy háború van. 

- Nem emlékszem. 
- Óceánia Oriázsiával áll hadban. Most már emlékszel? 
- Igen. 
- Óceánia mindig is Oriázsia ellen háborúzott. Amióta csak a világra jöttél, amióta a Párt létezik, 

a történelem kezdete óta tart ez a háború, mindig ugyanaz a háború. Emlékszel? 
- Igen. 
-T i zenegy évvel ezelőtt kitaláltál egy mesét három férfiról, akiket hazaárulás miatt halálra ítél

tek. Úgy lettél, mintha láttál volna egy darab papírt, amely az ártatlanságukat bizonyltja. De ilyen 
papír soha nem létezett. Te találtad ki, és később magad is hinni kezdtél benne. De most már ponto
san emlékszel arra a pillanatra, amikor az egészet kiagyaltad. Emlékszel? 



- Igen. 
- A z imént leimulattam a kezem, ö t ujjat láttál, emlékszel? 
- Igen. 
- O'Brien felemelle a bal kezét, hüvelykujját a tenyere mögé rejtve. 
- Ime öl ujj. ö l ujjal látsz? 
- Igen. 
És mielőtt agya átváltott volna, valóban látta is ókel egy röpke pillanatra, ö t ujjat látott, tisztán, 

lorzulatlanul. Aztán hirtelen minden újra visszaváltozott normálissá: a régi rettegés, a gyűlölel, a za
varodottság, mind visszatolult a fejébe. De egy pillanatra - nem tudta, meddig tarthalott, talán har
minc másodpercig - megvalósult a tiszta bizonyosság, amelyben O'Brien minden egyes sugallata be
töltött elméjében egy űrt és abszolút igazsággá vált, s amikor, ha kellett volna, kettó meg kettő éppen 
úgy leheteti volna három is, mint öt. Ez a pillanat elmúlt, még mielőtt O'Brien leengedte volna a karját. 
Noha Winston nem tudta újra felidézni, mégis pontosan emlékezeti rá, ahogyan egy mélyen átélt él
ményre emlékszik az ember egy réges-régi időszakból, amikor még egészen másik személy volt. 

- Most már lálod - mondta O'Brien, - hogy mégis lehetséges. 
- Igen - felelte Winston. 
O'Brien elégedetten állt fel. Balról Winston a fehérköpenyesl pillantotta meg, amint egy ampullát 

tör föl és tartalmát a fecskendőbe szívatja. O'Brien mosolyogva fordult felé. A régi modorában illesz-
lette arcára a szemüvegei. 

- Emlékszel, egyszer azt írtad a naplódba - mondta, - hogy nem számit, ellenség-e O'Brien 
vagy barát, mert legalább olyan személy, aki megért léged, akivel beszélgetni lehet. Igazad volt. 
Élvezem a veled való beszélgetést. Tetszik nekem a gondolkodásmódod. A sajátomra emlékeztet, 
csakhogy te tébolyodott vagy. Mielőtt mára befejeznénk, feltehetsz nekem néhány kérdést, ha ked
ved tartja. 

- Akármil kérdezhetek? 
- Akármil - O'Brien látta, hogy Winston szeme a műszer számlapjára mered. - Kikapcsoltuk. Mi 

lehal az elsű kérdésed? 
- Mit lettek Júliával? 
O'Brien elmosolyodott. - Hűtlenné vált hozzád, Winston. Méghozzá azonnal és habozás nélkül. 

Rég láttam valakit ilyen készségesen átállni hozzánk. Meg sem ismernéd, ha látnád. Elpárolgott a lá
zongó szelleme, minden csalafintasága, dőresége és romlottsága - minden kiégett belőle. Tökéletes 
átalakulás voll, igazi iskolapélda. 

- Kínozták? 
O'Brien ezt válasz nélkül hagyta. - A következő kérdésed? - mondta. 
- Létezik-e a Nagy Testvér? 
- Persze hogy létezik. Létezik a Párt, és a Nagy Testvér a Párt megtestesülése. 
- De létezik-e úgy, ahogy én? 
- Te nem létezel - mondta O'Brien. 
Megint elárasztotta a tehetetlenség. A saját nemiétél bizonyító érvekel mind ismerte, vagy leg

alább el tudta őket képzelni; mégis értelmetlennek látszottak, egyszerű szójátéknak. Már maga az 
a kijelentés is logikai képtelenség voll, hogy ,Te nem létezel'. De mi értelme volt ezt kimondani? Szin
te összezsugorodott az agya, amikor azokra a megdönthetetlen, tébolyító érvekre gondolt, amelyek
kel O'Brien fogja megsemmisíteni. 

- A z t hiszem, én létezem - mondta fáradtan. - Tudatában vagyok saját létemnek. Szúlettem 
és meg fogok halni. Van kezem és lábam. Helyet foglalok el a térben. Ugyanezen a helyen, ugyaneb
ben a pillanatban semmilyen más szilárd lest nem helyezkedhet el. Létezik-e a Nagy Testvér ebben 
az értelemben? 

- A n n a k semmi jelentősége sincs. Létezik. 
- Meghal-e a Nagy Testvér valaha is? 
- Természetesen nem. Hogyan is halhatna meg? A következő kérdés? 
- Létezik-e a Testvériség? 
- Ezt, Winston, soha nem fogod megtudni. Ha miután végeztünk veled, úgy döntünk, hogy sza

badon engedünk, és elélsz kilencven éves korodig, akkor sem fogod soha megtudni, hogy erre a kér
désre a válasz Igen vagy Nem. Amíg csak élsz, megfejthetetlen rejtély marad a számodra. 

Winston némán feküdi. Mellkasa kissé gyorsabban emelkedett és süllyedt. Még mindig nem tette 
föl azt a kérdést, ami elsőnek jutott eszébe. Meg kellett kérdeznie, de valahogy nem Jött ki szó 
a száján. O'Brien mintha mulatott volna valamin. Még a szemüvege is huncutul csillogott. Már tudja, 
villant hirtelen Winston agyába, ó már tudja, mit fogok kérdezni! Erre a felismerésre kitörtek belőle a 
szavak: 

- Mi van a Százegyes Szobában? 
O'Brien arckifejezése nem változott meg. Száraz hangon feleli. 
- Te is tudod, Winston, mi van a Százegyes Szobában. Mindenki tudja, mi van a Százegyes 

Szobában. 
Ujjával intett a lehórköpenyesnek. A szeánsz nyilvánvalóan véget ért. Winston karjába tű szűrő

dött. Szinte ugyanabban a pillanatban mély álomba merült. 

Fordllotta PURGER TIBOR 
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Vlasla Dellmar fiatal művésznő - a 
hetvenes évek végén jelentkezett első 
műveivel s a zágrábi alternatív művész
körhöz tartozik - az új múvészeti gyakorla1 

keretein belül működő legtevékenyebb al 
kotok egyike. Hatodik önálló kiállítása ü 
lelkeitette a figyelmet, vagy még inkább 
felkavarta a kedélyeket. 

Mégsem állíthatjuk, hogy a női szexi, 
alttás tárgyi jegyeil hordozó - nevezzü 
(gy - szexológikus műtárgyak az alkotón 
puszta exhibicionizmusából vagy azo 
igyekezetéből fakadnak, hogy a kívána 
látogatókat sokk-kezelésnek vese alá. Irc 
nikus és Önironikus módszer ez inkább, 
nemiség időszerű kérdéseire való figyE 
lemfölhlvás. 

A legintimebb női testrészekről kó 
szült Fotók és kollázsok, a fehórneműda 
rabkákkal (csipkével, masnival, lodorral 
ékesített erogén zónák egész geográfiáj; 
mégsem vágykeltó, szenvedélyszító vol 
lukban szerepelnek, hanem elsósorbai 
mint a civilizáció szexuális termékeinél 
szarkasztikus áttekintése. 

Akárcsak performance-aiban, Vlast; 
Delimar ezzel a kiállításával is a szexua 
lilás mini jelenség előtti saját és mások rá 
csodálkozását boncolgatja, de nem rettei 
vissza az élet és halál mélyebb kérdései 
tői sem: keletkezés - eltűnés, nyuga 
lom és rettegés, önmegvalósítás és ör 
gátlás, szabadosság — tilalmak... E 
utóbbi különösen legújabb performar 
ce-ában jelentkezik, amelyben élet é 
halál drasztikus módon szembesül egy 
mással. A művésznő átlátszó fekete ruha 
ban fekszik a ravatalon, körülötte virágol 
és tömjénillat, alkalmi zene és légkör 
míg a ravatal feletti képernyőre az orgaz 
mus pillanataiban Vlasta arcáról készüli1 

diákat vetítenek gyors egymásutánban, 
Vlasta Delimar korábbi fellépéseivel 

és performance-aival (pl. az Asszociációk 
vagy a Kommunikációk ciklusban) már ki
fejezte azon készségét, hogy a fellett kér
désekre adandó válaszok után kutasson, 
méghozzá a vizuális ós a taktilis kommuni
káció (ami nálunk ugyancsak ritkaság
számba megy, hiszen a művészek több
sége tisztes távolságban szereti tudni a 
közönségei) és végül az autokommuní-
káció módszereivel - ez egyik performan-
ce-ának témája is. 

Vlasla Delimar első tapasztalatait 
Zeljko Jerman mellett szerezte, aki a zág
rábi konceptualisták egyik legjelesebb 
képviselője voll, ma pedig az ún. új fotog 
rafia elkötelezettje, ö k ketten élettársak 
is (házasságkötésük előtt a zágrábi Kibő
vített Médiumok Terében előadták az Es
küvő című performance-ot), s ez meglát
szik Vlasta alkotásain. Mégsem állíthatjuk 
azonban, hogy teljesen Jerman és az egy
kori zágrábi Hatok Csoportjának (a Stilino-
vió fivérek, Vlado Marlek, Boris Demur, 
Fedor Vuőemilovió és Zeljko Jerman mulli-
mediális konceptualista körének) befolyá
sa alatt áll. Vlasta Delimar a saját útját jár 
ja. 
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A mindennapi élet 
patológiája 

ANTIHUMÁNUS-E a modern 
technológia? Milyen hálással van 
a társadalomra, a csoportviszo
nyokra, az egyénre? Áthidalhatok-e 
a korszerű technológiai fejlődés 
szociálpatológiai következményei? 
Mit tehetünk annak érdekében, 
hogy a műszaki változások a mi
nőségi élei szolgalatába álljanak? 

Technológia a társadalomtu
dományokban című szövegválo
gatásával ilyen és ezekhez ha
sonló, kérdésekre keresi a válaszl 
a GLEDIŠTA (a Belgrádi Egyetem 
és a Szerb SZISZ Köztársasági 
választmányának társadalomel
mélettel és kritikával foglalkozó fo
lyóirata) márciusi-áprilisi száma. 
A válogatás olyan politikai, gazda
ságtani, szociológiai, tudomány
szociológiai, szociálpszichológiai, 
psziehoanalrlikai és szociálpato
lógiai, mindenekelőtt interdiszcip
lináris írásokat tartalmaz, amelyek 

tudomány- és lechnológiakulalási 
eredményekkel foglalkoznak s e 
lonlos jelenségek állogó megérté
sére törekszenek, 

Tom Keatwood, a Bradford 
Egyelem lanára, a korszerű mű
szaki gyakorlat antihumánus jelle
gének pszichológiai elemzéséi kí
sérli meg. Szerinte a lökés terme
lési viszonyok alapjaiban rejlő át
hidalhatatlan ellentmondások kö
vetkeztében az emberek többsége 
elidegenült, kreativitási nem igény
lő munkát végez. A munkahelyi hie
rarchikus viszonyrendszer egy au
tentikus tét hiányát, ez pedig a fel
felé türlénó azonosulás nyugta
lanságot és elégedetlenséget ki
váltó érzését eredményezi, ami 

Trevor J. Plnch és Wlebe E. 
BrIJkBr a tudomány és technológia 
tanulmányozásával kapcsolatban 
arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy a tudományos megismerés 
indítékait a társadalmi szíérákban 
kell keresni, nem pedig a termé
szet világában. Ezért nem is 
egyeznek azzal a hagyományos 
véleménnyel, amely szerint a tudo
mány az igazság (ellátásával, a 
technológia pedig az igazság al
kalmazásával foglalkozik. 

Drága Cenglc az újítások tár
sadalmi-politikai fettételeit vizs
gálja. Szerint' az újítás nem csu
pán egy új tárgyat, egy ötlet meg
valósítását jelenti, hanem olyan 
egyéni és kollektív magatartásmó
dot, amely a tudást technológiává, 
azl pedig közvagyonná képes ala
kítani. Stefan Skledar annak érvé
nyesítéséért száll síkra, hogy a mű
szaki változásoknak kell alkalmaz
kodniuk a társadalom és az ember 
tulajdonságaihoz, nem pedig for
dítva. 

Andrlja Kreáló tollából érde
kes eszmefuttatási közöl a GLE-
DISTA a vallás és a politika viszo
nyáról. Az utóbbi idóben igen sok 
szó eaik arról, hogy társadalmi vál
ságok idején a vallási közösségek 
és egyházi körök felfokozott tevé
kenysége egyre gyakrabban-poli
tikai jelleget öli. Kresió viszont egy 
ellenkező folyamatról elmélkedik, 
nevezetesen arról, amikor egy 
dogmalikus politikai gyakorlat már-
már kvázi-vallás jelleget öli, hordo
zói pedig löldi halandókból szinte 
istenségekké válnak. A személyi 
kultusz sajátos elemzése ez az 
írás. 

Vallásszociológiai kérdések
ről készített beszélgetést Branka 
Trlvlc. Hosszabb lélegzetvételű ta
nulmányában Slavlca Matejlc pe
dig a patriarchátus fogalmának sa
játos értelmezését adja, amely, 
szerinte, a történelem folyamán 
nemcsak egy férfiközpontú társa
dalmi-politikai szerkezet kialaku
lását eredményezte, hanem rá
nyomta bélyegéi magára a logikai 
gondolkodásra is. 
fokozatosan egy csoport-szubjek
tum, egy kollektív éntudat kiala
kulásához vezet. Az egyén sze
mélyisegének jelentősebb hánya
dát a sokkal nagyobb energiával 
és lehetőségekkel rendelkezőnek 
vélt hierarchikus szervezetre ru
házza ál. Innen már csak egy lé
pés választ el bennünket egy szu
permodern hordaszellem műkö
désbe lendülésétól, amely kö
nyörtelenül lesújt a szervezetbe 
beilleszkedni nem tudó vagy nem 
akaró, saját racionális énjéhez ra
gaszkodó egyedre. 
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Vallás - társadalom -
kultúra 

MARX ÉS ENGELS a vallási 
meghatározott társadalmi-törté
nelmi állapotok visszatükröződé
sének jelölte meg. Vajon a hagyo
mányos maraisla valláselmélet 
hozzájárult-e a vattás politikussá 
válásához? 

A hetvenes évek közepéig a 
szekularizáció térhódítása árlalá-
nos jellegű volt, amit azonban fo
kozatosan mintha háttérbe szoríta
na a vallás megújhodásának folya
mata. Egyesek szerint a vallási vá
laszok keresése világi problémákra 
az óriási ütemű tudományos-tech
nológiai fejlődésnek, a mindenna
pok elgépiesedésónek, az egyén 
magára hagyatottságának, az egyé
ni problémák peremre szorulásá
nak a következménye. Hozzájárul-e 
a vallás újabb térhódításához, 
hogy az sok esetben emberhez 
móretezetlebb válaszokat kínai, 
mint az uralkodó ideológiák több
sége? 

Növekszik-e a vallás jelentő
sége a társadalmi válságok ide
jén? A válaszok sokasága leg
alább egy pontban megegyezik: a 
mélyreható és hosszan tartó tár
sadalmi válság szükségszerűen 
eredményezi az egyéni és a kollek
tív ludat válságát is. aminek kö
vetkeztében meginog, rosszabb 
esetben felbomlik az alapvető tár
sadalmi értékek rendszere, s meg
mutatkoznak egy világnézeti vál
ság jelei is. 

A hatékony világnézeti viták 
legfontosabb előlettélele az, hogy 
a legkülönbözőbb társadalmi, po
litikai vagy ideológiai kérdések 
kapcsán kifejtsük saját elképze
léseinkéi, s magasabb elméleti 
szinten, a lények erejével vála
szoljunk az élei vagy a tudomány 
által terveién kérdésekre. Ehhez 
azonban elengedhetetlenül fontos 
a szóban forgó Jelenségek ismere
te, megértése, mert csak Igy fe
dezhetők fel azok okai. 

Az évente négyszer megjele
nő KULTÚRA múvelódóselmóleti. 
illetve -szociológiai és kultúrpoli
tikai folyóirat mostani tematikus 
hármas szama Vallás - társada
lom - kultúra cimmel mintegy 500 
oldalas szövegválogalást közöl az
zal a céllal, hogy a szélesebb tu
dományos és kurtúmyirvánosség 
elé tarja a hazai ós külföldi val-
laskulatasi elméieleket és ered
ményekel. Az Impozáns gyűjte
mény egy több éves kutatási prog
ram részét képezi, melynek kere
tében Belgrád és környéke lakos

ságának vallási tudatát vizsgálják. 
A számot a Müvelódéskulató In
tézet egy csoportja állította össze. 

A válogalás négy lejezetre 
oszlik. Az első a Vallás ós társa
dalom címei viseli, melyben három 
jugoszláv és kél külföldi vallásszo
ciológus taglalja mindenekelóri 
a vallás és a politika viszonyát. 
„A vallás kérdése Jugoszláviában 
mindig is politikai kérdés volt" -
állítja Marko Kersevan bevezető 
tanulmányában, s ezt a következő 
tényekkel, körülményekkel indo
kolja meg: 

- egyes nemzeti környezetek
ben a vallás hagyományosan ki
hal a nemzeti ideológiára, olyany-
nyira. hogy még a modern nemzet 
kialakulásának keretéi is elsősor
ban a vallási-kulturális (nem pe
dig a nyelvi-kulturális) különbségek 
határozták meg (szerbek, horvá
tok, muzulmánok): 

- a kienKafis politikai pártok 
halalma. sót, fölénye a lorradalmat 
megelőző időszakban (Szlovénia, 
Horvátország, Bosznia); 

- a nemzeti egyház és az ál
lam hagyományos kapcsolata a 
pravoszláv országokban (Szerbia, 
Crna Gora, kósóbb Macedónia); 

- bizalmatlansággal, feszült
séggel, de legalábbis nézeteltéré
sekkel lerhes viszony a Vatikán 
és Jugoszlávia között a II. világhá
ború utáni időszakig; 

- az egyházi vezetőségek po
litikai magatartása a népfelszaba
dító háború idején; dezinlegrációs 
szerepük a nemzeti felszabadulá
sén folytatott harcban; 

- a falusi lakosság és az on
nan származó első munkásge
nerációk hagyományos vallásos
sága; 

- az a lény. hogy a JKSZ-be 
tartozás összeegyeztethetetlen 
a vallási meggyőződéssel. 

A válogatás második része a 
vallás és kultúra viszonyával fog
lakozik. A két külföldi szerző a 
vallás szociális szerepéi vizsgál
ja a modern keleti és nyugati társa
dalmakban, a hazai gondolkodók 
pedig a három domináns vallás -
a görögkeleti, a katolikus ós az 
iszlám - mindennapi életünkre 
gyakorolt hatásai taglaljak. 

A harmadik fejezet a Vallás, 
filozófia, tudomány elmet viseli. 
A jugoszláv szerzők (Đuro Sué-
njlć, Nikola Skledar) a filozófia és 
a vallásszociológia szemszögéből 
számos módszertani és elméleti 
kérdést vetnek fel a vallásossággal 
kapcsolatban. CailoriadU úgy 
véli. hogy a vallás a modern ember 
mindennapi életének módosult 
megismerési ós egziszlenciális ki
indulópontja. Leszek Kolakowakl 
esszéje vallásfilozófiái kérdések
kel loglalkozik mind a keleti, mind 
a nyugati vallási hagyományok fi
gyelembe vételével. Róbert Bel-
lach a vallás és a társadalomtudo
mányok viszonyát taglalva vitába 
száll Durchelm, Weber, Parsons 
és más vallásszociológusok állás
pontjaival. 

A válogatás negyedik része 
a vallás válságával, a szekulari
záció történelmi folyamatával ós 
az ateizmus időszerű kérdéseivel 
foglalkozik. 

A KULTURA löbb könyvis
mertetőt is közöl a témával kap
csolatban, valamint a kérdéskör
rel foglalkozó müvek hézagpótló 
bibliográfiáját. 
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Az olasz 
anarchizmusról 

Az idegen szavak ós kifejezé
sek szótára szerint az anarchia 
„szervezett hatalom ós irányítás 
nélküli állapotot" jelent. Csak má
sodik felenlésében értelmezhető 
rendetlenségként, zűrzavarként. 
Az anarchista gondolkodást és 
gyakorlatot mégis gyakran ki
egyenlítik a káosszal, rosszabb 
esetben a politikai erőszakkal. Ezt 
a meggyőződést csak még inkább 
táplálja a burzsoá sajtó, amely 
szerint a városi gerilla akciói és az 
elmúlt évtizedek tenorhulláma mö
gött az anarchisták állnak, akiknek 
az a céljuk, hogy nyugtalanságot 
keltsenek a polgári társadalom 
egyébként kiegyensúlyozott és 
stabil szerkezetében. 

A VIDICI (művelődési, irodal
mi és társadalmi kérdésekkel log-
lalkozó lolyólral) már másodízben 
közöl szövegválogatási anarchista 
szerzőktől azzal a céllal, hogy rá-
vitágílson az elmélet keletkezésé
nek, lejlódésének és halasának 
legfontosabb mozzanataira. Az 
anarchista mozgalom története 
ugyanis szorosan összefügg a 
munkásmozgalom, a szocializmus 
történetével. Ez az összefüggés 
talán éppen Olaszország esetében 
a legkézenfekvőbb. A szövegválo
gatás olyan múlt és eszázadi aza-
badgondotkodók alkotásán, leve
lei! tartalmazza, mint Carto Cá
riéra, Errieo Malatesta, Camlllo 
Bemeri és mások. 

Az olasz mozgalom eszméje 
a halalom nélküli szabad társulás, 
az önigazgatói kommunákba és 
szövetségeikbe tömörülő tagság 
teljes egyenjogúságára szerve
ződő közösség. Az olasz szabad
gondolkodók propagandaakciói a 
munkásosztályt akarták meggyóz
ni arról, hogy a hatalom nem szük
ségszerű, s „ha erről egyszer meg
győződik az ember, akkor az anar
chia szó - éppen azért mert halá
lom-nélküliséget jelent - a termé
szetes rend, a teljes szolidaritás, 

a szükségletek ós érdekek harmó
niájának (ogalmát/jelenlését ölti 
magára." (Malalesla) Az Olasz 
Anarchista Szövetség bolognai 
nemzeti kongresszusán 1920-ban 
elfogadott program a szabadságra 
és a munkára úgy tekint, mini a 
mindenkori emberi haladás leltéle-
leire. Slkraszáll a dominancia és 
az ember ember általi kizsákmá
nyolásának megszüntetéséért. 
Olyan társadalmi szerveződést 
képzel el, amely mindenki számá
ra biztosítaná a lehető legnagyobb 
jólétet, az erkölcsi és anyagi lej-
lödésl, „kenyeret, szabadságol, 
szeretetet és tudást". 

A nyugat-európai munkás
mozgalom más irányzataival való 
tagadhatatlan célrokonság ellené
re az anarchizmus már a mull szá
zad derekán összeütközésbe kerül 
a marxizmussal mind elméleti, 
mind gyakorlati téren. A végső 
szakadásra az októberi szocialista 
lorradalom le|leményei, majd a 
spanyol polgárháború tapasztala
tai adnak okot. 

Az olasz anarchizmus elméleti 
vázlatát ma a legerősebb olasz 
anarchisla csoport, a F. A. I. által 
is elfogadott, olykor naivnak lúnő 
anarchokommunizmus képezi', az 
összelett olasz szocio-polilikai 
színtér diktálta új tartalmak pedig 
kiterjednek a fegyverkezés, az 
alomenergia ós az ökológia kérdé
seire is. A szövegválogatás és a 
klsérótanulmány Mirjana Ofelob-
dzija műve. 

Az anarchizmus egyoldalú 
megítélése azonban számos ve
szélyt rejteget. Már Marx és En
gels, majd Lenin is figyelmeztetett 
arra, hogy az anarchista leifogás 
eredetét egy kor társadalmi törté
néseinek tudománytalan értelme
zésében, a kispolgári rétegek osz
tály-ingadozásában, a forradalmi 
elvszerűség hiányában, az osz-
talyjellegű és politikai megalku
vásban kell keresni, amely romboló 
halassal van a szocialista forrada
lom kiépítésére és fejlődésére. A 
JKSZ Programja rámutat, hogy „az 
anarchizmus gyakran az átmeneti 
időszakban fellépő nehézségekre 
valú válaszként jelentkezik, a szo
cializmuséri folytatott harc front
járól való visszavonulás formájá
ban, amit elvont szabadelvűsóggel 
álcáz". 

A VIDICI e száma más idő
szerű társadalmi-politikai kérdé
sekkel is foglalkozik. Közli Mllen-
ko Kraća tanulmányai, aki nem
zetközi jogi szempontból vizsgálja 
a löderatlv egységek helyzetét, 
vagyis arra a kérdésre keresi a vá
laszt, hogy a föderatív egységek 
képesek-e önállóan fellépni a nem
zetközi viszonyokban. Két érdekes 
tanulmányt olvashatunk a további
akban a munkabeszüntetésekről 
Mirko- Mlakar és Grujlca Duga-
lle tollából. 

Tragédia gyújlőcJro alati a VI
DICI három művészetfilozófiai ta
nulmányi közöl Hérakleitosz ter
mészetfilozófiájáról, Arisztotelész 
tragédia-elméletéről és ödipusz. il
letve Hamlel tragédia-világáról. 
A folyóiratban helyei kapott még 
Jelena Paftlkan prózája, Branla-
lav Solomun verse/, egy Sievan 
Raükovicról szóló tanulmány, va
lamint löbb könyvismertető és fo-
tyófratszemle. 

Ee 
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U ovom broju „ÚJ Symposlon u -a uvr
štene su tri tematske cei ine: prva o grafiti
ma velegrada, druga o zagrebačkoj izložbi 
drevne kineske umetnosti i treća, posve
ćena trojici velikana tzv. istorijske avan
garde, Disanu, Seferu i Brasaiju. 

Istraživanje Vesne Blagojevlć i Ra-
dota Ercega bavi se beogradskim, a rad 
Zoltana Bakosa (Bakos Zoltán) budim
peštanskim grafitima. Ovaj segment vele

gradskog folklora prvi put je dobio medijs
ku ulogu posredstvom folomonogralije 
Brašaija koji je bio veliki lutalica i istraživač 
pariških ulica. Današnji istraživači, među
tim, tu istu pojavu doživljavaju kao plod 
priguSenog instinkta za samoizražava-
njem novih generacija pa otkrivene uzorke 
grupišu po vrsti poruke - lične, društvene, 
političke itd. „Napis JEBES ZID NA KOME 
NIŠTA NE PISE najkonkrelnije govori o 
motivima potrebe mladih za ispisivanjem 
grafita. Ovakvim načinom izražavanja 
mladi žele da promené ovaj svet, da ga 
prilagode svom senzibilitetu, da ustaljeno 
sivilo grada razbiju i ulepšaju šarenilom 
napisa. Oni žele da progovore svojim jezi
kom koji im je uskraćen u Školi, porodici, u 
sredstvima javnog komuniciranja." 

Minijaturizovano životno delo „Kutija 
u koferu" Marsela Dlsana (Marcel Du-
champ ) je u 19B4. g. prikazano i u Jugo
slaviji. Ta ekscentrična ličnost je od neka
dašnjeg potpunog negatora i ironičara 
postao „apostolom" neoavangarde i na
kon svojih kubof u turistički h i dadaističkih 
početaka, stvorio praoblike op-aria, pop-
arta, minimal arta, bodi arta itd., a od svog 
„mehaničkog crteža" preteče teorije i 
prakse „anallabetske kulture" (postavan-
garde) mašinske civilizacije. On se prika
zuje kao „univerzalni predak" čije „Veliko 
staklo" (1915-23) na određeni način pre
judicira sliku/skulpturu osamdesetih, i čije 
maksime dovode u pitanje klasične teze 
tstorije umetnosti i estetike. „ÚJ Sympo
sion" objavljuje Dišanov razgovor vođen 
sa reporterom američke televizije Dž, Dž. 
Svlnljem (J. J. Sweeney) u kome on bliže 
osvelljava aspekte svog stvaralaštva. U 
tematsku celinu su uključena i dva kratka 
Dišanova napisa o karakteru tzv. „zateče
nih umetničkih delà". „Volim reč verova-
nje. Uostalom, kada ljudi kažu .ja znam', 
mislim da ne znaju, oni veruju. Ja verujem 
da je umetnost jedina delatnost u kojoj se 
čovek pokazuje kao Čovek, kao istinski in-
dividualac. Samo u umetnosti je on kadar 
da ide s onu stranu animalnog stanja, jer 
umetnost je izlaz za oblasti kojima ne vla
daju prostor i vreme. Ziveti znat i verovati, 
u svakom slučaju, to je moja vera." 

čuveni fotograf, grafičar i pesnik 
mađarskog porekla, Brasal alias Đula Ha
las (Brassai; Halász Gyula) umro je 1984. 
g. u Parizu. Đerđ Levajl (Lévai György) pi
se o njegovom stvaralaštvu koje se vezuje 
za laj grad i za PI kasa (Picasso). Brašai, 
hronićar „ludih dvadesetih", posmatrač 
velegradske noći, ovekovečio Je život i l i
kove skitnica, uličarkl, boema, umetnika u 
bedi i slavi. Kao saradnik poznatog umet-
ničkog lista Minotair (Minotaure) upoznaje 
slavnog Katalonca. Sprijatelje se i zapo
činju beskrajnu seriju razgovora o životu i 
umetnosti. Brašai se druži i sarađuje sa le
gendarnim likovima pariške moderne: sa 
Bretonom, Eliarom (Éluard), Koktoem 
(Cocteau), Brakom (Braque), Malisom 
(Matisse), Dal i jem... Na njegovim foto
grafijama se iscrtava čitav svet ateljea, ga
lerija i kafana, a iznad svega misterij od-

važnih ideja i stvaranja. Ipak, najzanimljivi
ja je „mala" svakodnevnica velikih ljudi, 
njihova intima i sporedne ličnosti (bar što 
se liče istorije umetnosti) u njihovoj okolini: 

Pikaso, potpuno svestan svoje veliči
ne, u vladarskom stavu, kao poglavar sli
karskog staleža, gleda pravo u objektiv 
Brašaijevog aparata. Na snimcima se če
sto pojavljuje i pesnik Sobarte (Sobartés), 
laj žmiravi, zdepasti lik sa karakterističnim 
Čelom boje slonovače, lični sekretar Pika-
sov, koji takođe potiče iz Katalonije i koji 
po ceo dan nemilosrdno izbacuje armiju 
radoznalih.. ." 

Nlkolas Sefer (Nicholas Schöffer), 
francuski umetnik mađarskog porekla, naj
veće ime kinetizma, prisutan je svojom 
studijom „Teorija ogledala". „Bilo bi dobro 
kada bi ogledala, pre nego što odražavaju 
sliku, odražavala i nešto drugo" - piše Žan 
Kokto u jednoj svojoj filozofskoj poemi. 
Sefer upravo proučava ovo „drugo", nje
govu strukturu, funkcionisanje, humane i 
umelničke aspekte. Ogledalo je univerzal
no sredstvo: u njemu se odražavaju svet-
lost i sena, negativno i pozitivno vreme, 
slika čoveka i slika sveta. Kad ugledamo 
sopstveno lice, možemo da vidimo i svoju 
prošlost i budućnost, svoj život i smrt. 

Zagrebačkoj „izložbi godine", zbirci 
kineskog arheološkog blaga od neolitika 
do dinastije Tang, posvećena su dva ogle
da. Mlada etnografkinja Zita Kerl (Kéry Zi
ta) analizira najvrednije eskponate i poku
šava da u rasponu od jada do gline dä 
prések kineske materijalne kulture. Istori-
čar umetnosti, Yang Tlngzhl u svom ese
ju „O jedinstvu kineske književnosti i umet
nosti" opisuje neke bizarne pa mestimično 
i surove činjenice o svakodnevnici te dale
koistočne kulture koja raspolaže sa 4000 
godina starim pisanim dokumentima. Citi
rani su stvaraoci poezije i proze kojé su 
cvetale uprkos mračnog doba beskrajnih i 
nebrojenih ratova. Njihova dela slikovito 
iluslruju tu daleku isloriju a i istražuju več-
na pitanja ljudske sudbine: „Tri je meseca 
gorela palata Efang, a njeni se temelji vide 
još i danas, ljudi posećuju ta mesta i za
hvaljujući Du Muovoj poeziji doživljavaju 
nekadašnji sjaj i raskoš nestali h dvora
ca.. ." ' 

U svom dužem radu iz kojeg donosi
mo odlomke, Marija S. Varga (Sz. Varga 
Mária) analizira romane Nandora Giona 
(Gion Nándor). Svet njegovih romana ona 
pokušava da Izvede Iz piščevih - po njoj -
opšteodređujućlh doživljaja iz rane mla
dosti provedene u Srbobranu. Životni put 
pisca i njegovih junaka karakterišu lični 
utisci i mašta, društvena zbilja i tvrdoglavo 
traganje za istinom: „Kontinuitet ljudskosti 
i vere u jedan svirep svet osuđen na pro
past, traganje za i očuvanje lične i kolektiv
ne sreće, poštovanje ljudskog dostojanst
va - to su kamen-temeljci Gionovog po
gleda na svet." 

Ilustrativni materijal uz taj poduži tekst 
čine reprodukcije „skulpture osamdesetih" 
o kojima objavljujemo i nekoliko propratnih 
reći na drugoj strani korica. 
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Vajdaaágl Modem Művészet 
Galériája, újvidék 
A VAJDASÁGI 
SZOBRÁSZMŰVÉSZET 

Modem Művészetek Múzeuma, 
Belgrád 
MÚVÉSZET-TAJ-
ARCHITEKTÚRA 
(NSZK-beli építőművészek 
kiállítása) 

Modem Művészetek 
Múzeumának Szalon|a, Belgrád 
DE STIL MARKOVIć 
FESTMÉNYEI 

Egyetemi Multimédiáin Kezponl, 
Zágráb 
AZ ÉJ EMBERE - A NAPPAL 
MŰVÉSZETE 
Katharína sieverding, NSZK, 
munkái, 1969-1984 

Branko Ba|lć Fotóklub GaJerié|a, 
Újvidék 
KANADA ÉSZAKI LEHELETE 

RadlvoJ Ćlrpanov 
Munkáéegyetem Galerláta, 
Újvidék 
SIDJANIN-SREBROTNJAK-
KLATIK: INSTALLÁCIÓK 

Helyi Múzeum Galériáié, Ruma 
ŽARKO KULIĆ: BONHEUR DE 
VIVRE (festmények) 

Forum Klub, Újvidék 
RADICS ZOLTÁN FESTMÉNYEI 

Képzőművészeti Találkozó 
Gnl«rlá|a, Szabadka 
KEREKES LASZLO 
FESTMÉNYEI 
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U ovom broju „UJ Symposion u -a uvr
štene su tri tematske celine: prva o grafiti
ma velegrada, druga o zagrebačkoj izložbi 
drevne kineske umetnosti i treća, posve
ćena trojici velikana tzv. istorijske avan
garde, Dišanu, Seleru i Brašaiju. 

Istraživanje Vesne Blagojevlć i Ra-
dela Ercega bavi se beogradskim, a rad 
Zoftane Bakosa (Bakos Zoltán) budim
peštanskim grafitima. Ovaj segment vele

gradskog folklora prvi put je dobio medijs
ku ulogu posredstvom fotomonografije 
Brasaija koji je bio veliki lutalica i istraživač 
pariških ulica. Današnji istraživači, među
tim, tu istu pojavu doživljavaju kao plod 
prigušenog instinkta za samoizražava-
njem novih generacija pa otkrivene uzorke 
grupišu po vrsti poruke - lične, društvene, 
političke itd. „Napis JEBES ZID NA KOME 
NIŠTA NE PIŠE najkonkretnije govori o 
motivima potrebe mladih za ispisivanjem 
grafita. Ovakvim načinom izražavanja 
mladi žele da promené ovaj svet, da ga 
prilagode svom senzibilitetu, da ustaljeno 
sivilo grada razbiju i ulepšaju šarenilom 
napisa. Oni žele da progovore svojim jezi
kom koji im je uskraćen u školi, porodici, u 
sredstvima javnog komuniciranja." 

Minijaturizovano Životno delo „Kutija 
u koferu" Marsela Dlsana (Marcel Du-
champ ) je u 1984. g. prikazano i u Jugo
slaviji. Ta ekscentrična ličnost je od neka
dašnjeg potpunog negatora i ironičara 
poslao „apostolom" neoavangarde i na
kon svojih kubofuturističkih i dadaističkih 
početaka, stvorio praoblike op-arta, pop-
arta, minimal arta, bodi arta itd., a od svog 
„mehaničkog crteža" preteče teorije i 
prakse „analfabetske kulture" (postavan-
garde) mašinske civilizacije. On se prika
zuje kao „univerzalni predak" čije „Veliko 
staklo" (1915-23) na određeni način pre
judicira sliku/skulpturu osamdesetih, i Čije 
maksime dovode u pitanje klasične teze 
istorije umetnosti i estetike. „Új Sympo
sion" objavljuje Dišanov razgovor vođen 
sa reporterom američke televizije DŽ. Di. 
Sv)nl|em (J. J. Sweeney) u kome on bliže 
osvetljava aspekte svog stvaralaštva. U 
tematsku celinu su uključena i dva kratka 
Dišanova napisa o karakteru tzv. „zateče
nih umetničkih deta". „Volim reč verova-
nje. Uostalom, kada ljudi kažu ,ja znam', 
mislim da ne znaju, oni veruju. Ja verujem 
da je umetnost jedina delalnost u kojoj se 
čovek pokazuje kao čovek, kao istinski in-
dividualac. Samo u umetnosti je on kadar 
da ide s onu stranu animalnog slanja, jer 
umetnost je izlaz za oblasti kojima ne vla
daju prostor i vreme. Živetiznaći verovati, 
u svakom slučaju, to je moja vera." 

čuveni fotograf, grafičar i pesnik 
mađarskog porekla, Braftal alias Đula Ha
las (Brassai; Halász Gyula) umro je 1984. 
g. u Parizu. Derđ Levajl (Lévai György) pi
še o njegovom stvaralaštvu koje se vezuje 
za taj grad i za Plkasa (Picasso). Brašai, 
hroničar „ludih dvadesetih", posmatrač 
velegradske noći, ovekovečio je život i l i
kove skitnica, uličarki, boema, umetnika u 
bed i i slavi. Kao saradnik poznatog umet-
ničkog lista Minotair (Minotaure) upoznaje 
slavnog Katalonca. Sprijatelje se i zapo
činju beskrajnu seriju razgovora o životu i 
umetnosti. Brašai se druži i sarađuje sa le
gendarnim likovima pariške modeme: sa 
Bretonom, Eliarom (Éluard), Koktoem 
(Cocteau), Brakom (Braque), Matisom 
(Matisse), Dal i jem.. . Na njegovim foto-
gralijama se iscrtava Čitav svet ateljea, ga
lerija i kafana, a iznad svega misterij od-

važnih ideja i stvaranja. Ipak, najzanimljivi
ja je „mala" svakodnevnica velikih ljudi, 
njihova intima i sporedne ličnosti (bar Što 
se tiče istorije umetnosti) u njihovoj okolini: 

Pikaso, potpuno svestan svoje veliči
ne, u vladarskom slavu, kao poglavar sli
karskog staleža, gleda pravo u objektiv 
Brašaijevog aparata. Na snimcima se če
sto pojavljuje i pesnik Sobarte (Sobartés), 
taj žmiravi, zdepasti lik sa karakterističnim 
čelom boje slonovače, lični sekretar Pika-
sov, koji takode potiče iz Katalonije i koji 
po ceo dan nemilosrdno izbacuje armiju 
radoznalih.. ." 

Nlkolas Seier (Nicholas Schöffer), 
francuski umelnik mađarskog porekla, naj
veće ime kinetizma, prisutan je svojom 
studijom „Teorija ogledala". „Bilo bi dobro 
kada bi ogledala, pre nego Što odražavaju 
sliku, odražavala i našlo drugo" - piše Zan 
Kokto u jednoj svojoj filozolskoj poemi. 
Sefer upravo proučava ovo „drugo", nje
govu strukturu, funkcionisanje, humane i 
umelničke aspekte. Ogledalo je univerzal
no sredstvo: u njemu se odražavaju svet-
lost i sena, negativno i pozitivno vreme, 
slika Čoveka i slika svela. Kad ugledamo 
sopstveno lice, možemo da vidimo i svoju 
prošlost i budućnost, svoj život i smrt. 

Zagrebačkoj „izložbi godine", zbirci 
kineskog arheološkog blaga od neolitika 
do dinastije Tang, posvećena su dva ogle
da. Mlada etnografkinja Zita Kerl (Kéry Zi
ta) analizira najvrednije eskponate i poku
šava da u rasponu od jada do gline dä 
prések kineske materijalne kulture. Islori-
čar umetnosti, Yang Tlngzhl u svom ese
ju „O jedinstvu kineske književnosti i umet
nosti" opisuje neke bizarne pa mestimično 
i surove činjenice o svakodnevnici le dale
koistočne kulture koja raspolaže sa 4000 
godina starim pisanim dokumentima. Citi
rani su stvaraoci poezije i proze koje su 
cvetale uprkos mračnog doba beskrajnih i 
nebrojenih ratova. Njihova dela slikovito 
ilustruju tu daleku istoriju a i istražuju več-
na pitanja ljudske sudbine: „Tri je meseca 
gorela palata Efang, a njeni se temelji vide 
još i danas, ljudi posećuju ta mesla i za
hvaljujući Du Muovoj poeziji doživljavaju 
nekadašnji sjaj i raskoš nestalih dvora
c a . . . " 

U svom dužem radu iz kojeg donosi
mo odlomke, Marija S. Varga (Sz. Varga 
Mária) analizira romane Nandora Giona 
(Gion Nándor). Svet njegovih romana ona 
pokušava da izvede iz piščevih - po njoj -
opSteodređujućih doživljaja iz rane mla
dosti provedene u Srbobranu. Životni put 
pisca i njegovih junaka karakterišu lični 
utisci i mašta, društvena zbilja i tvrdoglavo 
traganje za istinom: „Kontinuitet ljudskosti 
i vere u jedan svirep svet osuđen na pro
past, traganje za i očuvanje lične i kolektiv
ne sreće, poštovanje ljudskog dostojanst
va - to su kamen-temeljci Gionovog po
gleda na svet." 

Ilustrativni materijal uz taj poduži tekst 
čine reprodukcije „skulpture osamdesetih" 
o kojima objavljujemo i nekoliko propratnlh 
reci na drugoj strani korica. 
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U ovom broju „ÚJ Symposlon u -a uvr
štene su tri tematske celine: prva o grafiti
ma velegrada, druga o zagrebačkoj izložbi 
drevne kineske umetnosli i treća, posve
ćena trojici velikana tzv. istorijske avan
garde, Dišanu, Seferu i Brašaiju. 

Istraživanje Vesne Blagojevlć i Ra-
deta Erćega bavi se beogradskim, a rad 
Zotlana Bakosa (Bakos Zoltán) budim
peštanskim grafitima. Ovaj segment vele

gradskog folklora prvi put je dobio medijs
ku ulogu posredstvom fotomonografije 
Brašaija koji je bio veliki lutalica i istraživač 
pariških ulica. Današnji istraživači, među
tim, tu istu pojavu doživljavaju kao plod 
prigušenog instinkta za samoizražava-
njem novih generacija pa otkrivene uzorke 
grupišu po vrsti poruke - lične, društvene, 
političke Ud. „Napis JEBES ZID NA KOME 
NlSTA NE PISE najkonkrelnije govori o 
motivima potrebe mladih za ispisivanjem 
grafita. Ovakvim načinom izražavanja 
mladi žele da promené ovaj svet, da ga 
prilagode svom senzibilitetu, da ustaljeno 
sivilo grada razbiju i ulepsaju šarenilom 
napisa. Oni žele da progovore svojim jezi
kom koji im je uskraćen u školi, porodici, u 
sredstvima javnog komuniciranja." 

Minijaturizovano životno delo „Kutija 
u koferu" Marsela Dlsana (Marcel Du-
champ ) je u 1984. g. prikazano i u Jugo
slaviji. Ta ekscentrična ličnost je od neka
dašnjeg potpunog negalora i ironičara 
postao „apostolom" neoavangarde i na
kon svojih kubofutuhstičkih i dadaističkih 
početaka, stvorio praoblike op-arta, pop-
arta, minimal aria, bodi arta itd., a od svog 
„mehaničkog crteža" preteče teorije i 
prakse „analfabetske kulture" (postavan-
garde) mašinske civilizacije. On se prika
zuje kao „univerzalni predak" čije „Veliko 
staklo" (1915-23) na određeni način pre
judicira sliku/skulpturu osamdesetih, i čije 
maksime dovode u pitanje klasične teze 
islorije umetnosti i estetike. „Ú| Sympo
sion" objavljuje DiŠanov razgovor voden 
sa reporterom američke televizije Dž. D±. 
Svlnljem (J. J. Sweeney) u kome on bliže 
osvetljava aspekte svog stvaralaštva. U 
tematsku celinu su uključena i dva kratka 
Dišanova napisa o karakteru tzv. „zateče
nih umetničkih delà". „Volim reč varova-
nje. Uostalom, kada ljudi kažu j a znam', 
mislim da ne znaju, oni veruju. Ja verujem 
da je umetnost jedina delatnosl u kojoj se 
čovek pokazuje kao Čovek, kao istinski in-
dividualac. Samo u umetnosti je on kadar 
da ide s onu stranu animalnog stanja, jer 
umetnost je izlaz za oblasti kojima ne vla
daju prostor i vreme. Živeti znači verovati, 
u svakom slučaju, to je moja vera." 

čuveni fotograf, grafičar i pesnik 
mađarskog porekla, Bradai alias Đula Ha-
las (Brassai; Halász Gyula) umro je 1984. 
g. u Parizu. Đerđ LevaJI (Lévai György) pi
se o njegovom stvaralaštvu koje se vezuje 
za taj grad i za Plkasa (Picasso). Brašai, 
hroničar „ludih dvadesetih", posmatrač 
velegradske noći, ovekovečio je život i l i
kove skitnica, uličarki, boema, umetnika u 
bedi i slavi. Kao saradnik poznatog umel-
ničkog lista Minotair (Minotaure) upoznaje 
slavnog Katalonca. Sprijatelje se i zapo
činju beskrajnu seriju razgovora o životu i 
umetnosti. Brašai se druži i sarađuje sa le
gendarnim likovima pariške modeme: sa 
Bretonom, Eliarom (Éluard), Koktoem 
(Cocteau), Brakom (Braque), Malisom 
(Matisse), Dal i jem... Na njegovim foto
grafijama se iscrtava čitav svet ateljea, ga
lerija i kafana, a iznad svega misterij od-

važnih ideja i stvaranja. Ipak, najzanimljivi
ja je „mala" svakodnevnica velikih ljudi, 
njihova intima i sporedne ličnosti (bar Što 
se tiče islorije umetnosti) u njihovoj okolini: 

Pikaso, polpuno svestan svoje veliči
ne, u vladarskom stavu, kao poglavar sli
karskog staleža, gleda pravo u objektiv 
Brašaijevog aparata. Na snimcima se če
sto pojavljuje i pesnik Sobarte (Sobartés), 
taj žmiravi, zdepasti lik sa karakterističnim 
čelom boje slonovače, lični sekretar Pika-
sov, koji takođe potiče iz Katalonije i koji 
po ceo dan nemilosrdno izbacuje armiju 
radoznalih.. ." 

Nlkolas Safer (Nicholas Schöffer), 
francuski umelnik mađarskog porekla, naj
veće ime kinetizma, prisutan je svojom 
studijom „Teorija ogledala". ..Bilo bi dobro 
kada bi ogledala, pre nego Što odražavaju 
sliku, odražavala i nešlo drugo" - piše 2an 
Kokto u jednoj svojoj filozofskoj poemi. 
Sefer upravo proučava ovo „drugo", nje
govu strukturu, funkcionisanje, humane i 
umelničke aspekte. Ogledalo je univerzal
no sredstvo: u njemu se odražavaju svel-
lost i sena, negativno i pozitivno vreme, 
slika čoveka i slika sveta. Kad ugledamo 
sopstveno lice, možemo da vidimo i svoju 
prošlost i budućnost, svoj život i smrt. 

Zagrebačkoj „izložbi godine", zbirci 
kineskog arheološkog blaga od neolitika 
do dinastije Tang, posvećena su dva ogle
da. Mlada elnografkinja Zita Kerl (Kéry Zi
ta) analizira najvrednije eskponale i poku
šava da u rasponu od jada do gline da 
prések kineske materijalne kulture. Istori-
čar umetnosti, Yang Tlngzhi u svom ese
ju nO jedinstvu kineske književnosti i umet
nosti" opisuje neke bizarne pa mestlmično 
i surove Činjenice o svakodnevnici te dale
koistočne kulture koja raspolaže sa 4000 
godina starim pisanim dokumentima. Citi
rani su stvaraoci poezije i proze koje su 
cvetale uprkos mračnog doba beskrajnih i 
nebrojenih ratova. Njihova delà slikovito 
ilustruju tu daleku istoriju a i istražuju več-
na pitanja ljudske sudbine: „Tri je meseca 
gorela palata Efang, a njeni se temelji vide 
još i danas, ljudi posećuju ta mesta i za
hvaljujući Du Muovoj poeziji doživljavaju 
nekadašnji sjaj i raskoš nestalih dvora
c a . . . " 

U svom dužem radu iz kojeg donosi
mo odlomke, Marija S. Varga (Sz. Varga 
Mária) analizira romane Nandora Giona 
(Gion Nándor). Svet njegovih romana ona 
pokušava da izvede Iz piščevih - po njoj -
opšleodređujućih doživljaja iz rane mla
dosti provedene ù Srbobranu. Životni put 
pisca I njegovih junaka karakterišu lični 
utisci i mašta, društvena zbilja i tvrdoglavo 
traganje za istinom: „Kontinuitet ljudskosti 
i vere u jedan svirep svet osuđen na pro
past, traganje za i očuvanje lične i kolektiv
ne sreće, poštovanje ljudskog dostojanst
va - to su kamen-temeljci Gionovog po
gleda na svet." 

Ilustrativni materijal uz taj poduži tekst 
čine reprodukcije „skulpture osamdesetih" 
o kojima objavljujemo i nekoliko propratnih 
reći na drugoj strani korica. 
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Kaiharirta Sieverding, NSZK, 
munkál, 1969-1984 
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KANADA ÉSZAKI LEHELETE 
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