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Ő  
Hagyja, hogy sarokba szorítsák. Csizma ta-

pos szőkített haján. Ő  saját sikolyait szeretné 
visszahallani. Szemei el őtt furcsa pontok ugrál-
nak. 

„Szóval." 
„Vallad be!" 
Mozdulatlanul állnak percekig. Ő  érzi halán-

tékán a lecsorgó verejtékcsöppeket. Más vá-
gyak, más lehetőségek. 

A padlón ő . 
Vonaglik és vágyakozik. 
„Érints meg!" —üvöltenek a hangfalak, körmei 

Ervin arcába vájnak. Ervin nevet, Anna fölébük 
magasodik. Egyszerre vonz és taszít. 

d szeretné, ha magláncolnák. Új horizontok 
után kutat. Horzsolt csuklója kéjesen lüktet. Ma 
minden másmilyennek t űnik. 

; ,Valld be!" — bömböl a megafon. Ujjai ,Anna 
torkára fonódnak. Más vágnak, más lehet ősé-
gek. 

Fénycsík pásztázza végig, ő  már egészen tá-
vol van. 

A falnál Ervin. Haja csapzott, kezében kor-
bács. 

„Érints meg!" 
Érintése biztos, kemény ajkai célszer űek. 
Ő  megtöbbszörözve akar egyedül lenni. 
Ervin nevet, és önmagát látja a monitoron. 

Ő  már fellépett egy kontaktm űsorban. Terv-
szerűen jár el. 

„Mmmm, ez tetszik." 
Ő  saját szabad idejének programozója. Hal-

tincse sápadt, magas homlokához tapad.  

részt vett egy közvéleménykutatásban. Mindent 
a megfelelő  perspektívából szemlél. 
Ő  nem tud ellenállni. Ezen a felvételen az ő  

hangja hallható. 
„De én ezt nem tudhatom." 
A központi lerakat kissé errébb van. 
A városi filharmónia már hangol. Begördül a 

tízes járat járm űve az állomásra. 
„Parasztok." Hilda kirúzsozza a száját. 
A hirdetőoszlopokon a felhívások szembeöt-

lőek. Hilda kedveli a neonreklámokat. 
„Igen." 
A téren gyülekeznek. Anna ott vár. Alakja szi-

lárd és merev. 
„Tipikus." 
Hilda fényképez. Rajta m űszálas pulóver. Ka-

cag. Anna a testépítő  klub bejáratának támasz-
kodva. Anna egy padon ül, sikerkönyveket szo-
rongat a hóna alatt, mögötte őrült motorok. Sé-
tálgatnak az Óvárosban. Fagylaltozók a hangle-
mezbolt előtt. 

„Karamellás." 
E rvin a katedrálisnál. Jókép ű , lakkcipője va-

donatúj. 
Egyazon hullámhosszon vannak. Pózolnak 

körülöttük a tér megszokott galambjai. 
Hilda fényképez, Hildát fényképezik. 
Vezényszavak hangzanak el. Az id őpont több 

szempontból is alkalmas. 

Bőrruhás alakok vágnak át a téren. 
A délután még sok meglepetés tartogat. 
A kis képzőművészeti szalonban vannak. 

Mindannyian megtekintik a tárlatot. Az árjegy-
zék könnyen leolvasható. Hilda megáll az egyik 
kép előtt. 

„Posztizmusok... Hmmm." 
Anna leejti az öngyújtóját. Minden tekintet rá-

szegeződik. 
„Hülye, primitív állat." 
Hilda a gyárban. Húszegynéhányan haladnak 

az előcsarnokban, a reklámfőnök udvarias-ruti-
nosan vezeti körül őket. 

„Alapvető  munkafolyamatokon vettem részt." 
Feszült figyelem, élénk érdekl ődés. Az elő -

irányzott tervvel összhángban folyik az informá-
ciócsere. 

„Adaptálódni az új körülményekhez." 
Ebben a munkaszervezetben az ilyesmi nem 

lehetetlen. Táblázatairól, kimutatásairól sok 
minden leolvasható. Szirénahálózatuk jól m űkö-
dik, termelékenységük emelkedő  tendenciát 
mutat. 

Számtalan apró munkaegységben m űköd-
nek. 

Ebbő l mind többre lesz szükség. Ezt sokrét ű -
en lehet alkalmazni. Megfelel a követelmények-
nek. Ez sok mindent át fog alakítani. Ez sokat 
ígér. Ez sok mindent megmagyaráz. 

Gépsorok folyamatos ismétl ődése. Hilda a 
legapróbb a szerel őcsarnokban. M űanyag tal-
pú cipője a padlóburkolaton nyugszik. 

Tovább, tovább. 
Ezek a berendezések korszer űek. Az A cso-

port a szerel őcsarnokban, a B a teherliftben. 
„Erdekes." 
Precíz munkadarbok kerülnek le a futószalag-

ról. 
Ma még sok minden hihetetlen. Ma még sok 

minden nehezen képzelhető  el. Ma még sok 
minden mindegy. 

A belső  szállítás jól meg van szervezve. 
Tovább, tovább. 
Hilda egy áramtalanított készülék el őtt áll. 

Tudja, hogy most felszabadult. 
Ma már sok minden célravezet ő . Ma már sok 

minden megvalósítható. Ma még csak a lehet ő -
ségeket lehet felmérni. 

A többi tevékenység után szabadon lehet ér-
deklődni. 

Az új, szilikon alapú technológiáé a jövő . 
Hilda lemarad az egyik gépsornál. 
Ez most jelentéktelen dolog. Ez most nem ide 

tartozik. Ez nem lehetetlen. 
Te. Állj! 
Hilda mentegetőzik. 
„Nem az ellenő rzéstő l jöttem." 
Hilda kedveli a korszerű  munkaszervezést. 
„Érdekes." 

A kádban Ervin. Habfürd ővel ápolja fáradt pó-
rusait. Hátán már behegedtek a sebhelyek. 
Pezsgőt kortyol elgondolkozva. 

Ma elégedett önmagával. Izmai tekintelyes 
teljesítményre képesek. Haja ápolt, körmei ma-
nikű rözöttek. 

Tenyerét mellére helyezi, és a tükörbe néz. 
„Ma jól nézek ki." 
Ajkai megrándulnak, oldalt fordul. 
Vállai szélesek, arca határozottan megnyer ő . 

Közelebb hajol a tükörhöz. 
„Szép vagyok." 
Homlokát ráncolja, combját behajlítja. 
б . Légfrissítővel fújja be a fürdőszobát. Ez a 
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magatartás még sokat. ígér. Különböz ő  halmaz-
állapotú testápolók sorakoznak a polcokon. Ma 
már semmi sem fog történni. 

Hilda hátrad ől, átlátszó bőre a hideg csem-
pékhez tapad. 

„Na, és akkor mi van?" 
đ  érzékeny a hőmérsékletingadozásra. Sok 

minden kellemetlenül érintené. 
A hordozható telefon felberreg. Ervin vissza-

csavarja a hajregeneráló kupakját. 
„Nem, nem érdekel. Mondtam, hogy ilyenkor 

ne hívj fel." 
Hilda továbbmegy a folyosón. 

Szirénahang hasít a leveg őbe. Villogólámpás 
rendőrjárőr száguld ei. 

Az autóparkoló melletti közös szeméttárolók 
körül madárraj vijjog. Autógumik sikoltanak fel 
az aszfalton, a többsávos m űúton rendületlenül 
húznak el a járm űvek. 

Fekete ruhás alakok várakoznak a bajárat 
előtti oszlopnál. Az el őcsarnokban valaki ki-
csapta a biztosítékot. 

Vastag füstcsík tódul ki a citromsárga hajú 
lány mögül. Anna vihogva köpködi le a mellette 
levőket. 

Söröskonzerveken, cserépdarabokon ugrál-
nak. Láncos öklök úsznak a leveg őben. 

Az asztal alatti magnóból kétakkordos R&R 
szól. 

Valaki hasba rúgva fetreng az üvegtörmelék 
között, arcán gy ű lölet. 

Ervin üvöltve ugrál a szétroncsolt tárgyakon. 
Bőrdzsekijén hosszú vágás éktelenkedik. 

Szöges bakancs tépi szét a lehányt függöny- 
foszlányokat. 

6. A téglafalhoz vág egy borospoharat. 
A tömeg fellöki, Hilda egyensúlyát vesztve el-

terül. 
Arccal siklik végig a nejlonfólián. A csupasz 

villanykörte ide-oda leng a teremben. 
Ő . Felkel, és a tömegbe vág egy üvegnyakat. 
Szétvért székek közt tombolnak. 
Hilda felrepedt ajakkal az ajtóban. 
A folyosón hárman fekszenek a lezonitlapo-

kon. 
„Ki ez a paraszt?" 
Párducbőrnadrágos lány visít fel Hildára mu-

tatva. 
„Kuss, kurva, mert szétrúglak!" 
A párducbőrnadrágos borotvált fej ű  barátjához 

fordul. 
„Ez a nő  egy jó nagy halál." 
Hilda megáll a parkolónál. 
limos botokkal felszerelt fiatalok roncsolják a 

veszteglő  autókat. 

Hilda kiszáll a liftbő l. 
Ruházata korszer ű , kezében reklámszatyor. 
Magabiztosan járja be az emeletet. 
A Café zárt téglalapjában szmokingos fiatal-

emberek ülnek. A bogárszín ű  márványasztalok 
között megbízható pincérek szolgálják fel a 
presszókávét. Hosszú hajú, miniszoknyás lány 
áll a bárpult előtt, és zavartan kotorászik a lakk-
táskájában. 

Hilda továbbmegy a folyosón. 
A mozgólépcső rő l bólint az ellenkező  irányba 

haladónak. 
Mindketten ugyanahhoz a kozmetikushoz jár-

nak. 
Az újságárushoz lép, és vásárol egy magazint. 
„Háromszáz." 
Új biztonság, szakavatott tértervezés.  

Hilda egy nagy skyfotelben pihen. Cigarettáz- 
va nézi a kirakatok el őtt ácsorgó tömeget. A 
szomszédos fotelben Ervin ül. Jól fésült, öltö- 
zéke elegáns. Ajkán színtelen sz đ lőzsír, a ne- 
onvilágítástól aszimmetrikusnak tűnik az arca. 

A műholdas tévécsatornát fogó készülék el őt- 
ti sokaság feszülten figyeli a programot. 

A város összes diszkóklubjában men ő  si- 
kerszám zenészduója szerepel a m űsorban. 

Ma már semmi sem fog történni. 
Hilda a passzázs üvegajtajai között lépeget. A 

kirakatokban arckrémek, spray-k, képmagnók, 
mikrochipek. Megáll egy számítógép billentyű -
zete előtt, majd kígyóbőr cipőjének kopogása 
belevegyül a vásárlóközönség zajába. 

A passzázs túlsó végén a bevásárlóközpont 
egyenruhás őrei igazítják útba a járókel őket. 
đ  megáll és benyit az egyik butikba. 
Az üvegajtó mögött már várják. 
„Mit parancsol?". Szélesváll , platinasz őke 

hajú elárusító hajol fölé. Modora megnyer ő , 
testtartása el őzékeny. Vaskos ujjain csillogó 
arany pecsétgy ű rű . 

„Nem is tudom." 
Hatalmas, cserépbe ágyazott szobanövények 

kúsznak a plasztikfalak mentén, egészen fel a 
légkondicionáló berendezésig. 

Hilda kalapot próbál a tükörben. Feje fölött 
digitális időkijelzés. 

Hildán krémszín ű  nagyestélyi. 
Hildán szilvakék bő rkomplett. 
Gazdag áruválaszték, csillogó gránitpadló. 
Rókaprémes lány ül a krómozott ruhafoga- 

sok előtt. Frizuráját tartós hullám csíkja szeli 
ketté. 6 is kékes hajzselét használ. 

A kirakatban Anna. Kiegyensúlyozott és fiatal. 
Cipőjén árcédula, arcán importált make up. 

Hilda felteszi a napszemüvegét. 
„Milyen valós." 
Búzakalászok, szójatáblák, mögöttük rende-

zett zöldövezet. Madarak röpködnek a sövé-
nyek fölött. 

Lassan benépesül a környék. Kirándulók. Ma 
szabadnap van. Átszellemülten birtokolják a 
természetet. 

Anna nevet. 
„Ezt a pikniket már régóta terveztük." 
Mindannyian a pázsiton h űsölnek. Napos dél-

előtt van, papírtasakba gy ű lik a hulladék. Na-
gyot kacagva, egyszerre harapnak a szendvi-
csükbe. 

Virágot szed a tisztáson, öltözéke fiatalos. 
Zsebre gyűr egy csomagolópapírt és elmoso-
lyodik. 
Ő  saját szabad idejének programozója. 
Trombitaszó harsan a hegyoldalról. Kis erd ő - 

telepítők kórusa zeng a távolban. Dalolnak. Ke- 
zük nyomán újjászületik a táj. 

Az esernyő  alatt. Felügyel az építkezésre. 
Sápadt árnyak úsznak ei a betonon. Szitál az 

eső . 
Távoli fények gyúlnak ki. Az a lakótelep még 

a konjunktúra idején épült. 
A mai nap még sok meglepetést tartogat. 
Ervin a tetőszerkezeten. Ma szokatlanul sá-

padt. 
Az építési területre illetéktelenek nem juthat-

nak be. 
Ő  felügyel, és a megafonba mondja utasí-

tásait. 
A félkész épületkomplexumok nyirkosan csil-

lognak mögötte. 
„Sіmmhez sem viszonyítható" — gondolja 
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Hilda. Egy emelődaruban ül, a terület alaprajzát 
tanulmányozza. 

Ebben a körzetben nyolcvanezren fognak lak- 

Anna a nagy szőke objektum. Esőkabátban 
ül a téglatörmeléken, szája a konzervsör do-
bozára tapad. Cip ője alatt cementcsomók dudo-
rodnak. A malterkeverők csöndben áznak a 
vasbetonszerelék mellett. 

Ervin lecsatolja a véd ősisakját. 
Az esernyő  alatt. 
Dohányzik. Sétál. Szitál az es ő . 

Egész este csak táncolni fognak. A termet be-
tölti a csillogás. 

Hilda kivágott ruhákban pózol a fotóriporte-
reknek. Ma ő  a sztár. Rutinosan, fesztelenül 
mozog, már nem zavarják a reflektorok. 

Ez nem viccel ődés. 
És valóban. 
„ A projektumunktól függ" — nyilatkozik az 

egyik újságírónak. Könnyedén alkalmazza az új 
terminológiát. A napilapok sokat cikkeztek errő l. 

„Figyelem!" Anna bekapcsolja a ritmusgépet. 
Sok minden megvalósítható. 
Hilda megigazítja a sminkjét. Ismeri a játék-

szabályokat. 
„Én megmondtam." 
Elérte, amit akart. 
„Igen." 
Már nem viccel ődnek. 
Minden követelménynek megfelel. Hatalmas 

példányszámban fogy el. 
Egész este csak táncolni fognak. Ervin hajna-

lig szaxofonozik. 
Hilda a noteszébe pillant. 
„Át kell programoznom." 
Ez könnyelm űség volt részérő l. 
„De ez most nem fontos... Inkább hallgasd 

meg ezt!" 

A kenyérpirítót a konyhaszekrénybe, az ev ő -
eszközt a mosogatóba. . 

Ervin passzívan maga elé mered, feje a gyü-
mölcszselé mellett. 

„Finom." 
Hármasban kuporognak a konyhaszékeken. 
Ervin félrenéz. Ma minden másmilyennek t ű -

nik. 
Hilda pástétomot bont, sietség nélkül vág be-

le a szürkésrózsaszín felületbe. 
„Zárd el a csapot!" 
„Nyisd ki a frizsidert!" 
„A kenyérpirítót a konyhaszekrénybe, az ev ő -

eszközt a mosogatóba!" 
Hilda felüvölt: „Azt mondtam, hogy meg-

eszed!" 
Anna üveges szemmel nyeli le a falatot. 
„Emeld le a h ű tőpultról!" 
A pépesítőgépet vissza a polcra. 
Anna kakaókrémet kanalaz az asztalról. Itt 

vette a sarki kioszkban. 
Ervin a gőzölgő  leves fölé hajol, és egy zsíro-

sabb húscafatot visszalök a zavaros lébe. 
Hallgat, ujja a villanykapcsolón. 
„Utállak." Hilda a kenyérvágó kés felé kap. 
Ervin ököllel az arcába sújt. 
Már megint. Pedig ő  ezt nem így akarta. 
Hilda megkékült szemmel néz rá. 
„Utállak, mert hülye vagy." 

Hilda megigazítja a frizuráját. 
Egyenruhás alakok várakoznak a közelben. 

Zakóikból hosszúkás, rövidre nyírt fejek dudo-
rodnak ki. Már várják. 

Hilda szaladni kezd. Ő  a mai áldozat. 
Nem érdemel mást. 
Pedig ez nem volt megbeszélve. 
„Értettem. Vétel." 
Patkányok másznak el ő  a csatornanyílások-

ból. Hilda tágra nyílt szemmel gyötrődik. Ez nem 
volt előrelátva. 

Hilda táskáját hátrahagyva szalad tovább. 
Szegecselt b őröve másra is felhasználható. Ő  a 
mai áldozat. 

Fojtott jajgatást hall a távolban. Tovább, to-
vább. 

A támadást vissza kell verni. 
„Csak odaérjek!" 
Nehezen szedi a leveg őt. A drót mellett fut 

tovább. 
„Most." Száját csücsörítve hátral ő . 
Formátlan fémhabarcs marad mögötte. Ő  ezt 

nem így akarta. Fekete lakkos körmei a gép-
fegyveren. Pofa be, pofa be! 

Felbúg a jelzősziréna. Hilda megigazítja a fri-
zuráját. Ma semmi sem fog történni. 

Az üvegfalba ereszt egy sorozatot. 
„Neked mondom, hé!" 
Zihálva éri el a fedezéket. Valaki lemaradt az 

imént. Személytelenül, felszabadultan kúszik a 
padlón. Ő  nem érdemel mást. 

Már fel is fedezték. Fogát összeszorítva to-
vábbra is kitart. Egy puskacs ő  halántékához 
szorul. 
Ő  szereti a veszélyt. Ujjongva várja a fejle-

ményeket. 
Ervin ujja a ravaszon. Acél megválasztása-

kor figyelembe veszi annak fontosságát. 
„Na, ugye." 
Fáklyás menet halad el mellettük. Ervin ref-

lexszerűen lehajol. A golyó közvetlenül mellette 
zúg el. 

„Áruló!" — recsegi a hangosbeszél ő . 
Lángszóró nyomai észlelhetők a folyosón. Er-

vin ujja a ravaszon. 
Kirakatbábu hever a roncsok között, vöröske-

resztes karszalaggal. 
Nem lehet biztos benne, mert zónájában 

mások a törvények. 
Valaki a készülékek közé ékel ődött. De ez 

most nem fontos. 
Hilda szeretné, ha a hangulatára alapozná-

nak. Berúgja az ajtót és körülnéz. 
Anna most dolgozza ki a stratégiát. A nyak-

örves fiú segít neki. 
A konstruktív hozzáállás a siker alapfeltétele. 

Tovább, tovább. 
Hilda felteszi a napszemüvegét. 
„Engem ez nem érdekel." 
Határozottan, kongó léptekkel hagyja el a kör-

zetet. 
Hilda megfelelően viszonyul. Ő  a kertváros-

ban sétál. Csizmája egyhangúan kopog tova a 
kovácsoltvas kerítések mellett. 

Ervin hosszan csenget be az egyik házba. 
Tekintete a biztonsági zárra tapad. 

Albert gyanakodva figyeli. 
„Régen voltál itt. Sötétedés után nem szok-

tunk ajtót nyitni." 
Albert végigsimítja zakóját, Ervin feléje fordul. 
„Ma jól nézel ki." 
„Ennek örülök." 
Szoba, folyóra néz ő  ablakokkal. 
Ervin a könyvespolcon pihen ő  bronzangyalt 

nézi, és jól érzi magát. Meghatározott ideig min- 

ni. 
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den kimért. Áhítat lengi be a szobát, mumifikált 
pókok pihennek a sarkokban. 

Hilda elszomorodik és a tejüvegre pillant. 
Valaki pedánsan rendezte el a könyvsoroza- 

tokat. Minden kötet egyformán hozzáférhet ő . 
Ervin tudja, hogy most felszabadult. Teázik, 

fajanszcsészével a kezében mosolyog. 
Régi fényképeket, dagerrotípiákat forgat el-

mélyülten, figyelmesen. 
„Régen voltál itt." 
A selyemszalaggal átkötött köteg az asztal-

laphoz csapódik. 
Fotók, mindig ugyanaz. 
Albert, kezében gyertyatartóval, feszülten fi-

gyeli. Ervin kedveli az árnyakat. Simulékony ke-
ze egy régi lexikonon pihen. 

Együtt hallgatnak az erkélyen. Nárciszok sár-
gállnak a korlát vaskosaraiban. Körülöttük puha 
csend. Minden nyugodt, a füstköd súlytalanul le-
beg a város felett. Apró világítópontként felt ű n-
nek a helikopterek. 

Gyerünk el egy koktélra!" 
Ervin félrenéz. Az id őpont több szempontból 

is alkalmas. 
A túlsó szobában a C-dúr zongoraversenyt 

játssza a kristálycsillár alatt. 
Egyik nap olyan, mint a másik. 
Ervin beront. Szabálytalan id őközönként fej-

szecsapások hallatszanak. A billenty űk torz si-
kolyban törnek elő . A lehetőségek kézzelfogha-
tóak. Lakkozott, fekete fadarabok a sz őnyegen. 
Megpattant húrok repülnek szét a szobában, 
panaszos zörrenéssel. 

Sápadt„ rémült arccal áll a bársonyfüggöny 
előtt. Felhasogatott zongorafedél tárul szeme 
elé. Ervin halántékáról vékony csíkban csorog 
le a verejték. 

„Hol is hagytuk abba?" 
Ervin Albert arcába hajol. 
„Ma jól nézel ki." 
Lassan távolodik, nárciszokkal a kezében. Al-

bert ajkát harapdálva, hosszan néz utána. 

Ő . A hátsó ülésen kuporogva vacog. 
Gyárépületek között haladnak. Az autógumik 

hirtelen belesüppednek az olajos posványba. 
Hilda kipillant. A tűzfalakon virító reklámpan-

nókat kőolajszállító konténerek takarják el. 
Gyárkémények füstje lepi el a környéket. 

A hátsó ajtó kitárul, Hildát erős kezek mar-
kolják meg. Tiltakozik. 

„Ne! Nem akarom!" 
Lába elerőtlenedik, selyemruhája a gépzsíros 

betont súrolja. 
Fluoreszkáló fénycsíkok világítanak a távol-

ban. 
Hallja a leplombált tehervagonok zakatolását 

a ködben. A távolban az újabb m űszakba igye-
keznek a védő lćöpenybe burkolt ipari dolgozók. 

Ervin hajol fölé, arca kormos, nyakkend ője a 
fémreszelék között. 

Csövek, rézdrótok, jelző lámpák, távvezeté-
kek. 

Bőrén érzi a hideg sóderszemeket. 
Farkaskutyák csaholnak a drótkerítések mö-

gött. Az élelmiszeripari kombinát éjjeli ő re be-
kapcsolja a fényszórókat. 

Hilda kirázza arcából a haját. 
„Menjünk!" 
Ervin a sebességvál+óval babrál. 
Betonfúrók ráspolyos sikolyai a szürkületben. 

A városi vízm űvek szivattyúhálózata körül hu-
muszos földtáblák alkotják a síkságot. Szabá-
lyozott öntözőrendszer m űködik a sorok között. 

Családok igyekeznek a bekötőúton a szabad-
idő-központok felé. Mosolyuk mind szélesebb. 
Az útjelző- és hirdetőtáblák előtt elhaladva fel-
szabadult gyermekkacaj hallatszik, majd a vil-
lanykarókkal együtt elt űnnek a látóhatárról. 

O az M-14-es hibrideket szemléli. 
Traktor dübörög a haszonnövény-táblák kö-

zött. 
Hilda hosszasan szemléli a napsütötte rónát. 

Különös szellő  simogatja. 
Emlékmű  magasodik ki a tájból. Körülötte 

csiszolt betonlépcs ők futnak le a nyílegyenes, 
fákkal szegélyezett sétányhoz. A sétány körül 
hatalmas üres térség. 

Anna szálfaegyenesen ül az egyik cementpa-
don. 

A széles tisztáson sportruhás fiatalok ado- 
gatják egymásnak a csíkos strandlabdát. Sudár 
lucfenyők, közelrő l vízčsobogás. Az ónszín ű  pa- 
takban halak gyöngyházfény ű  hasa csillan. 

A fák csupasz ágai között örvénylik a jöv ő . 
Furcsa növények hajtanak a f űcsomók között. 
„Lenyűgöző ." 
Alant, a zöldövezet-csíkkal szegélyezett me-

zőgazdasági repül őtér kifutópályája küldi fel a 
fényes acélsirályokat. Biztosan zúgnak el távoli 
célpontjaik felé. A hegyoldalon a községi rádió-
állomás adója tör a magasba. Elektromágneses 
hullámok szóródnak szét a légkörben. 

Hilda a monumentális szoborcsoport el őtt áll, 
haját h űvös léglökések csapkodják. 

„Itt vagyok." 
Tekintetét a messzeségbe fúrja, kitárt karok-

kal áll a domboldalon. 

Valaki beverte a kirakatüvegeket. 
A sétálóutcában feszült a hangulat. 
Valaki darabokban hever a kockaköveken. 
„Valaki ezért felelni fog." 
Ervin továbblép. Ma még csak a lehet ősége-

ket lehet felmérni. 
Hilda bámészkodik, Anna e!h;ízza a száját. 
„Idiotizmus." 
Ő . Egy kirakat el őtt áll. 
„Szeretem a formatervezést." 
Az utca túloldalán divatos fiúk támasztják a 

falat. Tarka ingeik vidám színfoltjai a környék-
nek. 

Hilda megáll az él ősövénynél. 
„Nem is tudom... olyan jó ma." 
Ervin hátrafordul. 
„Hozzám szóltál?" 

A falnál Ervin. Kezeit tarkóján tartva hátrál a 
tükörig. 

A fal tövében szótlanul áll, a nagy, üres sz ő -
nyeg szegélyén. 

Hilda a tévé előtt. A körzeti stúdió informatív 
műsora hang nélkül fut a képerny őn 

„Milyen szép" — gondolja, és bekapcsolja a 
hősugárzót is. 

Egyenletes zúgás tölti be a helyiséget. 
„Csak akkor jó, ha én is azt akarom." 
Azt hiszi, hogy semmire sem gondol. A pad- 

lón fekszik, és maga elé suttogja: 
„Ez valami egészen más." 
Távolról felberreg a cseng ő . 
„Mit gondolsz, ki lehet az?" 
Anna katonacsizmában áll az ajtóban. Kezén 

bőrkeszty ű , arcán zúzódások nyomai. 
„Milyen szép" — gondolja Hilda, és lehunyja a 

szemét. 
A sugárúton széles zászlók áznak az ólmos 

esőben. ❑ 
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Fönt és lent 

És ha egyszer elülnek bánatom aranyhullámai, és ha a folyóm elhalkul, akkor én is elcsendesedek a táj-
ban, amely körülvesz. Levelek zörgése, zizzenése ül majd a szívemre, szememre páfrány zöldje, hálója 
kerül, és azt hiszem ekkor sok mindennek vége már. A rossznak és a jónak, és a világnak is, ami apró, pici 
kis látomásokból áll, halovány, megrepedt falú buborékokból, melyek hártyáján tört testünk/lelkünk tükrö-
zik, csillog. És gurulnak, repülnek az apró kis golyók, és mi is velük t űnünk el, siklunk ki lassan abból, 
ami sohasem volt a miénk. De addig: 
—Miért sötétzöld a b űn színe? 
—Miért barna a nyugalom? 
Alkonyataim bársonya halványnőt. Kereséseim útjai seszín űek. 

És lassan születnek a fák. Fehér testük pirosba hajlik,ráncaik lila hajszálerek, kérgük mint az itatós 
papír. Velük születnek újból kétségeim, harcaim és gy őztes csatáim. Mi a jobb vajon: születni-e vagy halni 
a kimosott parton? 

És amíg errő l gondolkodom, valami eszembe jut, egy történet a hegyr ő l meg az emberről, és az idegen 
messzi égrő l. De csak részleteiben él bennem ez az egész, mert nem tudom, hogy mi történt a csúcson, 
csak gondolom, sejtem, hogy az a valaki felfúródott rá. Mert annyira szerette, várta, kívánta, és mikor oly 
sok szenvedés után elérte, fölszúrta magát rá. Hogy el ne szakadjon t ő le?, hogy örökké az övé legyen?, 
hogy fáradt és elege van mindenb ől?, hogy csalódott és magát így bünteti?, vagy egyszer űen így sike-
rült?, egyszerre izzik és h ű l?, akar és fél? 

Sötétbe burkolóznak a fák. Szálkás testük már a holnapé. A gallyak pedig hazátlanul söpr ődnek a szél-
lel. Újságpapirosok szállnak a hegy felé. Zarándokok: az öröm és a b űn zarándokai. 

Es magunk is azok vagyunk, nyugtalan, bugyogó életünk apró követei, hosszú sorokban állunk az 
imafal előtt, szent köveket keresgélünk, erkélyeket dörzsölgetünk, hosszú vándorútra megyünk, hogy egy-
formán legyünk a szél és a nyugalom fiai. Kéreg és moha a sors tenyerén. 

Mert az örökös kett ősség bennünk él, még a legelhagyatottabb helyeken is; bens őnket fogja, tömi, 
tágítja, harapdálja szüntelenül, egykedv űen, fáradtan, de újrakezd őn. Szemünk hajszálereire ül ki, pil-
láink fényén villan, oldalt és elöl fogad magába. Lázzal és hideggel borít, kérdés és válasz alakjában vár. 

És minden folytatódik: a vezeklés egy lépés a m á s felé, a m á s irány a mozdulatlan felé. Es közben 
szállnak a gallyak az id ővel, göcsörtös testükre akadnak fel létünk nyomai, szalagok cikáznak át rajtunk, 
halvány tudatunkat leszorítva. 

És állunk a parton a víz felé nézve, kövekkel és csillagokkal a lábunk alatt, nézzük az anyag rándulását, 
csalafinta, fondorlatos testét, hogy mint t űnik tova és jön el ő  újra; hogy miként akar belénk hatolni, tüskéire 
tűzni álnokul. 

Majd felhőkborítják el az eget, és kezünkben a füzér, síkos golyói ijedten csusszannak szét. A távolban 
halak csobbanása hallatszik, lelkünkben pedig angyalok szállnak mé ćsessel kezükben. Ilyenek vagyunk 
mi; rozsdavörös kabátunkat lebegteti a szél, kóchajunk szálai gubancolódnak, testünk görcsbe rándul, 
de semmit sem teszünk. Fölvállaljuk önmagunk. Mert árnyékunkból mégsem léphetünk ki, habár akarat 
és hit a miénk, és mégis olyanok vagyunk, mint a habos, tajtékozó folyó, amely önmaga forrásába 
torkollik. 

A Prédikátor szavai élnek bennünk, és még oly sok szomjas léleké; a látnokok füle zúg bennünk, és 
még elannyi zaj. 

Olyan nyugodt e mai nap. Olyan szépen égnek bennünk a mécsesek. Olyan jó érezni a szelek szavát. 
És ha majd hó esik a folyóra, mi olvadunk el helyette, és ha majd a tavasz bontja ki rügyeit, mi fakadunk 
ki. Miénk lesz az erdők mohazöldje, kíváncsi neszeinek meleg hangja. 

De miénk őseink lüktető  vére is, alanya és tárgya vagyunk önmagunknak, fáradt zuhogó es ő . 
És messze, a hegyek öblein lomha madarak szállnak a föld vonzásában, övék a magányos utak ösz-

szessége, a játszi könnyű  habok városa, de szívükben ott ül a bánat, az esés, a hullás fájdalma. Végtelen 
kör az életünk; lent és fönt vagyunk minden percünkben, kint és bent vagyunk egyszerre, akarva-
akaratlanul. Csúszunk és állunk, fogódzunk és gördülünk álmaink felé, hószín ű  csipkéink felé, fényes 
kis kavicsokkal övezve, kiverve büszkén és ernyedten, talán vagy biztosan akarva azt, ami nem a 
miénk. ❑ 
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KALAPIS RĆ?KIJS 

Kísérlet   
(In memoriam Dino Buzzati) 

Törl úr hordárként kereste meg a mindennapi 
hagymás rostélyosra valót Flores, Antónia fő -
városának pályaudvarán. 

Nagy darab, kopaszodó férfi volt, nem szép, 
de nem is csúnya, fáradt arccal, csukaszürke 
egyenruhában. Munkahelyéhez közel, a Vasút  

utcában lakott, egy mozdonyfüst rágta épület-
ben. Itt, a bérház harmadik emeletén volt szo-
ba-konyhás lakása, az az örömtelen otthona, 
ahonnan munkába indult, és ahová visszatért, 
immár húsz éve, mindennap. 

Azon az emlékezetes csütörtöki napon Törl 
úr korábban ébredt a megszokottnál. 
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Alig pirkadt még, amikor felkelt. Szélesre tárta 
az ablakot, végzett néhány fekv őtámaszt, majd 
a konyhai csapnál hideg vízzel derékig lemos-
dott, ahogyan azt a katonaságnál megszokta. 

Reggelire halkonzervet bontott, el őkotorta a 
kredencből a tegnapi kenyérvéget, és falatozni 
kezdett. Mikor végzett az evéssel, felöltözött, 
és mivel még mindig korai lett volna munkába 
indulnia, odaállt az ablakhoz bámészkodni. 

Ekkor vette észre azt a rózsaszín ű  felhőcs-
két, mely lustán úszott a hajnali égen. Megba-
bonázva meredt a furcsa természeti tünemény-
re, és ugyanaz a fulladásszer ű  érzés kerítette 
a hatalmába, mint amikor el őször pillantotta 
meg az idegen katonákat szül ővárosa utcáin. 

Évek óta elkerülte ez a különös fulladás, dé 
most, a felh ő  láttán erősebben jelentkezett, 
mint bármikor. Felindultan kapaszkodott az ab-
lakpárkányba, és a háromemeletnyi mélységbe 
hullajtotta az egyszavas fohászt: Leveg őt! 

Fél órával később, lent az utcán már izgatott 
emberek tömege fürkészte az eget. Kipirult arc-
cal, csillogó szemmel kiáltoztak mindenfélét, 
hogy végül egy és ugyanaz aszó harsogjon 
sokszáz torokból. Leveg őőt, leve-leve-levegőt 
— üvöltötték, skandálták, ritmizálták. 

A felhő  ekkor — mintha csak erre várt volna —
a város központja felé indult, maga után vonva 
az eddig tétován, egy helyben tajtékzó tömeget. 
Törl az első  sorokban menetelt. A belváros fé-
nyes palotái megszeppenve vették tudomásul a 
helyzet rendkívüliségét. Telefondrótjaik átmele-
gedtek a belsejükben áramló hatalom lázas 
eszmecseréjétő l, és ápolt udvaraikat id őnként 
bőgő  motorral hagyta el egy-egy fekete, minisz-
tériumL kocsi. A távoli morajlás vészjóslóan kö-
zeledett, dübörgéssé erősödött; és amikor a 
Nagy Északi Testvérek állandó jelleg ű  kiállítá-
sának üvegtáblái zúzódtak csörömpöl ő  csere-
pekké, mindenki tudta, hogy megérkeztek. 

A Főhivatal díszes, kovácsoltvas kapuja csak 
másodpercekig tudott ellenállni az ezerfej ű  
szörnyeteg kérges kezeinek. Az épület falain 
belül tomboló csata zaját elnyomta a tömeg uj-
jongása. Az ablakokon szekrények, írógépek és 
hivatalnokok hullottak ki, a feltámadó szél ak-
tákat sodort. 10 óra 10 perckor a belügyminisz-
ter erélyes fellépést követelt a rend ő rkapitány-
tól, és ennek következtében a f ővárosi rendő r-
ség ötven riadó- és rabszállító kocsija érkezett 
vijjogó szirénákkal a helyszínre. Nemsokkal ez-
után háromszáz rend ő r indult a rendbontók 
megfékezésére. 

A rendőr gumibotját suhogtatva közeledett 
Tör' felé. Liláskék uniformisában olyan volt, mint 
egy két lábon járó, gonoszul vigyorgó véralá-
futás. 

— Oszolj! — rivallta, és kegyetlenül Tör' arcába 
csapott. A testes férfi megingott az ütés erejé-
tő l, majd fel sem véve a további ütlegeket, las-
san a közelben vesztegl ő  teherautó felé indult. 
Fáradt mozdulattal szakította le a kamion ajta-
ját. Óvatosan a földre helyezte, megkerülte 
a járm űvet, és kezében a másik ajtóval vissza-
tért a rikoltozó rend őrhöz. Megragadta, az ál-
dozat kapálózásával mit sem tör ődve, és a fö'-
dön heverő  ajtóra dobta. Lefedte a másikkal, fel-
emelte, és átszellemült arccal nagyot harapott 
a konstrukcióba. — Leveg őt! — harsogta a hara-
pások között. — Leveg őt! 

A háromszáz rend ő rbő l egy sem menekült 
meg. Az emberek átgázoltak a torlaszként fel- 

állított rendőrségi kocsikon, és a felh őt követve 
folytatták el ő renyomulásukat a kormánypalota 
felé. Nem állította meg őket sem a könnygáz, 
sem a páncélosok, sem a csupasz életükért 
harcoló rendőrök kétségbeesett sortüze. 

Burger ezredes hullasápadt arccal elnökölt 
a kormány rendkívüli ülésén. A kis, cingár em-
berke különben sem volt figyelemre méltó jelen-
ség, de most, ezekben a nehéz pillanatokban 
szánalmasan nézett ki. Fémkeretes szemüvege 
mögött cikázó, savószín szemében rémület tük-
röződött, megtörten kuporgott az öblös b ő rfotel-
ben, és remeg ő  kézzel dohányzott. Az öt percen-
ként befutó helyzetjelentések hallatán ez a re-
megés erősödött. Tisztában volt vele, hogy 
helyzete reménytelen. A lázadók már körülfoly-
ták a volt királyi palotát, és megkezdték az ostro-
mot. A gárdisták ellenállása érezhet ően gyön-
gült, minden pillanatban várható volt, hogy fel-
adják a küzdelmet. 

— Hülyékkel vagyok körülvéve! — gondolta ke-
serűen. — A főváros népe egy rózsaszín felh ő  
vezetésével fellázadt! Ezt jelenti nekem a rend-
őrség! A rendő rség!! — folytatta monológusát —
Billmer, te átkozott seggfej, urániumbányában 
fogsz elrothadni, mert odavaló vagy, nem rend-
őrkapitánynak! Ha csak tíz percig kitartanának 
még, csak tíz percig! Igen, tíz perc múlva itt lesz 
a VI. páncélos hadosztály! De nekem ez nem ér 
semmit... Tíz perc, ennyin múlik az egész, ilyen 
rövid időn... És engem kinyírnak, miel őtt a tan-
kok ideérnek! Vesztettél Bürger, vesztettél... 

Idegesen felugrott a karosszékb ő l, és nem tö-
rődve munkatársai riadt tekintetével, a letIg-
gönyzött ablakhoz sietett. Félrerántotta a füg-
gönyt, kinézett. A tágas, térnek is beill ő  udvaron 
már halomban hevertek a hullák, de a támadók 
elesett társaik tetemén át rohamozták a gárdis-
ták állásait. Burger nem volt buta ember. Belát-
ta, hogy percek kérdése csak, mikor koncolják 
fel a katonákat, a vezérkart, a minisztereket és 
az államelnököt, őt Bürgeit, személyesen. Ek-
kor felfigyelt valamire. Igen, egy rózsaszín felh ő  
lebeg á čsatatér felett, Billmer igazat mondott! 
Ez a csürhe követi a felh őt! Agyában felvillant 
az ötlet, talán van még remény! Oles ugrások-
kal a rádiótelefon előtt termett. 

— Halló! A légierőt kérem! —üvöltötte a kagy-
lóba. —Igen, a légierőt! Itt Bürger beszél! Halló 
Ecke'mann, itt Burger. Helikoptereket, azonnal, 
ide a kormánypalotához! Ha elkésnek, végünk! 

Törl egy felfordított harckocsi mögött heverve 
feszegette a kézigránátos Íáda fedelét, mikor fel-
tűntek a helikopterek. Motorjaik dörgése zize-
gésnek tűnt a lenti robbanások, a halálhörgések 
és a szakadatlan fegyverropogás zajában. Törl 
egy felületes pillantást vetett rájuk, majd kikö-
pött, és folytatta a láda felnyitását. Ő  is, mint 
a többiek, csak akkor kapott észbe, mikor már a 
felhő  közelében jártak, és légcsavarjaik szab-
dalni kezdték a rózsaszín párát. 

Az addig eszeveszetten rohamozó emberek 
fegyvert szorongató keze tehetetlenül hanyatlott 
le. Minden szem az égre szegez ődött, ahol foly-
tatódott a mészárlás. A felh ő  előbb a felére zsu-
gorodott, majd a negyedére, hogy végül is telje-
sen eltűnjön. Törl erőtlenül tápászkodott fel, 
gépiesen leporolta szakadt nadrágját, és a még 
mindig fedezékben kuporgó emberekhez for-
dult: 

— Vamos, muchachos. Majd legközelebb... 
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L ucid-s tupidum 
borzadály 

Hüjde Tóni nem volt valami észkombájn. Ezért talán leginkább anyja hibáztatható, aki miután —
volt szerencsétlensége osztálysanyarúságául jövend ő  életének — megszülte, ahelyett, hogy 
tejben-vajban fürösztötte volna, hároméves koráig reggelente tartármártásba mártotta édes 
gyermeke gyengéd testét. Tóni akácfavirág-lelkivilágára is kihatással volt ez: különös volt, akár 
a babszósz. Egy limburgi délutánon — mint ilyenkor általában — tökéletlenül tüzelt a Szent Péte-
rünk által fű tött mennybéli kályha, miközben hórihorgas hópelyhek hullották alá az enciánkékre 
meszelt, ásítozó égb ő l. E délután apjával, Hüjde Kháosszal indult el Tóni a siker rögös útján (gör-
korcsolyán a k(lvárosból, a város fekélyes gyomrába). 

Miután Trück Alschó bácsi vízibolhaidomító-kisüzeméhez tartozó boltocskájában — ahol az 
egyik elefánttól a másikig minden kapható volt — nagy kampós szögeket vásároltak, elindultak 
(és láss csodát!), oda is értek a hangfalhoz, melybe e szögeket szándékozták b еvегn Ё. Talán 
mondanom sem kell, hogy ez akció nem a názáreti Jézus valamely megvalósítatlan ötletéb ő l fa-
kadt, hanem zsenge agyát kopár mez őn legelésztető  Tónink kitalációja volt. Megérkeztükkor 
a hangfalon két hanglégy párzott — azért nem három vagy több, mert a legyek nem szeretik a 
csoportszexet. A hanglegyek és a fal mellett volt itt még hatökör meg hét ismeretlen ívású, gyap-
jas jószág. A fal tövében egy hangkályhában Schur Antal, a metafizikus csücsült, éppen kötöge-
tett valamit, és a Sóhajvadászás permeábilis disztingválciója cím ű  agyrémdús bölcseleti-nézet-
eltérő  művének 34. oldalán gondolkodott. A kályha mellett egy hangvilla rezgett iszonyatosan —
alighanem a hangkés és a hangkanál evőeszköztársai után sóvárgott. 

A jóleső  hangzavart egy bivaly-b ődületes robbanás hasította ketté. Tóni belelégkalapálta a 
szöget. A hangzavar jobb oldalán a nagy robaj elültével most furcsamód egy D-gitárhúron 
himbálózó azbesztgatya incselgett. Tóni tüstént le is akasztotta, gondolta, jó lesz azon ünne-
pélyes alkalmak valamelyikére, mikoron csíp ős halászlé fogyasztásával illend ő  koronázni az el-
metrónfosztott összeröffenést. 

A hangzavar bal oldalán ez id ő  tájt tárták ki tollpihés ajtószárnyaikat a mandragóraillattal nya-
konfröccsentett fröccstöltő  bujlek vagy lebujok — nem tudom, hogyan illend őbb. Ilyenkor billen-
tek, libbentek, elő  a nyárspolgár šzemgolyóit ütemesen rugóztató pamflet-ringyók, plakát-szaj-
hák, parola-kéjhölgyek, no meg persze az ellentartomány képvisel ő i, a kormányszózatpede-
raszták. 

Tóni az egyik sorskihajított zöldbabkonzerv jajvörös cimkéjét nézegette mereng őn, és megál-
lapította, hogy a pontos id ő  — se több, se kevesebb —két óra negyvenegy perc harminckilenc 
másodperc. Ez persze mit sem jelentett, úgyhogy sebtében nagyb őgőnek nézte az eget, és egy 
olyan futamot játszott le rajta, amilyet Stanley Clark soha nem mert, amilyet egy hallássérülteket 
ápoló kór- és kocsonyás viasszal lekent els ő  emeleti termében hallhatott volna, ha a hangver-
senyek évszakában arra jár. 

Apja, Kháosz — nevér ő l ítélve következtethetsz, hogy Hugrug származású — belépett, majd ki-
lépett, majd ismét belépett, és ott maradt. Nem tudom, mibe lépett el őször, de annyit láttam, hogy 
törölgeti cipőjét, és hallottam, miként szól fennkölt káromlásaival az Úrhoz. Másodszor egy Gyere 
ide névre hallgató ivóba lépett be. A söntéshez ment, egy dupla adag nyaklevest rendelt, aztán 
kinyomta most frissen sajgó bölénynyaka egyetlen ékét, egy túlérett pattanást. Ett ő l akkora 
jókedv ütött ki (és be) a kocsmában, hogy annak leírását egy magamfajta krónikásra bizony nem 
bíznám rá. Ezért hagyjuk élni és írni azokat, akik erre születtek, akik osztályrészéül a mosolygós 
szerencse, na meg a szombati nektárfürd ő , a tejben-vajban pancsikázás magasztossá varázsló 
öröme és átka jutott. ❑ 
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Talán 
Miután mindkettőnket felébresztett annak az 
asszonynak hangos zokogása, aki a közeli te-
metőbő l jövet az urát siratta azt utcán, hosszú 
ideig szótlanul feküdtünk ágyunkban, és a sze-
merkélő  esőt hallgattuk. A fák ázó ágairól kövér 
vízcsöppek potyogtak a járdára, föler ősítve hal-
lottam őket, mintha egy hatalmas, villogó bá-
doglemezre csapódtak volna, nagy robajt okoz-
va. A vonat távoli füttyére összeakadt a tekinte-
tünk, és úgy éreztem, hogy hosszú id ő  után új-
ból mesélnem kellene neked, valami fontosat az 
életembő l, amit tudnod kellene rólam. 

Talán. a várótermekr ő l kellene mesélnem. 
Igen, az éjszakai várótermekr ő l, melyekben —
az igazat megvallva — sohasem csalódtam. A 
várótermek szilárd pontnak bizonyultak, szilár-
dabbnak, mint gondolnád: mindig azt nyújtották, 
amire számítottam, se többet, se kevesebbet. 
Épp ezért, válságos pillanataimban mindig a 
vasútállomás felé indulok, ott kötök ki. Dehogy 
akarok én olyankor utazni, elmenekülni valaho-
vá! Azzal már tisztában vagyok, hogy magamtól 
nem menekülhetek, meg azt is érzem, hogy rég 
elmúlt már az az id ő , mely apró izgalmakat er ő l-
tetett, apró ižgalmak csiholására késztette az 
embert. Tizenévesen még képes voltam talá-
lomra felugrani az éppen induló vonatok vala-
melyikére. A jegykezel ők nyugtalanságát is na-
gyon élveztem, akik értetlenül méricskéltek, 
nem ment a fejükbe, hogy én csalt utazni akarok, 
és semmi mást. Utazni, mindegy, hogy hová! 

Akkoriban hosszú verseket fabrikáltam, mert 
az volt a divat. Egyesek mindenáron meg akar-
ták honosítani a hosszú verset, azt hitték, hogy 
eljött az eposzok ideje. Csatlakoztam hozzájuk, 
biztatásukra gátlástalanul fostam a szót, amiért 
sok pénz érkezett, minél hosszabbakra nyúltak 
a versek, annál több pénz. 

Azokban az években szerettem meg a vasút-
állomásokat. Az éjszakai várótermek szúrós, 
gyű rött testszagát. Az éjszakai várótermeket! 
Ahol váratlan fingszó húzhatja át a horkolók 
legtitkosabb számításait, a kosztól tartós fapa-
dokon, melyek a vonatfüstbő l is magukba szív-
tak valamennyit. 

Gyakran bandukoltam a paréval ben őtt vágá-
nyok mentén. Már azokban az években is a 
pusztulás kétségbevonhatatlan jelei mutatkoz-
tak a vasúton, mely erős lehetett valamikor és 
fejlődőképes. A birodalmi rendet testesítette 
meg fújtató lokomotívjaival, egyenruhában fe-
szítő  vasutasaival, akik szabad idejükben sínek-
re néző  házuk kicsiny kertjében üldögéltek, ahol 
a rózsák oly zavartalanul hullajtották szirmaikat, 
mintha beköszöntött volna az ezeréves béke. 
Mintha soha többé nem lenne háború. Holott a 
háború örökké tart. (A béke angyalait halk sza-
vú, aktatáskás üzletembereknek kell elképzelni, 
akik jobb üzletet találnak a háborúnál ...) Egye-
lőre a háború a legjobb üzlet! Zajosabb válto-
zatai a történelemkönyvekbe kerülnek, melye-
ket — a változó hadiszerencse miatt —id őnként  

át kell íratni, a feleség állandó felkínálkozása 
elő l a tudományos kutatásba menekvő , derék 
férfiakkal. 

Az éjszakai várótermekben gubbasztva, min-
dig visszanyertem nyugalmamat. Engem az éj-
szakai várótermek gy őztek meg arról, hogy nem 
siettethetem az id ő  múlását. Hogy nem siettet-
hetem az elmúlásomat! Rendezetlen dolgaim 
az éjszakai várótermekben rendez ődtek a leg-
megnyugtatóbban. 

Lehunyt szemmel is látom, amint a tolató 
mozdonyok füstje, g őze felhőbe burkolja a kinti 
lámpák fényét, mely a holdvilággal keveredik, 
miközben a fedetlen arccal alvók, végtagjaikat 
széthányva vagy maguk alá gy űjtve, fönnhan-
gon gurgulázzák az éjszakát. A hajnal a zúza-
lék kővel csikordul meg, a váróterembe pedig 
utat törnek maguknak az els ő  friss pálinkaszagú 
leheletek. Hamarosan fény gyullad a tolóablak 
mögött és erélyesen félrerándul a függöny. 
Megrágatlan szavak buknak ki, aprópénz csör-
ren, majd hatalmasat puffan a bélyegz ő ; a még 
alvók, mintha áramütés érné őket, riadtan fölül-
nek. Akkor kell szó nélkül kilépni az utcára, 
megindulni azon az úton, melyen okvetlenül föl-
tartóztatja, igazoltatja az embert a friss kenyér 
illata, vagy valami hozzá hasonló, váratlan ese-
mény. 

Azon az úton ballagtam a múltkor is. Hozzád 
igyekeztem éppen, hiányoztál már nagyon. De 
nem siettem, az arcomon matató ködöt élvez-
tem, mely a bensőmet is átjárta, mely legbelül, a 
maradék keménységen is tudott valamicskét 
puhítani. Ezek a jó, vastag ködök puhítják meg 
a pajtákban a dohányleveleket — gondoltam 
épp, amikor egy nyöszörg ő  emberkébe botlot-
tam. Majdnem átestem rajta, mert az út köze-
pén guggolt, mintha a dolgát végezné. Nem 
tudtam róla megállapítani, hogy férfi-e vagy n ő . 
Még akkor se voltam biztos a dolgomban, mikor 
küszködve fölegyenesedett. Csak a hangja sej-
tette, hogy nő rő l lehet szó. 

— Te vagy az? —kérdezte alig hallhatóan. 
— Azt hiszem, hogy én vagyok — fürkésztem 

csodálkozva. 
— Nem ismersz meg? — szólt didergő  hangon. 
— Nem — kerestem a tekintetét. 
— Valóban nem ismersz meg? —kérlelt, szinte 

esengve. 

— Nem — bizonytalanodtam el, mintha rémlett 
volna valami. 

— Pedig én a főnököd voltam — motyogta 
szánalmasan. 

— Nem hiszem — mosolyodtam el akaratlanul 
is. — Nekem sose volt f őnököm — mondtam, és 
kíváncsian nézegettem. Arca görcsbe rándult, a 
hasához kapott. — Segíthetek? — hajoltam 
utána. A kezével intett: — Rajtam már senki sem 
segíthet — nyöszörögte a földön. Aztán hirtelen 
fölugrott és elszaladt. —Érdekes —állapítottam 
meg szórakozottan —, szerfölött érdekes. 
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Hírt hozott 
Nem tudná megmondani, miért is vállalta a hír-
vivő  határokat átlépő  szerepét. Ült a szétterített 
térképek el őtt, melyeken a kocsi indítókulcsával 
már nyomvonalakat hagyott. A lehetséges utak 
ráncokként telepedtek a homlokára. Ceruzával 
tán jobb lenne — tapogatott az asztalon, de nem 
akadt kezébe semmilyen írószerszám. 

Tetszett neki a hírviv ő  szerepe. — Várni fog-
nak, biztos lehetsz benne —nyugtatták meg. —
Azon a vidéken a nyelvünkön is el tudsz igazod-
ni — világosították föl. Majdnem kicsúszott a 
száján, hogy erre még gondolni se mert a tér-
képek alapján, de jobbnak látta, ha hallgat. —
Biztos megtalálod a házat — magyarázták neki 
—, a kapuja fehérre van meszelve. Megteszed 
ezt nekünk, ugye megteszed? — kérlelték. — Per-
sze, hogy megteszem — mondta. Mert kell a 
kaland! A kaland hiánya lassítja le a vért, öre-
gíti meg az embert id őnap előtt. 

A ház népe már aludt, amikor megérkezett. 
Nehéz éjszaka vette körül, fáradtság nyomasz-
totta, mintha s ű rű , fekete lekvárban evickélt vol-
na. Tétován megkocogtatta a kapu melletti ab-
lak üvegét. Semmi. Újból kopogtatott, kissé ke-
ményebben. Bentről mocorgás hallatszott. 
Aztán egy férfihang kiszólf valamit. Nem értett. 
— Én vagyok az — mondta idegesen. — Ki az az 
én? —kérdezte a hang a kapu mögül. — A mesz-
szirő l jött ember — válaszolta, közben kinyílt a 
fehérre meszelt kapu. —Isten hozta —üdvözölte 
a férfi, kinek arca döbbenetesen megnyúlt a 
gyertyafényben ugráló árnyékok között. — Az 
autót is gyorsan hajtsa be — nyitotta ki a nagy-
kaput. 

Mire a konyhába értek, a ház népe már talpon 
volt. — Nem tudunk villanyt gyújtani — igazított a 
gazdasszony a petróleumlámpán —, mert áram-
korlátozás van. Megszoktuk már. Az éjszakák 
is hűvösebbek, vége van a nyárnak — szedte le 
a sparhelt karikáit. —Mindjárt barátságosabb 
lesz itt. Gyufát gyújtott. A sparheltban zuhogva 
égni kezdett a gáz. Kíváncsi szemek csillogtak 
a lámpafényben. 

Zavarta a közszemle. Mesterkélt mozdulatai 
Oly esetlenné, félszeggé tették: ritkán kerül az 
ember életében a figyelem középpontjába. 

— Mivel kínálhatjuk meg? — lépett ki a kredenc 
árnyékából egy vézna, férfias arcvonású lány. 

— Nem is tudom — bámult maga elé. —Talán 
egy kávéval. — A szemek összenéztek. 

— Sajnos, nálunk nem lehet kávét kapni —
gyújtott rá a ház asszonya. Valamikor még hoz-
zájuthattunk az állami ünnepek előtt. Most már 
a hangulat se fontos nekik — legyintett. 

Útközben kivilágítatlan városkák fékezték. 
6riási fehér vásznak lobbantak fel el őtte az éj-
szakában, egy férfi (?) embertelenül nagy arc-
képével. Egészen váratlanul alkalmi díszemel-
vényekre csapódott az autó fénye, melyeket ro-
hamsisakos katonák őriztek. Nehézség nélkül el 
tudta képzelni az ünnepi szónokokat, akik nem 
átallják izzadtságuktól mocskos papírlapokról 
felovasni, eldörögni beszédüket, a kioktatásra, 
megleckéztetésre szoruló tömegnek, mely úgy 
viselkedik, mintha követné a hallottakat, mintha  

fokozatosan világosodna meg el őtte minden. A 
szavak pedig fokozatosan elveszítik eredeti je-
lentésüket, jelmondatok garázdálkodnak a csa-
ládi ágyakban is. 

—Jöhet egy kis tömény? —segítették ki zava-
rából. 

—Jöhet — bólogatott szaporán. — Megkósto-
lom a cigarettájukat — mutatott a dobozra. 

— Csak tessék —biztatták barátságosan. —
Hogy ízlik? 

— Szokatlan — fújta ki a füstöt. —Szörnyen 
rossz bagó — gondolta, az apja szívott ilyen bü-
dös cigarettát, igen, tisztán emlékezett gyerek-
korából arra az őszre, amikor mindenki a rádiót 
hallgatta izgatottan, a füstöt pedig vágni lehe-
tett, akkor költözött orrába ez a szag — melege-
dett át a felismerést ő l. 

— Töltsél mindannyiunknak! —szólt az asz-
szony szolgálatkész fiára. 

— Hány százalékosat parancsol a vendég? —
kezdte a fiú ünnepélyesen. 

— Válogatni is lehet? —kérdezte feoldódva. 
— Lehet, szabadon — húzta ki a fiú a keredenc 

fiókját —, elvégre szabadság van — tette hozzá 
szomorkás derűvel. 

— Akkor 42,5%-osat kérek! 
— Nekünk a szokásosat — mosolyodott el az 

anyja. A fiú egy menzúrát húzott el ő  a fiókból, 
a fény felé fordítva tiszta szeszt töltött bele, 
melyet vízzel higított fel. —Ért hozzá — jegyezte 
meg az asszony —, hisz vegyészmérnök, de 
nem a szakmájában dolgozik, pillanatnyilag ra-
kodómunkás. 

— Tessék, ez pontosan 42,5%-os — tette a po-
harat az asztalra, majd a többieket is kiszolgál-
ta. Koccintottak. 

A tiszta szesz is a gyerekkorára emlékeztette. 
Az anyja egy időben mindig tartott otthon tiszta 
szeszt. Megindultan nézett szét. Az ital egy ki-
csit nyugtalanította a gyomrát, de élvezni tudta 
annak émelygését. Tekintete a ház urán álla-
podott meg, aki rezzenetlen arccal ült. —Töltsél 
még! — nyújtotta poharát a fiának. — A vendég-
nek is! 

—Könnyen megtalálta a falunkat? —kérdezte 
az asszony. 

— Minden pusztul! — torzult el az ura ábrázata. 
— Apa, türtőztesd magad! —szólt rá a fele-

sége. 
— És ne beszéljen olyan hangosan, mert meg-

hallják! — mondta izgatottan a férfias arcvonású 
lány. 

— Az igazat hallják! — itta ki az öreg a poharát. 
— Töltsetek még! —szólt ellentmondást nem t ű -
rő  hangon. —  El  kell mondani, hogy mi történik 
velünk! Ennél többet mi nem tehetünk! A gyere-
keink is lassan eltanulják tő lük a trehányságot, 
a felelőtlenséget, a tétlenséget. Rettenetes do-
log úgy elpusztulni uram, hogy semmi, épp 
semmi se virágozzon az ember körül! — tört fel 
belő le az indulat. A poharához nyúlt. 

Csönd lett. Érezte, hogy mindenki rá vár. És 
akkor megszólalt halk, kimért hangon. 

Hírt hozott. ❑ 
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A csontkovács 

Nemcsak a hajóról szálltam le végképp, de azt a 
fertelmes kikötővárost is odahagytam mindörök-
re. Abból a városból, amelyhez okmányaim sze-
rint életem nagyobbik fele kötődik, nem sok jót 
hoztam haza. Kivéve a hifi-tornyot meg a devi-
zás takarékkönyvet. Jerinától, a macedón pék 
lányától másodszor is elváltam. A jó ég tudja, 
hogy a tizenegy éves Xéniának csakugyan én 
vagyok-e az apja. Anyám helyesli lépéseimet. 
Ő  nyugodt, hogy kötelezettségeit lerótta irán-
tam azzal, hogy tizenöt éves koromban az addi-
gi nevelésemmet megbízott nagybátyáméktól 
magához vett, és postatiszt férjével együtt ki-
taníttatott hajógépésznek. Olasz ember a neve-
lőapám. Az igazit nem ismertem, „elkódorgott a 
világba", anyám szóhasználatával. 

Kódorogtam én is eleget. Nem tudnám meg-
mondani, hányszor hajókáztam körül Afrikát, s 
kötöttem ki Jáván vagy a Fülöp-szigeteken. 
Három hónapnál előbb ritkán keveredtem haza, 
de legtöbbször hét-nyolc hónap is eltelt, mire  

újra beúsztunk az anyakikötőbe. Tavalyelőtt 
télen döntöttem el, hogy utoljára indulok tengeri 
útra. Engem a vízen töltött id ő  meg a viharok 
nemhogy megedzettek volna, hanem egyre in-
kább kikészítettek. Talán mert ez a töpreng ő  
eszem ismeri a mondást a kútra járó korsó csú-
fos végérő l. Egyik utóbbi utunk során, odafele 
meg visszajövet is, az Indiai-óceánon olyan vi-
har himbálta meg a hajónkat, hogy a félelembe 
majd belerokkantam. 

Nagybátyámékhoz közel sikerült házat ven-
nem, egy halom márkáért. Hazatértem után a 
szerszámgyár nyomban alkalmazott. Újra án-
gyikám főztjét ettem. A két öreg boldog volt, 
hogy megint van gyerekük, akirő l gondoskod-
hatnak. Akkoriban úgy gondoltam, rip-rop meg 
fogok nősülni harmadszorra is. De hogy csinál-
ják ezt közel negyven évesen? Távollétem húsz 
esztendeje alatt teljesen kiment a divatból a 
korzó errefelé. Csak néhány elszánt „régi fiú" — 
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negyven-ötven között —korzózik még mindig 
rendületlenül, mint pl. a mozigépész és Rönki 
Gyura műszerész. Ők már agglegényszámba 
mennek. 

Egyszer Rönkivel leereszkedtünk a diszkó 
pincéjébe. Csak szédelegtem abban a robajos 
tolongásban, és kiábrándító volt, hogy úgy 
néztek rajtam keresztül a csajok, mintha ott se 
lennék. Pedig farmerviselettel, frissen növesz-
tett szakállal álcáztam magamat, hogy illjek kö-
zéjük. Ahogy bámészkodtam, fiúk csoportja fo-
gott közre, egy deltás legény erőszakkal kul-
csolta ujjaimat egy sörösüvegre. 

— Tata, fogadj el Pedrótól egy italt. Ett ő l élesedik 
az ész meg á látás, hogy el őbb megtaláld 
fiacskádat vagy kislányod, aki után itt szaglá-
szol. Húzd ki egybő l! 

Cinkosságot színlelve jobbnak láttam enge-
delmeskedni. 

Be kellett látnom, ha n őt akarok keríteni, 
előbb-utóbb ráfanyaladok az apróhirdetésre. De 
akkor már nem én vetem be a horgot, én majd 
csak böngészgetek a kínálatban. 

Mint általában, ezúttal is erőt vett rajtam az el-
bizonytalanodás, megállapítottam, hogy életem 
pillanatnyi szakaszában felkészületlen vagyok 
sorsom igazításárá', s noha kabinomban meg a 
gépházi vasládában a jövőre való felkészülés 
szándékával hurcibáltam könyvtárnyi könyvet 
éveken és óceánokon át, mindig csak múltam 
részleteit értettem és szerettem meg. Vacogtam 
attól, hogy az újság pászítson hozzám társul va-
lakit, hogy a feln őttség vizeire hajózva rám is 
érvényes legyen a korosztályi szerep. Még min-
dig gimnáziumba szerettem volna járni, ahova 
sohase járhattam. Könnyű  léptekkel menni a ta-
lálkára, kótyagosnak lenni, nem latolgatni, hogy 
a kedves késése, pillantása, mozdulata, 
hangszíne elhidegülésrő l árulkodik-e — minden 
előrelátó józan gondolkodás alkóvjában a le-
mondás koszorúitól övezetten ott áll egy ko-
porsó .. . 

Most pedig majd jönnek a nők, akik misztikát-
lan egyértelm űséggel, sok ezer példányban 
nyomtatott írással adják tudtomra, hogy attól a 
naptól fogva megtisztelnének életre szóló h ű -
séggel, rossz szájszagukkal, festett hajukkal, 
szeszélyeikkel, nők, akikért nem lehet izgulni, 
akik egy apróhirdetést ő l ugyanazt remélik, amit 
egy tablettától várnak (hipp-hopp, bekapok egy 
pirulát, lesem a hatást, illan a baj), holott a tab-
letta is csak ritkán segít, mert nincs az a boszor-
kánykonyha, ahol drazséba, fiolába képesek 
menekíteni egy kellemes találkozás, beszél-
getés, szeretkezés élményét, mely élményt he-
lyettesítendő  elegendő  lenne csupán pirnyó 
kapszulát nyelni, s máris előállna a kívánatos 
kapcsolat kiváltotta jó közérzet. 

Az is felmerült bennem, hogy miért is nem 
hoztam magammal egy manilai vagy egy tahi-
földi örömlányt, amíg a világot jártam. Angyali 
lányok azok az itteni prostituáltakhoz képest. 

Végül mégis ráharaptam egy apróra, amire 
olyan gonddal hoztam össze a reagáló írást, 
mint valami felvételi vizsgán a dolgozatot. 

„Ha valaha is hirdetném magamat, ilyesmi 
szöveget adnék közre: » ... megismerkednék 
olyan nővel, aki sose gondolt e rovat által ismer-
kedni.« Ezt korántsem azért jegyzem meg, hogy 
pirongassalak, hisz aki jelentkezik a hirdetésre, 
az legalább annyira b űnös, mint a hirdető . Sors-
társak. Nem kell mentegetni magad az ismerke- 

dési mód miatt: a kapcsolattalanság szocioló-
giájáteléggé ismerem. Persze kivételes szeren-
cse vagy igénytelenség kell ahhoz, hogy ered-
ményesen kommendálhasson sajtónk apró-ro-
vata, amelyen kívül a harmincon túli n ők és fér-
fiak alig találnak megfelel ő  terepet egymás 
megkörnyékezésére. Azt ajánlanám neked, 
hogy a továbbiakban játsszuk meg, hogy mi ter-
mészetes úton-módon ismerkedtünk meg. 

Akár m űvészetbarátnak vagy akár m űvész-
nek, értelmiséginek vallja magát az, aki őhozzá 
hasonló személlyel óhajt megismerkedni; na-
gyon könnyen megtörténhet, hogy két ismer ős 
jelenik meg a találkán, mert olyan kevés van a 
fent említett emberfajtából, hogy szinte lehetet-
len, hogy az a kevés ne tudna egymás létezésé-
rő l. 

Légy akárki, nekem imponál benned az, ha a 
művészet kedvelését, ill. m űvelését nem tartod 
könnyelm űségnek, hóbortnak. 

Ha most csupán annyit közölnék, hogy meg-
van minden feltételem (megfelel ő  életkor, kül-
alak, képzettség, orientáció...) ahhoz, hogy 
kedved támadjon velem megismerkedni, akkor 
ez nagykép űen, elbizakodottan hangzana. 
Ugyanakkor magakellető  széptevésnek hatna 
az, ha részletekbe bocsátkozva, m űgonddal 
ecsetelném kiválóšágomat. 

Mit is írhatott neked az a negyven-ötven férfi, 
aki a kapcsolat reményében vette igénybe a bo-
ronáló rovat szolgálatát? Aki meg akar felelni el-
várásaidnak, sietve kijelenti, hogy imádja a m ű -
vészetet: színházba, moziba, tárlatokra jár, 
rendszeresen olvas (hogy mit, arról nem szól), 
egyetlen vizsga híján befejezte az egyetemet. 
A mértéktartó jelölt nem böki ki egyb ő l, hogy 
háza, kocsija és nagy-nagy szabadsága van, 
hanem áttéteíességre törekedve arról panasz-
kodik, hogy a frissen esett temérdek hóval nagy 
küzdelmet vívott az udvarban, a ház el őtt meg a 
garázs körül. Némelyik megadja telefonszámát, 
jelezvén, hogy bármikor, éjjel-nappal hívható. 

Álljak be a sorba én is, dicsérjem portékámat 
— önmagamat? Tagadhatatlan, hogy folyton-
folyvást dicsérjük-dicsértetjük magunkat: pl. az-
zal, hogy ápoljuk testünket, jószagúak, finom 
modorúak vagyunk, el ő re köszönünk, rámosoly-
gunk valakire, szívességet teszünk, jutalma-
zunk és megdicsérünk másokat. A tetszeni aka-
rás és a szeretetreméltóság rugói lehető leg ne 
virítsnak ki álszerénységünk mögül. 

Most pedig kirakatba állok, hogy megszemlél-
hess: 

Harmincas éveim végén járok, 177 cm ma-
gas, 72 kg, kék szem ű , szőke, sima hajú va-
gyok, 41-es cipőt viselek, és nincsen pocakom. 

Gyermekként, tudod, hogy fejeztük ki szimpá-
tiánkat nembeli »ellenfelünk« iránt? Hátba vág-
tuk, meghógolyóztuk, csúfoltuk..., vegyen ész-
re, szeressen meg. 

A kapcsolat felvételéül vedd úgy, hogy most 
odasóztam egyét, hóval vagy gyöngédre igazí-
tott tenyérrel, kedves Vadvirág! —Árpád." 

S a Vadvirág jelige leleplezte önmagát: „Mivel 
az emberek szemébő l valamivel többet tudok 
kiolvasni, mint bármilyen hosszúra nyújtott le-
vélbő l, én a személyes találkozás híve vagyok. 
(...) Egy hógolyót hozhatsz ismertet őjelnek..." 

Az volt a legjobb jel, hogy a református temp-
lom előtt a megbeszélt időpontban kinyílott egy 
Fityó ajtaja, s a volán mögötti fiatalka zeneta-
nárnő  megkezdhette az olvasást szememben. 
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Egy „meghitt privát klub" címére irányítottam 
a kis hölgyet, aki házam el őtt rájött a cselre, s ki-
jelentette, hogy első  látásra nem megy be egy 
férfi otthonába. Igy hát odébb gurultunk a Pi-
pacs bárig. A kocsma lépcs őjén futó pillantással 
osztályoztam Gréta pedagógusn ő  fenekét; a 
bársonynadrág egy telt birsformára tapadt. A 
lány nem volt se szép, se túl n ő ies jelenség, ami 
annyiból volt jó, hogy nem kerített hatalmába a 
„mindent bedobni"-igyekezet buta izgalma. 

— Látom, kellő  anyagi háttérrel utazol egy há-
zasság elé — mondám, s a rumkóla fölött pan-
tomimes mozdulattal fordítottam a képzeletbeli 
kormányon. 

— A szekér apám ajándéka. Létszükséglet. 
Hogy a hétvégeken látogathassam szüleimet a 
faluban. De fő leg arra kell az autó, hogy fél-
évente elvigyen az isten háta megé, két határon 
túlra, Pista bácsihoz, a csontkovácshoz. Keze 
alatt újjászületek. 

Mikor a Pipacsból hazaszállított, már nem 
vonakodott bejönni hozzám. Többé semmilyen 
ellenállásba nem ütköztem nála. 

Ismeretségünk harmadik napján úgy véltem, 
becsületes dolog szólni, még idejében, hogy 
hagyjuk abba, kiszállok a buliból. Gréta autójá-
ban ülve hosszú monológot adtam el ő  semmire-
kellőségemrő l, arról, hogy egy n őt se tű rök meg 
hosszabb ideig magam mellett, csak hogy meg-
nyugtassam, nem benne van a hiba. Vigaszta-
lan kornyadozását látva felajánlottam, hogy 
amikor csak kedve tartja, elnézhet hozzám. Ak-
kor önérzetesen csapta be mögöttem az ajtót, 
de már másnap sült gesztenyével lepett meg 
otthonomban. Rendszeres látogatóm lett. Aligha-
nem ő  is úgy vette, hogy sportból szeretkezünk. 
Ha gyakran jött, megfogyatkozott bennem a haj-
landóság, aluszékonnyá váltam, ha pár napig 
elmaradt, hiányozni kezdett. A nyár végén már 
erősen zavarta köreimet. Az uszodai pingpong-
asztalnál sikerült diáklánykákkal összejönni, de 
házamba már képtelen voltam elcsalogatni 
őket, hiába telepítettem vadonatúj Stigát udva-
rom pázsitjára, tudták, hogy „egy tanárn őnek" 
van kapukulcsa hozzám. 

Egy este kértém Grétát, hogy ne jöjjön többet. 
Nem akart hinni a fülének. Én meg azon álmél-
kodtam, mennyire jogot formál rám, holott én 
kezdettő l figyelmeztettem kapcsolatunk „ér-
vénytelenségére". Távozásra felszólító meg-
emelt hangomra sírva fakadt, amit ő l még job-
ban begurultam. Elbömbölte, hogy mennyire 
szerencsétlen, mert épp akkor hagyom el, ami-
kor végzetes romlásnak indult a gerince. Mahol-
nap autózni se lesz képes félezer kilométert a 
csontkovácsig, újabb kúrára. Jöv őre meg már 
úgy összenyaklik, hogy görnyedtében homloka 
a köldökével lesz egy magasságban, még ké-
sőbb pedig a saját lábai között nézhet maga 
mögé. 

Szeptember derekán megszédültem, megbillentem 
a létrán, s az eséstő l zúzódott bokámat jó két hónapra 
gipszbe rakták. A kosztot hordó ángyikámon kívül 
senki, de senki nem nyitott rám ajtót. Vég nélküli dög-
letes heverészésemben az olvasás mellett a telefo-
nálgatás volt egyik szórakozásom. Akkoriban kap-
csoltak be a vonalba. Találomra tárcsáztam szabad-
kai számokat. Pl. születési éveket kombináltam. A te-
lefondróton tett portyám során így jött be az az ének-
lő , bizseregtető  szoprán, amellyel azután naponta el-
csevegtem. ló a drót másik végén ugyanúgy ráért, 
mint én, a februárban esedékes egyetemi felvételi 
vizsgára tanulgatott. Gyermekpszichológus lesz be- 

lő le. „Mién nem simogat meg engem egy meleg bari-
ton?" —csörrent, csicsergett számonkér őn a távbe-
szélő , ha késtem a hívással. 

A gipsz levétel, és a rövid mankós korszak .  után, 
úgy karácsony táján végre leporolhattam kéz alól vett 
Ing Szpacsekomat, és irány Szabadka! Egy önki 
sarkán vártam lóra. A Napnyugati sz ő lők estjében 
úgy szállingózott a hó, mint Andersen történeteiben. 
Muffos, rókabundás tünemény közelgett kocsim felé: 
ló látványában az volt a legmegdöbbentőbb, hogy 
szokatlan szépsége ellenére kísértetiesen hasonlí-
tott Grétára, aki pedig egyre szánalmasabb figurává 
zsugorodott emlékezetemben. „Mindenki több alak-
ban létezik — okoskodtam belül — a szép és tökéletes 
formájúak hevenyészett vázlata, piszkozata is fel-fel-
bukkan szemünk előtt." 

A majsai hídon felfelé kapaszkodva a kerekek alatt 
megszűnt a kockakő  kopogása, a vasúti vágányok 
fénylő  csíkja fölé kormányoztam járm űvünket, s mi-
dőn jobbról a városháza kivilágított tornya, alattunk 
pedig a vagongyár elmaradt, a nemzetközi út vona-
lán Palics felé röpültünk. Odalent a fehér, olykor sár-
ga ívlámpák mutatták az irányt. Alább ereszkedve, a 
már olvasható közelségbe kerül ő  útszéli ZOO-táblá-
nál oldalra navigáltam, s a teniszpálya mentén, a park 
szélében értünk talajt. ló boldog szisszenésekkel, só-
hajjal kelt ki ölembő l. 

Egész héten fát vágtam az udvaron, bekészítettem 
a szenet, s Újév napján felf űtöttem a toronymagas 
cserépkályhákat. A kékeslila alkonyatban vonaton 
érkezett ló. Hó-4~s parfümillat nyomult be vele a ház-
ba. 

Vacsorára lencselevest és a mélyh űtőbő l vett töl-
töttpaprikát melegítettem. A lány ujjongva fedezte fel 
Piros tányérjaimat, azokat helyezte fehér abroszra, 
pedánsan megterített. (Egymagamban többnyire jö-
vés-menés közben szoktam enni.) 

Alig egyezett bele, hogy egy ágyon alszik velem. 
De elбbb a narancssárga leped őt fehérre cseréltette. 
Egy mozdulatomra odébb húzódott. 

— Nem megy — szakadt fel bel ő le aszó, nagy adag 
visszatartott levegővel egyetemben. — Most nem. 

Ha nem, hát nem. Megégettem, hogy fáradságos 
Szilveszter éje lehetett. Én kész voltam az egyik 
álomból a másikba zuhanni. Már majdnem elszuny-
nyadtam, amikor nyöszörögve szólt. 

— Elaludtál? Ilyen önző  vagy? Én meg itt rágódjak 
egyedül a problémáimon? 

— Lehúztam rólad a takarót? Vagy milyen problé-
máról beszélsz? 

— Nem a takaró... A vizsga. 
— Az messze van. Majd leteszed — csitítottam. 

De nyomban azon kezdett el siránkozni, hogy már 
megint idegen helyre került, mint gyermekként már 
annyiszor, miután anyja megszámlálhatatlan házas-
ságában egyik férjétő l a másikig cipelte. 

— Ez mind rég mögötted van. 
Vigasztaló igyekezetem ellenkez ő  hatást tett; kö-

zönnyel, részvétlenséggel vádolt ló. 
Jól ismerem a bolond éjszakák abbahagyhatatlan, 

ok nélkül duzzogó, perleked ő  jeleneteit. Egy dráma 
után „iguánás éjnek" nevezem az ilyet. Kialudható. A 
kinti pirkadás koponyánkba is fényt hoz. Megmagya-
ráztam lónak, kegyes füllentéssel, hogy lelki kín nem 
is létezik, ha nem hiszünk benne: minden probléma 
testi vonatkozású; ha pofoznak, kikötnek, szomjas 
vagyok, lábamat töröm .. . 

Ekkor nyüszítve tört el ő  a lányból a sírás. Ijedtem-
ben alig találtam meg a fali lámpa kapcsolózsinórját. 
ló felült, maga alá húzott lábakkal ijeszt ő  görnyedés-
ben kuporgott, halovány, kreolszürke arca, aszimme-
trikusra vált keskeny, lefittyedt ajka, váratlan 
megcsúnyulása óhatatlanul Grétát juttatta eszembe. 

— Nekem nincs semmi bajom? — villant könnyes 
szeme. — Aki rajtam segíthetne, az messze van, öreg, 
azt se tudom, él-e még. 

— Ki az? 
— Pista bácsi. 
— Az meg kicsoda? 
— Nem hallottál Pista bácsiról? Ő  a csontkovács. 
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Félárvák 
— Szabolcs ebédel —szólt nagynéném a feltartóztatás 
szándékával. De már akkor félrelibbentettem a firhan-
got, s menten összepusziltam a jövevényt. Pár pilla-
nattal odébb „ugrott be" a neve: Ilonka, Boros Ilonka, 
a pókfalusi lány. 

Utoljára Kanizsán vettem t ő le búcsút, még február 
elején ;  azzal, hogy rövidesen ismét meglátogat. Jól 
tudtam, hogy Ilonka egyhamar nem fog felbukkanni 
nálam. Nekem elég is volt, hogy hosszas ígérgetés 
után legalább egyszer eljött. El őző leg folyton hívo-
gattam, attól kezdve, hogy a szeptemberi iskolakez-
dés napjaiban Joliék kanizsai hónapos szobájában 
megismerkedtünk. A városombeli lányok meg ötödikül 
Ilonka egy egész udvari házikót béreltek ki, mondha-
tom, feleslegesen, mert családi fészkükt ő l húsz kilo-
méternyit kényelmesen buszozhattak is volna a suli-
ig meg vissza. Csak hát a kanizsai videós kocsmák és 
a diákszobák megnyugtatóan kívül esnek a szül ők 
látókörén, s ez tizenhét évesen felettébb izgalmas 
dolog. Amikor estefelé hazaszállingóztak a lányok az 
iskolából, egy órán át suhogott a víz a fürd őszobá-
ban, öntudatos ábrázattal telepedtek a kencés terí-
tékhez, bugyiban, trikóban surrantak szobáról szobá-
ra, fülbevalók, cip ők cseréltek gazdát, s boldogságu-
kat fokozta, hogy egyszerre öt ruhatárban turkálhat-
tak. Aztán illatosan belibegtek a Bon Jourba vagy a 
Patikába, létezésük legtermészetesebb közegébe, 
ahol a flipper golyóbisát mintha gombnyomásra rán-
duló fallosz repítené célpontjai felé, s a „teljesít-
ményt" nyomban csilingel ő , csörömpölő  zajos nye-
kegéssel nyugtázza a masinéria. Flippert, kenyeret! 

Múlt ősszel a Kanizsára gy ű lő  írók hagyományos 
csődülete idején néhány éjszakára bekéredzkedtem 
Joliékhoz. (Imádom az ilyen alkalmi gyülekezetek 
fesztiválian ünnepélyes légkörét, akár egy népes la-
kodalomban, jól meghúzódok benne, senki se sejti kí-
vülállóságomat, mindenki bizalmat, tiszteletet el ő le-
gez vagy mímel a másik iránt.) Már az els ő  éjszakán 
tapasztaltam, hogy a leányok helybeli új barátokra tet-
tek szert. Éjfél közelében hatan-heten hordaszer ű  
benyomulással megszállták az udvari kis házat, kirá-
moltak a h ű tőszekrénybő l, kolbászt, töpörty űt, töl-
tött káposztát, az egész hétre szánt elemózsiát mind 
megzabálták. Kürti Szabolcs író haverommal meg se 
mukkantunk. Nem mintha a betolakodók élénk társal-
gást folytattak volna. Jagesz szavain, félmondatain 
rötyögött a társaság, ő  volt a hordavezér, keménykö-
tésű , hústorony külsejével, der űs sima ábrázatával 
úgy hatott, mint a rajzregények pozitív h ősei. Annál 
sunyibbnak tűnt a Pocoknak becézett, zsáktermet ű  
alvezér. Míg Joli besózva sedergett a két tetovált hím 
körül, a tanyavilág Boros Ilonkája fejére húzott pléd 
alatt szunyókált ágyán. Róla mondta druszám, Szabi 
— akit a csürhe távoztával Joli végül is berántott ta-
karója alá, s szabályosan megizéltette magát, mint-
egy sportból, hogy másnap a suliban henceghessen: 
„Egy cuki íróval kúrtam..." — szóval Szabi meg-
győződéssel állította Ilonkáról, hogy ő  itt a legromlat-
lanabb, mert falusi elszigeteltsége konzerválta er-
kölcsi felfogását, a régi jó é гtékrendet. 
Ősztő l tavaszig „öreg" barátnémmel, Jancsó Kati-

val gyakorta kocsikáztunk Kanizsára, hogy a fedett 
uszodai gyógyvizes kúra után sorra járjuk. a kiskocs-
mákat. Kati agyig fél éve tért ki els ő  házasságából, s 
most még ficánkolt a visszanyert szabadságban. Ő  
meg én szerveztük nagyban a téli társasági életet; 
Katinál fő leg evészet, ivászat zajlott, hangos zene 
mellett, nálam pedig inkább dumálás folyt, mérsé-
keltebb pityizálással és halk zene kíséretében. 
„Öreg" barátném harminc évesen kotlósként szip-
pantotta szárnyai alá a tinédzsereket, akik addig la-
zán kötődtek hozzám. Egy családi összezördülés 
következményeként Joli is Katinál kötött ki. Joli pedig 
úgy láthatta vendégül Boros Ilonkát, _akivel addigra 
jócskán összehaverkodott, ha hozzám szállásolja 
be. 

A téli vakáció végén, egy vasárnap este hozta el 
hozzám először Joli Ilonkát, hogy bejelentsék, Ilonka 
csütörtöktő l lenne a vendégem. Azt a vasárnap estét 
nálam töltötték, gondolom, unatkozva, mert a szoká-
sos beszélgető  buli volt napirenden. Zénó, Attila, 
Ditta és Esvány, Dóra és Csífu szövegelt, látszólag 
ügyet se vetve a pipikre. A duma végén a begipszelt 
lábú Attilát kocsimon kellett hazafuvarozni. Azokat 
a perceket használta ki Zénó, amikor a tükrösköd ő  
Ilonka után lépve betette a fürd őszobaajtót. Már újra 
otthon voltam, amikor Zénó ragyogó arccal fordult ki a 
fürdőszobából. Szemére hánytam az iménti kanos-
kodást, mire ő  változatlan der űvel azzal vigasztalt, 
hogy: 

— Meglátod, koma, milyen hálás teremtés! 
—  El  se jön máskor —révedeztem. 
Eljött. Harmadnapon autóztattam haza falucskájá-

ba, ahova csak annyira tért be, hogy apjától kimen őt 
kérjen éjfélig. Az atya a tehénistállóból került el ő , ke-
zet szorított velem, és megengedte, hogy estére „szü-
letésnapi mulatságba" vigyem a lányát. Csak az volt 
a kívánsága, hogy a lány a mondott id őben hazaér-
kezzen. 

— Tudja, mert a gyerek anya nélkül nőtt föl, jobban 
köll vigyázni. 

Estefelé Kanizsa els ő  házainál szállt ki kocsimból 
Ilonka, azt mondta, arra lakik Pocok, akivel már né-
hány hónapja jár. 

Hét hónap múltán láttam viszont. Ugyanabban a 
sokzsebű , szűk gerillanádrágban jött el hozzám, 
amelyben utoljára is itt járt. Megosztotta velem a tej-
berizst. Azt mondta, csütörtökig maradhat, közben 
érdeklődik kérvénye sorsa fel ő l, felveszik-e az önkibe 
eladónak, most, hogy a sulit befejezte. 

Reggel alig érkeztem ki a munkahelyre, Ilonka je-
lentkezett telefonon. Hasmenésre panaszkodott. „Mi-
tő l mehet a hasad, amikor ugyanazt etted, amit én?" 
Utasítottam, hogy ne egyen semmi komoly kaját. Üres 
teát igyon keksszel. Aztán másodszor is telefonhoz 
hívatott Ilonka. Azt mondta, hasgörcsei vannak, ha le-
het, mindjárt vigyem orvoshoz, vakbélgyulladás-
tól tart... „Vakbél. Mert tegnap este Dittát hoztuk 
szóba, akinek a múlt héten vették ki a vakbelét. Kép-
zelődés." 

— Ugye már nem is fáj? — nyitottam be odahaza. 
— De fáj — nyöszörgött a lány. 
A rendelő  várójában némi morgolódás kélt, amint 

soron kívül bevittem barátn őmet az orvoshoz. Kisvár-
tatva kijött szobájából az orvos, és kért, hogy a n őt 
azonnal szállítsam ki a kórházba. Átölelve támogat-
tam Ilonkát a kocsihoz. 

— Mit mond az orvos? 
— Azt, hogy állapotos vagyok. 
Mélyen a kórházudvarban, a n őgyógyászat épülete 

előtt álltam meg a kocsival. A fél emeleti rendel ő ig 
kínkeservesen jutottunk el, betegemnek er ős fájdal-
mai lehettek. A váróban öt-hat n ő  és síri csönd. A lány 
szenvedőn sóhajtozik, de illedelmesen megállt az 
orvos ajtaja el őtt. Amazok megévén a helyzetet, biz-
tattak, hogy menjünk csak be. 

Kint várakoztam a kocsiban. A rádió a déli hírek vé-
gét mondta, amikor felém tartott az orvosi szobában 
látott nővérek egyike. Eléje siettem. 

— Ez aztán gyors szülés volt. Lánya van! — hadarta a 
hírhozók der űjével. 

— Hogyhogy lány? 
— Pici lány született, tán fiút várt? — mondta, s ahogy 

gesztikulált, mintha hüvelyknyi méretet mutatott vol-
na, itt valami vetélés történt, villant át agyamon, de 
ő  folytatta. —Két és fél kilós, ép, egészséges leány-
ka. Menjen az emeletre, ott a szülészet, csengessen 
be! —Még a lelkemre kötötte, hogy miel őbb hozzak 
egy utólagos kórházi beutalót a kanizsai egészség-
házból. 
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Leforrázottan vánszorogtam a lépcs őkön. Itt mindig 
félszeggé tesz a b űntudat, kalimpálni kezd a szívem, 
mióta egyszer, húsz évvel ezel őtt a gimnáziumból ki-
kértem s abortuszra hoztam egy lányt, majd amikor 
motorbiciklin érte jöttem, érdekl ődésemre egy takarí-
tónő  a pincébe küldött: „Ott van, nézze meg, mit tett 
vele!" Emlékezetes leckeként rögzült bennem az 
alagsori kép: hat-hét n ő  szétvetett lábakkal pihegett 
az ágyakon, valamennyien a kaparás kínjait pihenték 
ki, köztük Margit is, a gimis lány. 

A csengetésre egy mogorva takarítón ő  nyitott ajtót. 
Megkértem, hogy hozná ide nekem Ilonka iratait. 
Kanizsa felé autózva fél kézzel kormányoztam, a 

másikkal meg az iratok után tapogatóztam a szom-
széd ülésen. A huzat nedves volt, teljesen átitatva, s a 
papírok is kissé. „Bepisilt?" — emeltem ujjamat or-
romhoz, de nem olyan szaga volt. Jóféle borzongás-
sal világosodott meg el őtte, hogy kis híján a kocsi-
ban született meg a baba. Talán a testhelyzet meg a 
szűk nadrág akadályozta meg. 

Másnap előbb a vakbélm űtét után lábadozó unoka-
húgomhoz, Dittához tértem be, s a húg hallván be-
számolómat a friss „sztoriról", buzgón ajánlkozott, 
hogy elkísér a szülészetre. Nyüzsögtek a látogatók 
a lépcsőházra nyíló tolóablak körül. Egy n ővérrel 
hívattam Ilonkát a nyíláshoz. Mosolygó arccal fura-
kodott a többi kismama közé. Arcok langy melegé-
ben, puszilkodás, csattanö csókok özönében, lehele-
tek párájában csak abban a hiszemben bátorkodtam 
néhány bizalmas szót váltani, hogy itt ki-ki a maga 
hozzátagozójára figyel. 

— Ertesítsek valakit az eseményr ő l? Apádat? 
— Ne! Nem szabad tudnia. 
— Tudtad, hogy szülni fogsz? 
— l9en, de néhány héttel későbbre vártam. 
— Es megkérdezhetem, hogy ki a gyerek apja? 
Ezt szinte a fülébe súgva mondtam. Úgy t űnt, na- 

gyon hosszú szünetet ta rt, nehezen mondja ki a 
választ, ami ilyenformán nem lehet más, mint hogy: 

— Természetesen te, ki lenne más!? 
Nyilván mindenki ránk figyel. 
— Egy kanizsai fiú — hangzik halkan. 
— Pocok? 
— Az. 
— Szóljak neki? 
— Ne. Annak idején mondtam, hogy állapotos va-

gyok, de elengedte a füle mellett. Az abortusszal el-
késtem. Egyedül a bátyámat avattam be a dologba, 
ő  tanácsolta, hogy tartsam meg a gyereket, a végén 
majd megoldódik a probléma, amikor meg eljött az 
ideje, azt mondta, hogy menjek el szülni, de ne Vi-
gyem haza a gyereket. Apám ... , a falu... Már meg is 
beszéltem: itthagyom. 

— Végleg lemondasz a gyerekedrő l? 
Komoran hajtja le fejét, könnyezik. Jobbnak látom 

nem firtatni ezt a témát. Ditta is a kórházudvaron 
mondott véleményt. Neki érthetetlen, hogy egy anya 
nem ragaszkodik a gyerekéhez. 

Fél óra múlva ismét Ilonkánál leszünk. Míg Ditta be-
várja látogató barátn őjét, Dórát, addig én otthonról 
elhozom Ilonka holmiját, egy füles nejlonzacskóban. 
Gondolkodási időt nyertünk. Mintha nekünk kéne el-
dönteni, mi legyen a gyerekkel. Ditta és Dóra egy-
idősek Ilonkával, idén kezdik az egyetemet. Felvilla-
nyozva követnek a szülészetre. Ugy határoznak, 
hogy az anya ne hagyja el a kölykét. 

— Csak ne ríkassátok meg újra a lányt. 
Abban sem vagyok biztos, jól teszem-e, ha az új-

szülött megmutatását kérem. Azzal csak tudatosíta-
nám anya és gyermeke összetartozását, holott ez a 
lányanya legszívesebben elfelejtené a történteket, s 
mihamarább sz űk nadrágot öltene, hogy visszaálljon 
egy flippermasina mellé, ahonnan szülés okából 
kényszerült elvonulni. 

A lépcsőházban most is virágcsokros ünnepélyes-
ség terjeng, apukák meghatódása a büszkén muto-
gatott csecsem ők előtt, „csak az én porontyomra 
nem kíváncsi senki?", vetődhet fel Ilonkában, vélem. 
Csengetünk, Boros Ilonkát és kisbabáját óhajtjuk lát-
ni. 

Az ablakot becsukták arra a néhány másodpercre, 
míg némán szemléltük a gyermeket. Utána kicsaltuk 
Ilonkát a lépcsőházba. Ditta elérkezettnek látta az al-
kalmat, hogy megengedjen magának egy megjegy-
zést. 

— Ha tudnád, mennyi örömöt szerezhet még neked 
ez a gyerek. 

A színészképző  fő iskola jövendő  hallgatója magá-
ban gondosan előkomponált melódiával dúdolta el a 
mondatot. Magam is a húg gondolatához csatlakoz-
tam. 

— A gyerekkel együtt nem fogsz kevesebbet érni, 
mint nélküle. Ő  nem gátol meg abban, hogy diszkó= 
ba, játéktermekbe járj. Vele kézen fogva is köthetsz új 
ismeretséget, teremthetsz értékes kapcsolatot. Am, 
ha most elajándékozod a kislányt, soha nyomára 
nem juthatsz, márpedig nem tudhatod, tizenöt év 
múlva nem kél-e benned gyötrő  kíváncsiság tudni fe-
lő le. vagy ki tudja... Én akkor sem ítéllek meg, ha 
nem ragaszkodsz ehhez a gyerekhez. 

A kórházudvaron átvonulva Ditta azzal incselkedett 
velem, hogy Ilonka felt űnő  bizonytalansággal nevezte 
meg a gyermek apját. Ugyanakkor a kicsi szeme sza-
kasztott olyan, mint az enyém. 

— Kezdetben minden újszülött szeme kék — véde-
keztem. 

— A haját tekintve Zénóra ütött — jegyezte meg Dó-
ra. 

— A szája viszont Pocoké — elemeztem tovább. 
A két lány ismét kifejezte reményét, hogy Ilonka 

megszokja, megkedveli csemetéjét, ellenkező  eset-
ben buta liba. 

— Ide figyeljetek, ti okos libák! Ilonka majd húsz 
éven át, amióta a világon van, nem ismerte az anyai 
gondoskodást, mert félárvaként n őtt fel. Könyvbő l 
vagy más mintákból sem ismerte meg a családi vi-
szonylatokat, az akolmeleget. Illuzórikus igyekezet-
tel próbálunk mi fél óra alatt oly érzéseket kelteni ben-
ne, melyek kialakulásához egy teljes, „örömteli" gyer-
mekkor, tizenöt-húsz év szükséges. Mit érnél el, ha 
most rábeszélésre vállalná is a gyereket. Pocok nem 
akarta, hogy legyen, nem akarta a báty, nem akarta 
Ilonka apja, és a falu sem adta rá áldását, követke-
zésképpen Ilonka sem akarhatta, ti mi a csudának ra-
gasztanátok össze a gyerekkel?! 

Másnap is jött velem látogatóba a két lány. Ilonka 
első  közlése az volt, hogy tegnap délután megjelent 
nála bátyja és apja. A testvér nem tartotta a száját. 

— És mit szólt az öreg, megszidott? 
— Hallgatott. 
Az udvarra érve kísérő im lázas kombinálásba 

kezdtek. 
— Eldő lt a gyerek sorsa —így Dóra. 
— Az öregben feltámadt a nagyapai büszkeség, ha-

za fogják vinni a gyereket. 
— Most már nem örülök neki — ráncolta homlokát 

Ditta. —Mégse való Ilonkának gyerek. A kicsinek jobb 
sora lenne bárkinél, akihez a szülészdoktor passzol-
ná. Mert, ugye, a doki még a szül őágyon lefoglalta a 
gyereket, amennyiben az anya lemondana róla. 

Szombaton egyedül viziteltem a kismamánál. Ditta 
előző  nap távozott. Kimehetett volna Ilonka is, ha 
addigra eldönti, viszi-e vagy otthagyja a gyereket. 
Nem sokkal előttem beszélt Ilonkával a szociális 
gondozó, aki hivatalos keretek között készül átvenni 
az újszülöttet, a döntésre határid őt szabott, vasár-
nap délig várja az anya válaszát. Kismamaként az 
osztályon fekszik egy orvosn ő , ő  és orvos férje szin-
tén beléptek a kunyerálók sorába, garantálják, hogy 
jó helyre kerül a baba. 

— Mégse viszed haza? 
— Apám nem engedné. Én szeretném... 
— Hagyd csak itt! — Ugy érzem, erre a biztatásra 

van szüksége. — Van már neve? 
— Nincs. 
Tekintete sötétre válik, nyel, szipog. 
— Azе rt, ha hétfőn szükségetek lenne rám, az 

autómra, telefonálj értem. 
Hétfő  dél már elmúlt, és ma még egyszer se hívtak 

telefonhoz. 



Kamasznap 

Kaziéknál az elmúlt éjjel is beverték az ablakot, 
mintegy menetrendszer űen, amint az már cirka két-
havonként történni szokott. A ház egyetlen f ű thető  
szobájának behajtott fehér spalettája akasztotta meg 
az üvegtáblákat bezúzó fél téglát. Barátomat már 
megint utolérte a Balázs lányok bosszúja a vélt h űt-
lenkedésért, de az ablaktörés figyelmeztetés is lehet, 
elő legezett megtorlás jövend ő  félrelépésekért. Most 
is csupán elő legrő l lehet szó, mert a kapukilincsre 
dunsztgumizott cetlin ez áll: „Gyere a barakkba!" 

Üzenet nélkül se keresném másutt Kázmért, csakis 
a barakkban. Ahol Juliskát látod, ott Kázmért is meg-
leled a közelben, évődünk gyakran a haver 
számlájára, de ez fordítva is igaz. Egy nyári kés ő  esti 
órán Garaba Piroska kezét szorongatva Kazi_ nem 
kelhetett át a belvárosi parkon anélkül, hogy Juliska 
ne termett volna ott egy bokorból, hogy megcibálja és 
lefehéгkurvázza az alkalmilag felcsípett csajt, a fiú 
pedig körmök és fogak fájdalmas pecsétjét viselte he-
teken át. 

Megyek a faházba. Kívüle nincs semmi más az in-
ternátussal szemközti udvarban, csak söpr űkóró meg 
bontási téglarakások. Kőműveseknek eszkábálhat-
ták pár éve az ideiglenes lakot, de valahogy megfe-
ledkeztek az építkezésr ő l. Amikor ősz végén az öreg 
Balázsék — gyermekkori becézés szerint Jani, az 
anya és Medve, az apa — válásra adták fejüket, s utol-
jára alaposan lecigányozták egymást, a család n ő -
tagjai kirajzottak udvarmélyi egyszobás nyomoruk-
ból, s birtokba vették a faházikót. 

A februári napfényes vasárnap reggel kemény fa-
gyából konyhamelegbe, sült krumpli illatába nyitok be. 
Kazi villát nyom kezembe: „Egyél, koma! Van némi 
borunk is." Ő  ma itt ébredt Juliska ágyában. Ablaka 
pusztulásáról már értesült a középs ő  nővér, Hajni 
gyónásából, aki csak nemrég érkezhetett haza, föl-
dön heverő  matracán dunyha alá bújt, olykor-olykor 
félelmetes rekedtséggel felkacag, s fenyeget őzve 
esküszik, hogy egyetlen húgocskájából senki se csi-
nálhat kurvát. „Azt a tizenhat éves lánt nem csak a 
törvény védi!" — illeszti ujjait fojtogatóra. Még szép 
Hajnitól, hogy Juliskát kirekesztené a pillangók vo-
nulásából, a közfürd ő  büféjében délben gyülekező  
Kerti Mári, Piculinka, Gegás Ica meg a hasonlók tár-
saságából, mely társaság délután felkerekedvén a 
Halászcsárdában tart stációt, onnan a Hajduska ven-
déglőbe szállingózik át, hogy végül a vasút menti Bo-
ros kocsmában kössön ki. Itt már Tripe vár a hölgyek-
re (át kell aludnia a nappalt, hogy mindig ilyen friss 
és mosolygós), ez a levitézlett segédtánctanár, a le-
ánybörze avatott dirigenseként ő  határozza meg az 
ülésrendet, kerítés boronál. Hajni a legkeser űbb por-
téka Tripe csemegekirakatában, jusson neki akár egy 
székvárosi tanfelügyel ő , akár egy rádióriporter vagy 
egy helyi sültparaszt. „Szolgálati idejében" sohasem 
engedi magához Juliska húgát. Kazit meg engem a 
barátjának tekint. („Most mondd, illik, hogy két barát 
megizélje egymást?” — kérdezte sz űztelenítésem 
órájában, két évvel ezel őtt, Kaziéknál. Már akkor is 
rekedt és hivátásos volt.) 

A sült krumpli után kortyintok a borból, rápippantok 
egy finom cigeretlire, majd Kázmérral kikísértetem 
magam, hogy mondhassam, amiért jöttem. 

— Estére cselezd ki Juliskát. Csibe megszervezi ne-
künk a harangozó lányát. Anyám háro ггтkor lelép, a 
Gurman konyhájáról, így nálad jövünk össze. Most 
rohanok, mert Csibéék jönnek hozzám szenet .hor-
dani. 

— Ma még fogadlak benneteket, de aztán ne gyer-
tek, míg nem szólok. Egy pár napra hazaugrik a mu-
ter Németbő l. 

Nem muter, „anyácska", javítanám ki, ha ezzel nem 
lepleződnék le, hogy beleolvastam Kazi kezembe 
akadt naplójába. Anyácska ellen ő rizni jön egy szál, 
félárva fiacskáját, számonkérni a megkezdett egye-
tem első  vizsgáit. 

Kázmér nem látszik lelkesedni értünk. Ő  már ilyen. 
„Betolakodtok, elszívjátok a leveg őt elő lem, ki se le-
het dobni benneteket" — dohog néha. De azért be-
enged. Szeretek menni hozzá. Sok könyve van. Nála 
olvastam mostanában Déryt ő l A kéthangú kiáltást 
meg Prevert verseit. „Tehén, kicsi tehénke, egyszer 
majd elvezetnek a bikához... ", így valahogy szól 
egy-két sora. Nemrég Egér Misával felszedtünk két 
becsei nőt, tánc után, éjjel a vasútállomáson. Nem 
tudtuk hova hívni őket, mentünk hát Kázmérhoz. 
A házban senki. A kulcs a félfa szegén, így az udvar-
ba könnyen bejutottunk, az el őszoba nyitva volt, ott 
baltával kifeszítettük a fürd őszobaajtót, melyen túl 
az utcai szobába léphettünk. Misa aztán elég hamar 
odébbállt, s amikor Kazi el őkerült, semmi kifogása 
nem volt az ellen, hogy egy idegen lányt talál ágyá-
ban. 

Két tonna szén vár otthon a ház el őtt, meg talán 
Csibe. A Széna téren Janiba botlok, ebbe a szürkés-
fekete, töpörödött cigányasszonyba, aki a resti fel ő l 
jövet nyikorgatja viharvert gyerekkocsiját, melyben 
a másnapi ócskapiacra gy ű lik az „áru Lehetetlen, 
hogy ne vegyen észre, most is el ő re köszön: „ Jó 
napot, Kálóczi úr! Hogy van?" Zavar ez a figyel-
messég. Elvált férjura, Medve, az öreg Balázs koránt-
sem ilyen alázatos, az ő  szájából az urazás el ő kelő -
en hangzik, ugyanilyen előkelő  a ténykedése is, ami-
bő l él. Könyvekkel foglalkozik. Vesz és elad. Mindent 
be tud szerezni. Neki köszönhettem a minap a Haj-
duška asztalánál, ahol épp most haladok el, Nietzsche 
könyvét, A vidám tudományt meg egy számomra új 
mondást: „Pinán a királyok várat is vesztettek." „Tán 
csak nem arra céloz, hogy ne koslassak a lányai 
után?" —füstölögtem magamban. 

Utcám kiszögell ő  épületén túl látom, hogy házunk 
előtt toporog Csibe meg egy lány, mindketten vasár-
napiasan kiöltözve. Gondolom, ezek se fognak ne-
kem szenet hordani. 

— Ehhez pöttyentetek ki? — mutatok a rakásra. 
— Tudod, hogy nekem nem gond az öltözködés. Ha 

nem ezt a magas nyakú fekete pulcsit veszem fel, ak-
kor húzhattam volna fehér inget magamra s hozzá a 
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fekete csokornyakkend őt. Másom nincs, kész a leltár. 
A korzóhoz meg a biliárddákóhoz ennyi is megteszi. 
Egy jó óra múltán bent áll a szén az egykori disznó-
ólban. A harangozó lánya szófogadóan öltötte magá-
ra anyám hitvány pongyoláját, és serényen töltögette 
a kosarakat, mi pedig rohangáltunk velük a kamráig 
meg vissza, s közben meg-meghúztuk a létra fokán 
tartott pálinkásüveget. 

Ibolya, a harangozó lánya alighogy kiment a kony-
hába átöltözni, Csibe utána szól: 
— Kész vagy? 
— Már hogy lennék? 
— Gyere be úgy, ahogy vagy! 
Nincs felelet. 
— Azt mondtam, rögtön bejössz! 
Ibi megjelenik az ajtóban, mezítláb, egy halvány- 

kék kombiné van rajta. 
— Ezt is vesd le, mire vársz!? — emelinti meg Csibe 

a kombiné alját. — Levetni ezt is. Meg emezt is. 
Az alsónem űk egyetlen darabja sem hullik a sző-

nyegre, valamennyit összemarkolva tartja maga el őtt 
a lány, de nem mintha meztelenségét akarná vele 
takarni. A kiszolgáltatott testb ő l mintha kiszökött 
volna a lélek, az önkívületiségnek ama pontjára me-
nekedvén — a tér egy pontjába, centiméterekkel az 
orra előtt — melyre egy sötétülő , tébolyos szemmel 
szegeződik, réved Ibolya tekintete. 

— Menj oda Viktorhoz! — utasítja Csibe. 
A felém forduló, kissé görnyedt, szokatlanul fehér 

testből egy viaszfigura h űvössége árad, amint hold-
kóros járásával közeledik hozzám. Szaporábbra váló 
szívverésem mind nagyobb levegők szippantására 
késztet, nem akarom hinni, hogy e látványt ingyen és 
büntetlenül megúszom, ahogy egykor kisfiúként a 
félreeső , üres kukoricagóréban sem úsztam meg a 
paráználkodást Marcellával, akit hintázás közben 
szabadítottam meg bugyijától, odatoppanó anyjának 
legnagyobb megrökönyödésére. (Az egészben az 
volt a legkínosabb, hogy bűnömet még a papnál is 
meggyónatták velem.) 

Odakintről most egy kerékpár er ősödő  zaja feszül 
halántékomnak, tán csak nem anyám érkezett meg 
váratlanul, lesem, hogy nyergéb ő l kiszállva a kapu 
előtt csapódik-e a cipő  a talajhoz, de megkönnyeb-
bülésemre már halkul is a kenetlen pedál csivitelése. 

— Állj a szoba közepére — vezényel Csibe. Forogj 
egy kicsit. Na, jól van, öltözz föl. 

Ibi most kezd csak sírni, csaknem hangtalanul. 
— Mit picsogsz, bántott valaki? — Csibe egészen 

megszelídült, hogy ilyet kérdez, nála ez már a törő-
désnek, a figyelmességnek a jele. Ezt Ibi is így értel-
mezi; egy hálás pillantást vet a haverra, s amint ma-
gára ölti kosztümkabátkáját, már mosolyogni is képes. 

Nem tudom, mindez mire volt jó, de azt elismerem, 
hogy Csibe sokkal sikeresebb a lányuknál, mint én. 
Ez a csaj csak egy a sok közül, akit bármikor megvár-
hat a táncok végén, és már „csomagolhatja" is. 

Kázmérnál vacsorázok. Két szál kolbászt emeltem 
le otthon a rúdról. Remélem, nem ettő l olyan nyájas 
és vendégszerető  a barátom. Azt mondja, jó f űszeres 
húsokat kell enni, ha kupakolásra van kilátás, attól 
van kondíció. 

Csak úgy állva eszünk a hideg, k őpadlós konyhá-
ban, az asztal már meg se teríthet ő  rendesen, annyi 
rajta a mosatlan edény. Csibe alighogy belép a n őjé-
vel, tör magának a k9lbászból akkorát, mint a lóé. 
Mindketten kabátban telepednek le a sezlonra. Én 
nyomulok Kazi'után, a fürd őszobán át az utcai meleg 
szobába. Barátom beretválkozik, kenceficézik, ki-
menni készül. Azt mondja, nem vesz részt a szórako-
zásunkban, inkább a barakkba megy, miel őtt azok 
jönnek ide. Magunkra hagy, de ne cirkuszoljunk na-
gyon, kíméljük meg a mutert a szomszédok beszá-
molójától. Félig se vakarta le a habot a képérő l, ami-
kor benyit Csibe, egyik kezével a sebtében felhúzott 
nadrágot tartja, a másikban n ői táska. 

- Na, melyiktek megy? Csak nyomás, mert a csaj 
nem fog sokáig széttett lábakkal pihegni abban a hi- 
degben. 

Kazi nagyon elfoglaltnak látszik a tükör el őtt. 
Csibe kipattintja a táska zárát. 

— Minek ennek zsebpénz, ha egyszer ma este ve-
lem van? — azzal kimarkolja az összes lóvét. Meg egy 
párjavesztett arany fülbevalót. — Vidd oda neki —
nyomja kezembe a táskát. 

Fürdőszoba, előszoba, konyha. Ibi az ágy és az 
asztal között a cip őfűző  megkötéséhez hajolt le, hát-
tal felém. Táskáját a kilincsre akasztom. Hátulról át-
ölelve belemarkolok a mellébe. Pillanatok alatt azon-
osítja a kezet, a tapintás stílusát, el őbb mozdulat-
lanná merevedik, majd könyökének hirtelen szétveté-
sével fejt le magáról. Az ágyra döntöm, rátehénke-
dek, benyúlok szoknyája alá. Egy fuldokló szívóssá-
gával ragadja meg mindkét csuklómat, körme szinte 
a húsomba váj. Patthelyzet néhány percig. 

— Eressz el, levetkőzök — mondja, mire hagyom fel-
kelni. De ahelyett, hogy vetkőzne, egy masszív tejes-
üveget kap fel az asztalról, a nyakánál fogva csata-
rész vele. 

= Tedd le, nem bántalak. 
Alig teszi le, lerántom ismét az ágyra. Micsoda el-

lenállás! Már az is valami, hogy a magam nadrágját 
kigombolhattam. Aúúú, a kezem! Vérig mélyesztette 
a fogát hüvelykujjamba. Fájdalmasan leválok a lány-
ról, s ő  máris az asztalon lelt súlyos cserépköcsögöt 
emelgeti rám. Szétmegy a fejem, ha lesújt. Könnyen 
megteszi, a pánik vagy a düh eszét vette. A kijáratig 
hátrál, onnan lódítja meg a köcsögöt, amely az ágyon 
túli kályhán törik darabokra. Az ajtón kirontó lány után 
vetném magam, de akadályoz a térdig lecsúszott nad-
rág. Mire kijutok a szuroksötét udvarra, semmi nesz 
sem igazít el, merre folytassam az üldözést. Futok az 
utcai kapu felé. Ez jó magas és be van zárva, erre 
nem menekülhetett. Beszaladok szólni a fiúknak. 

— Megszökött a csaj! 

Értetlen pofát vágnak, de azért rohannak velem. A 
hosszan elnyúló udvar vége felé tartunk. Félúton 
megakaszt a laposban meggy ű lt, fagytól vastagon be-
bőrözött hólé meg talajvíz, itt sem érdemes kutatni. 
Gyufánk fénye nem hatol ei az udvar végi dróthálóig. 
Kétoldalt magas a téglafal. Visszafordulunk. Töp-
rengünk a rejtélyes elt űnésen. Kazi meg Csibe fel-
megy a padlásra szétnézni. Észbe kapok, hogy a 
padlásfeljáró meg az el őszoba között van még egy 
nyitott ajtó, mely a konyha alatti pincéhez szól. Pont 
az ajtó előtt botlok valamibe. Vaksin vizsgálgatom. 
Hűha, ez Ibolya cip ője, melynek fűzőjét már miattam 
nem köthette meg. A kitárt ajtón belül koromsötét, fe-
lőlem ott kuporoghat a lépcs őn a lány, semmit se lát-
ni. Ideérkeznek a haverok, gyufa sercen. Te jó ég! 
Ebben a pincében nyakig ér a víz. Dermedten für-
késszük a felszínt, mely mindenütt sima, csak a sar-
kok maradnak felderítetlen homályban. Meg a víz 
zavaros mélye. A legfélelmetesebb feltételezést hes-
segetve, ki se mondva szólal meg Kázmér. 

— Úgy látszik, másfelé szökött. 
Csibét a következő  héten bevonultatták katonának, 

nem volt mese, betöltötte huszadik évét, és nem járt 
iskolába. 

Akkoriban napról napra reszket ő  kézzel lapoztam át 
az újságot, netán egy ismerős fényképét találom 
benne, akinek elt űnését jelenti be a hír, š akir ő l 
legalább hárman tudjuk, hogy ez id ő  szerint bizonyá-
ra vízihulla. 

Kázmér két hónap múltán hív meg magához, jócs-
kán ittragadt az anyja Németb ől, de már vissza-
téгt. Segítenem kell felásni a hátsó udvart. A talaj-
víz szépen visszahúzódott, szikkad már a föld. A vég-
szomszéd kerítésénél kezdjük az ásást. A drótháló 
másik felén is ásogat a gazda, az öreg és kopasz, 
vastagnyakú nyugdíjas asztalos. 

— Ugye szomszéd — fordul Kázmérhoz — már régen 
mondani szerettem volna... Egy este, úgy a tél vége 
felé épp a m űhelybő l indultam föl a lakásba, amikor 
odacsöppent egy leányka. Egyik lábáról hiányzott 
a cipő . Nagyon be volt tojva, mint akit üldöznek. Kért, 
hogy engedném ki az utcára. Hogy mién volt neki 
olyan sietős idejönni, aztán meg elmenni? Ki tudja, 
honnan jött? Olyan alacsonyak ebben a laposban a 
kerítések. O 
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Gramsci és Togliatti 
az orosz pártvitákról 

Ma is sok vonatkozásban aktuális az a levélváltás, amelyben az 
Olasz Kommunista Párt két kiemelked ő  vezetője-politikusa fejti ki 
véleményét az 1926-ban újra fellángolt orosz-bolsevik pártvjták-
ról, azok várható nemzetközi és olaszországi hatásáról. Ekkor 
Gramsci az OKP főtitkára volt, és kétéves moszkvai és bécsi 
tartózkodás után (Bécsben a balká лij pártok, többek között a 
szerb és a horvát párt kérdéseivel foglalkozott) 1924-t ő l kezdve 
szervezte otthon az antifasiszta harcot, 1926. november 8-án tör-
tént letartóztatásáig. Toglia tti pedig az OKP-nek a Kominternhez 
kiküldött képvisel ője volt. 

A dokumentumokat a világ csak 1970 óta ismeri.' Ekkor — To-
gliatti halála után hat évvel — tette közzé a teljes levelezést a Ri-
nascitában Franco Ferri. 2  Igaz, az első  dokumentum, az OKP KB-
nak a SZU Kommunista Pártja KB-hoz intézett és Gramsci által 
írt levelét már 1938-ban publikálta A. Tasca egy párizsi folyóirat-
ban. Már akkor, de különösen 1945 után igen nagy visszhangot 
váltott ki az anyag, de sokáig nem volt világos, mi is lett az els ő  
levél sorsa, következménye. 1964-ben röviddel halála el őtt, maga 
Togliatti is szorgalmazta a dokumentumok felkutatását. Egyik le-
velében beszámol arról, hogy a Gramsci-féle dokumentumot, 
amely felkéri az orosz elvtársakat, hogy hagyjanak fel a vitával, 
de legalábbis számoljanak a vita nemzetközi visszhangjával, 
hivatalosan nem továbbította a SZU Kommunista Páija KB-hoz, 
de megmutatta a levelet Manuilszkijnek és N. I. Buharinnak is. 
Ennek hatására küldik Olaszországba, ahogyan arra Toglia tt i ma-
ga is utal, a francia J. Humbe rt-Drozt, aki Genova környékén 
találkozott is az OKP vezetőivel. Gramsci azonban — akit ekkor 
már állandó megfigyelés alatt tartott a fasiszta rend ő rség — nem 
tudta lerázni kísérő it, és nem tudott elmenni a találkozóra. To- 

' A vitát már röviden ismertettük „A fejládésben lév ő  gondolat ritmusa" (Anto-
nio Gramsci filozófi đja 1924-26-ban) cím ű  dolgozatunkban (Világosság, 
1980. 11. sz. 675-680. old.). Ugyancsak a levélváltás a témája Görög Tibor 
Gramsci Kasszandra-levele (1926) című  tanulmányának (BME, Marxizmus-
Leninizmus Intézetének Közleményei, 1986. 1. sz. 60-68. old.) Sajnos, Gramsci 
válaszlevelének nem tulajdonít nagy jelentóséget, és így a levélváltás bemuta-
tása egyoldalú marad. 

2  A dokumentumot, a teljes levelezést mi ez alapján fordítottuk le és ismertetjük. 
Lásd: II caretggio completo tra Gramscie Toglia tti sulla situazione nil parti-
to bolscevico (1926), in Rinascita, 1970. április 24. 17. sz. II Contemporaneo, 
11-19. old. 

gliatti beszámol továbbá arról is, hogy az els ő  dokumentumra ő  
egy táviratot küldött M. Scoccimarronak (Morellj) Rómába; amely -
ben megindokolja lépését. Majd néhány nap múlva hosszú, hiva-
talos levelet ír az OKP KB tagjainak, amelyben elmagyarázza az 
orosz helyzet akkori állását, és rámutat a levél hibáira. Ezenkí-
vül levelet írt még személyesen Gramscinak is. Gramscit meg-
nyugtatandó, Toglia tti felkérésére a Komintern akkori egyik tit-
kára, Manuilszkij is írt levelet Gramscinak, amely tanalmát tekint-
ve nem sokban különbözik Toglia tt i leveleitő l. S mindezek után 
Gramsci magánlevélben válaszolt Togliattinak október 26-án, 
amelyben visszautasítja Toglia tti egész érvelését, és elmarasz-
talja, amjé гt az orosz párt vezet őivel nem ismertette meg az OKP 
KB első  dokumentumát. 

Togliatti 1964-es leveléb ő l egyértelm űen kiderült, hogy az egész 
levelezés legalább öt dokumentumot tartalmaz. Ezeknek sikerült 
1970-ig moszkvai és római archívumokban a nyomára bukkanni, 
és így kerülhetett sor az egész anyag közzétételére. A levél-
váltás egyaránt rávilágít arra, hogy 1926-ban az orosz párton 
belül milyen volt a helyzet, a vitának milyen módszereit használ-
ták már ekkor, valamint arra is, hogy ezeket a vitákat két, szinte 
azonos neveltetésű , m űveltségű , képzettség ű  és hasonló tapasz-
talatokkal rendelkez ő  olasz kommunista milyen eltér ő  módon ér-
telmezi. 

A bolsevik pártviták helyzete 1926-ban 

Tudjuk, az orosz párton belüli viták még Lenin életében meg-
kezdődtek, de a halála után különösen megélénkültek. A viták, 
amelyek olykor a harc színezetét öltötték, különféle fázisokon 
mentek keresztül. 

Az 1926-os viták el őzményei is sokkal korábbra nyúlnak vissza. 
Ha a nagy összefüggéseket tekintjük, akkor ez el őtt a vitának 
legalább két fázisa különíthet ő  el. A viták első  szakaszában a fő  
kérdés a „szocializmus egy országban" kontra „permanens forra-
dalom" volt, és a fő  ellenfelek Zinovjev és Trockij voltak. A vita 
Trockij vereségével végz ődött. A viták további szakaszában Zi-
novjev, mint a Komintern elnöke harcot indított a Buharin által 
meghirdetett agrárpolitikával szemben. Zinovjev és Kamenyev 
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ellenzéki fellépése a többség ellen az orosz párt XIV. kongresz-
szusán (1925. december 18-31.) vereséget szenvedett, s ezzel 
óhatatlanul is megerősödött a többséget képvisel ő  Buharin és 
Sztálin ún. „duumvirátusa". Ezzel a frakciós szervezkedés azon-
ban nem ért véget. A Trockij-féle ellenzék és az „ új ellenzék", 
vagy „leningrádi ellenzék" (Zinovjev, Kamenyev és mások) ekkor 
már egymással keresték a kapcsolatot. Trockij az 1926. július 
14-23. között tartott KB Plénumon formálisan is bejelenti az el-
lenzéki blokk megalakulását. Közös baloldali platformon követel-
ték a párt belső  átstrukturálását és a külpolitikai irányvonal (kü-
lönösen a brit és a kínai kérdés) megváltoztatását. Az ellenzéki 
blokk kereste a kapcsolatot a Komintern hasonló irányzataival 
is (különösen a német párton belül: Korsch, Katz, Schwartz stb.). 
A többség válasza igen erőteljes volt. Zinovjevet, bár megtart-
hatta a Komintern elnöki posztját, kizárták a Politikai Bizottság-
ból, Lazevicset a KB-ból és az egész ellenzéket elítélték nemzet-
közi baloldali ellenzéki blokk létrehozásáért. 

A harc szeptember végén még jobban kiélesedett: az ellenzék 
nyíltan lépett fel a moszkvai gyárakban és a pártszervezetekben. 
Trockij nagy sikert aratott az egyik moszkvai vasutas alapszer-
vezet taggyű lésén. Zinovjev azonban sikertelenül kísérelte meg 
a leningrádi alapszervezetek tagságának megnyerését, és a töb-
biek is kudarcot vallottak. Nehezen volt ugyanis elfogadható az, 
hogy Trockij és Zinovjev - az ellenzék két f ő  képvisel ője -, akik 
egy évvel azel őtt még egymással harcban álltak, most elviekben 
teljesen egyetértve harcoltak Lenin örökségéért. A tagság na-
gyobb része ezt inkább személyes harcnak vélte, mintsem a leni-
ni elvekért folyó küzdelemnek. Miután az ellenzék látta, hogy 
kísérlete egyelő re nem járt sikerrel, 1926. október 4-én a KB-hez 
eljuttatott nyilatkozatukban lemondtak a további polémiáról. A KB 
azonban ezt nem tartotta elegend őnek. Azt is kérte, hogy a nyi-
latkozatban legyen benne mindenféle frakciós tevékenység el-
ítélése és a nemzetközi baloldali blokk megteremtési kísérleté 
nek a megbélyegzése is. A nyilatkozatba bekerült ez is, azzal az 
ellenzéki blokk által támasztott követelménnyel együtt, hogy az 
ellenzéki tevékenységért kizárt párttagokat visszaveszik a pártba. 
A végleges nyilatkozatot október 16-án írták alá és október 17-én 
telték közzé a Pravdában. Ez a drámai vita, amely során el őször 
merült fel komolyan a párt szakadásának a veszélye, ezzel egye-
lőre lezárult. De - ahogyan majd a továbbiakban látni fogjuk -
nem zárult le végleg. 

Gramsci és Togliatti reagálása'a vitákra 

A nemzetközi kommunista mozgalomban már a viták kezdetén 
nagy visszhangot váltottak ki az orosz párton belüli viták. 

Az első  komolyabb reagálás ezekre 1924-ben a Zinovjev kont-
ra Trockij vitában következett be. 1924. június 26-án a K đmin-
tern német, francia, amerikai és angol küldöttsége eljuttatott Ja-
vaslat az orosz kérdésben címmel egy memorandumot a Ko-
mintern elnökségéhez, amelyben a következ ők álltak: „Alulírott 
küldöttségek azoknak a pártoknak a nevében beszélnek, ame-
lyek kezdettől fogva a legnagyobb figyelemmel és nagy nyugta-
lansággal követték az orosz pártvitát... Mi itt hangsúlyozzuk, 
hogy az orosz kérdés nem nemzeti kérdés, hanem nemzetközi je-
lentőség ű ." 3  S valóban, a Komintern V. kongresszusa (amelyen 
egyébként Gramsci is részt vett) elítéli a Trockij-féle ellenzék te-
vékenységét. Ezt er ősíti meg az OK(b)P XIV. kongresszusa js,' 
amely 1926. április 27-29. között ülésezett, és amely után az 
orosz párt képvisel ő i kérték a többi pártot, hogy ne vigyék be az 
orosz vita problémáját az egyes szekciók munkájába. 

Az olasz párt képvisel ő i - különösen Gramsci (aki 1922 és 
1923-ban az OKP-t képviselte a Kominternben), Toglia tti (aki 
Gramscit váltotta fel e funkcjóban), Terracini, Scoccimarro stb. 
- igyekeztek naprakész információkat szerezni az eseményekr ő l. 
S amennyiben szükségesnek érezték, tájékoztatták is az olasz 
tömegeket a történtekrő l, annál is inkább, mert a polgári sajtó 
az orosz pártvitákat a saját hasznára igyekezett kihasználni. 

Togliatti 1926-ban a polémiák kiélez ődésérő l tudósítja az Olasz-
országban tartózkodó elvtársait. Az augusztusi vezet őségi ülé 
sen Gramsci - az orosz párt XIV. kongresszusának-tlatározatá-
val szemben -szükségesnek tartja az olasz párttagság doku-
mentumok alapján való tájékoztatását, hogy els ő  kézbő l tanul-
mányozhassák az orosz eseményeket. Togliatti, szeptember 6-án 

XIV. kongresszus után a párt felvette a Szovjetunió Kommunista (bolse vik) 
Pártja nevet. A továbbiakban SZK(b)P alatt említjük - a szerk. meg- 
jegyzése. 

a A dokumentumot idézi: A Kommunista Internacionálé története, Bp. 1971. 
Kossuth Könyvkiadó, 204. old. 

az OKP titkárságához intézett levelében nyíltan ki is mondja, 
hogy a jelenlegi helyzetben nem tanható tovább a XIV. kongresz-
szus kérése, hogy „ne vigyék a tömeg közé" az orosz pártvita 
kérdését. 4  

Az OKP Politikai Bizottsága október 6-a után többször is foglal-
kozik az ellenzéki blokk és a többség között kialakult igen heves 
vitával, és ekkor bízzák meg Gramscit a Politikai Bizottság állás-
foglalásának a megfogalmazásával. Togliatti tudomása szerint 
Gramsci a dokumentumot a római szovjet képviselet irodáiban 
ína, éppúgy mint Togliatti levelére adott válaszát. Mindkett őt, és 
az egész levelezést a szovjet futárok hozták-vitték. Bizonyos 
információkat is innen szereztek be az olasz párt képvisel ő i. 

Ha a dokumentumokat elemezzük, nyilvánvalóvá válik szá-
munkra az orosz pártviták megközelítésének módszertani kü-
lönbsége . Bár Paolo Spriano,. az OKP történetírója helyesen 
mondja, hogy a Politikai Bizottság első  dokumentuma (nem tudni 
mikor), de mindenképpen október 6-a, tehát az ellenzék október 
4-i nyilatkozata után keletkezett, ennek ellenére nem tükrözi 
a legújabb eseményeket, tulajdonképpen a vita fordulópontját. 5  
Ezt a hiányosságot Toglia tti is szóvá teszi válaszaiban. Mégis, 
Gramsci érvelése most már nem a napi eseményektő l függött. 
Az ő  megközelítése elvi és elméleti jelleg ű  is volt egyben, míg 
Togliattié gyakorlati és aktuálpolitikai. Nyilvánvaló, hogy ez 
utóbbi szempontokat figyelembe véve Togliattinak mindenkép 
pen igaza volt, amikor a szovjet elvtársakat figyelmeztet ő  állás-
foglalás hivatalos megismertetését ő l elállt. F. Ferri ezt a Togliat 
ti-féle álláspontot „a '26-os valósághoz jobban igazodó"-nak ne-
vezi, és a vitában egyértelm űen Togliattinak ad igazat. 6  

Mi viszont Gramsci érvelését meggyőzőbbnek tartjuk, különö-
sen azt a választ, amit Togliatti leveleire ad. Ezekben Gramsci 
intranszigens, követel őző  álláspontot foglal el, annak ellenére, 
hogy Togliatt i mindenféle érwel igyekszik őt megnyugtatni. Ebbő l 
a válaszlevélbő l egyértelmüen kiderül: Gramsci látott messzebb-
re. Az orosz pátvitákban ugyanis már ekkor felismeri, és két al-
kalommal is megemlíti a latens szakadás veszélyét, ami aztán 
a későbbiekben a „forradalom thermidori szakaszához" vezetett. 

A levélváltás, ha szóba kerül, még mindig heves polémiát vált 
ki az olasz közvéleményben. Bizonyára minden olvasó állást fog-
lal abban a kérdésben: Togliattinak vagy Gramscinak volt-e iga-
za. A vélemények biztosan megoszalnak majd, és ez a termé-
szetes. 

Következmények 

A levélváltás után az események nemzetközi és olasz téren 
is tovább folytatódtak. 

Nem egészen egy héttel azután, hogy Toglia tti megírta válasz 
levelét Gramscinak (4.), Moszkvában újabb eseményekre került 
sor. 1926. október 23-án Klara Zetkin, Otto Kuusinen, Georgi 
Dimitrov, Palmiro Togliatti és mások a Komintern VB elnöksé-
géhez „benyújtottak egy tervezetet, s azt javasolták, hogy az 
Elnökség sajátjaként terjessze azt a VII. kib ővített plénum elé. 
A dokumentum kinyilvánította: az Elnökség nem tartja lehetsé-
gesnek, hogy Zinovjev továbbra is a Kominternben maradjon, és 
ott dolgozzon. A KIVB Elnöksége egyeté гtett a javaslattal, és a VII. 
plénum elé terjesztette. Zinovjevet felmentették a Komintern Vég-
rehajtó Bizottságának elnöki tisztsége alól."' A „nagy közvetít őt", 
Sztálint ezután már csak az „elméleti Herkulesnek" nevezett N. 
Buharin akadályozta terveinek megvalósításában, akit 1928-29-
ben sikerült félreállítania. 8  

Olasz téren az események azonnal tragikus színezetet öltöttek. 
A fasiszta rend ő rség Gramscit 1926. november 8-án, alig két hét-
tel a levélváltás után letartóztatója, annak ellenére, hogy kép-
viselő i mentelmi joga volt, számüzi, majd 1928-ban bebörtönzi. 
Különböző  okok miatt - amelyek között ez a levélváltás is ott van 
- Gramsci és Togliatti semmilyen formában sem érintkezett egy-
mással ezután. 

Ötven éve, a fasiszta börtönökböl épphogy kiszabadult, 1937. 
április 27-én meghalt Gramsci. ❑ 

° Gramsci véleményét a partvezetőség 1926. augusztus 2-3-i ülésének jegyző-
könyvébő l idézzük. Az anyag jelenleg a római Istituto Gramsciban, az OKP 
Archívumában található (I. G. APC 393/72). Ugyancsak itt található Togliatti 
levele is (I. G. APC 420/27). 

e Paolo spriano: storia del Partito Comunista Italian, Torino, 1969. Einaudi, 
11. köt. 51. old. 

e Lásd: Franco Ferri: Introduzione al Carteggio, in: Rinascita, id. kiad. 17. old. 
A kommunista Internacionálé története, id. kiad. 229. old. 

8  Lásd errő l: Stephen F. Cohen: N. I. Bukharin and the Bolshevik Revolution. 
A Political Biography 1888-1938. New York, 1973. Alfred and Knopf; Roy 
A. Medvediev: Bukharin's Last Years, in: New Lett Review, 1978. május-jú-
nius; valamint tanulmányomat: Buharin értelmezésének problémái és Ie-
hetбsége, Filozófiai Figyel ő , 1984. 1. sz. 60-67. old. 

24 



Gramsci és Togliatti 
levélváltása 

Gramsci levele Togliattihoz 

Kedves barátom! 
Mellékelten küldöm Neked azt a dokumentumot, amelyrő l egy 

másik levelemben már szóltam. Másoltasd át, és fordíttasd le, 
hozzáteheted, ha akarod, a nevünket is, de ezt mindenesetre 
nem kellene közzétenni. Átnézheted a szöveget valamilyen rész-
let, vagy a forma megváltoztatása miatt, mivel siet ősen állítottuk 
össze. A lényegi értelmét viszont érintetlenül kell hagynod. Mint-
hogy mi a KB többségét akarjuk segíteni, megegyezhetsz ezek-
ben a változtatásokban a f ő  felelősökkel. Küldd vissza azonnal 
a végleges szöveg másolatát. A mi benyomásunk nagyon pesszi-
mista, ezért tartottuk szükségesnek a levelet. 

Várom Antonio Labriola leveleinek javított és összeolvasott 
szövegét, Rjazanov el őszavával. Az O(rdine) N(uovo) els ő  szá 
mához kellene. Nagyon kell vele sietni! 

Hamarosan küldöm, remélem, a cikkeket az Imprekorr számá-
ra. Mindenkit üdvözlök: 

Antonio 

Az OKP Politikai Bizottságának 
dokumentuma 

Kedves elvtársak! 
Az olasz kommunisták és országunk minden öntudatos dolgo-

zója mindig megkülönböztetett figyelemmel kísérte vitáitokat. 
Az Orosz Kommunista Párt valamennyi tanácskozása és vala-
mennyi kongresszusa el őtt mindig bizonyosak voltunk abban, 
hogy a polémiák hevessége ellenére az orosz párt egysége nincs 
veszélyben; sőt, biztosak voltunk benne, hogy miután ezeken 
a vitákon keresztül nagyobb ideológiai és szervezeti homogeni-
tást ért ,el, a párt jobban felkészült és felfegyverkezett annak 
a sokféle nehézségnek a leküzdésére, amely egy munkásállam 
hatalomgyakorlása közben felmerül. Ma, a XV. kongresszusotok 
előestéjén nincs már meg többé ez a múltbéli bizonyosságunk, 
leküzdhetetlen aggodalmat érzünk. Úgy látjuk, hogy az ellenzéki 
blokk jelenlegi magatartása és a polémiák élessége a Szovjet-
unió Kommunista (b) Pá гtján belül megköveteli a testvérpártok 
beavatkozását. Pontosan ez a meggyőződésünk indított bennün-
ket arra, hogy ezzel a levéllel forduljunk hozzátok. Lehetséges, 
hogy az az elszigeteltség, amelyben pártunk élni kényszerül, oda 
vezetett, hogy eltúlozzuk ezeket a veszélyeket, amelyek az SZK(b) P 
belső  helyzetére vonatkoznak; mindenesetre biztosan nem túl-
zóak azok az ítéleteink, amelyek ennek a helyzetnek a nemzet-
közi visszhangjára vonatkoznak, és mi, mint internacionalisták, 
szeretnénk küldetésünket betölteni. 

Szovjet testvérpártunk jelenlegi helyzete nagyon eltérőnek és 
sokkal súlyosabbnak látszik, mint ahogy az ezt megel őző  vitákból 
kitűnt, mert ma megvalósulni és elmélyülni látjuk a szakadást a 
központi leninista csoporton belül, amely mindig is a párt és az 
Internacionálé vezet ő  magja volt. Egy ilyen jelleg ű  szakadás, füg-
getlenül a kongresszus szavazatainak számszer ű  eredményétő l, 
a legsúlyosabb következményeket hozhatja magával, nemcsak 
akkor, ha az ellenzéki kisebbség nem a legnagyobb lojalitással 
fogadja a forradalmi pártfegyelem alapvet ő  elveit, hanem akkor 
is, ha az (tovább folytatva polémiáját és harcát) átlép bizonyos 
határokat, amelyek felette állnak minden formális demokráciának. 

Lenin egyik legé пékesebb tanítása az volt, hogy nekünk be-
hatóan tanulmányoznunk kell osztályellenségeink nézeteit. Nos, 
kedves elvtársak, bizonyos, hogy a nemzetközi burzsoázia újság-
jai és legerősebb államférfiai célba veszik majd az SZK(b)P alap-
vető  csoportjában meglévő  konfliktus szerves jellegét, észlelik 
majd a testvérpátunkon belüli szakadást, és meg lesznek gy ő- 

zödve arról, hogy ennek a proletár diktatúra lassú agóniájához és 
felbomlásához kell vezetnie, hogy ez a forradalom katasztrófáját 
eredményezheti, amit a fehérgárda felkeléseinek és invázióinak 
sem"sikerült elérniük. Az a hideg megfontoltság, amivel ma a bur-
zsoá sajtó az orosz eseményeket igyekszik elemezni, az a tény, 
hogy — amennyire csak képes rá — igyekszik elkerülni azt a ke-
gyetlen demagógiát, amely a múltban sajátja volt, olyan szimp-
tómák, amelyeken el kell gondolkodniuk az orosz elvtársaknak, 
és még inkább felel ősségük tudatára kell ébreszteni őket. Egy 
másik ok miatt is felfigyel a nemzetközi burzsoázia az SZK(b)P-n 
belüli válság elmélyülésére vagy a lehetséges szakadásra. A 
munkásállam már 9 éve létezik Oroszországban: Bizonyos, hogy 
nemcsak a munkásosztálynak, hanem maguknak a kommunista 
pártoknak és más országoknak is csak egy elenyész ő  kisebb-
sége képes teljes egészében rekonstruálni a forradalom egész 
fejlődését és megtalálni a részletekben is (amikb ől a szov-
jet állam mindennapi élete áll) annak a vörös fonálnak a foly-
tonosságát, ami a szocializmus építésének az általános pers-
pektívájához vezet. És ez nemcsak azokban az országokban 
van így, ahol a gyülekezési szabadság már nem létezik, és a saj-
tószabadságot teljesen megszüntették, vagy hallatlan korláto-
zásoknak vetették alá, mint Olaszországban (ahol a bíróságok 
lefoglalták és betiltották Trockij, Lenin, Sztálin, Zinovjev könyvei-
nek a kinyomtatását, legutóbb pedig még a Kommunista kiáltvány 
kinyomtatását is), hanem azokban az országokban is, ahol párt-
jainknak még megvan a lehet őségük arra, hogy tagjaikat és a tö-
megeketáltalában elegendő  dokumentációval lássák el. Ezekben 
az országokban a nagy tömegek nem tudják majd megérteni a vi-
tákat, amelyek az SzK(b)P belül folynak, különösen, ha azok 
olyan hevesek, mint a jelenlegi vita, és nem egy részletkérdést, 
hanem a párt politikai irányvonalának egész komplexumát érin-
tik. Nem csupán a dolgozó tömegek általában, hanem pártjaink 
tömegei is a Szovjetköztársaságban és pártjában, amely ott 
kormányoz, látják és akarják látni azt az egyedüli harci egysé 
get, amely a szocializmus általános perspektívájáért dolgozik. 
Mivel a nyugat-európai tömegek Oroszországot és az orosz pár-
tot csak ebbő l a szemszögbő l látják, fogadják szívesen, és mint 
egy történetileg szükségszer ű  tényt, hogy az SZK(b)P legyen az 
Internacionálé vezet ő  pártja, csakis azért, mert a Szovjetköz-
társaság és az SZK(b)P csodálatos szervez ő  elem és forradalmi 
hajtóerő . 

A burzsoá és szociáldemokrata pártok, ugyanezen oknál fog-
va, kihasználják az SZK(b)P—n belüli konfliktusokat és bels ő  
polémiákat. Küzdeni akarnak az orosz forradalom e hatása és 
az ellen a forradalmi egység ellen, amely az SZK(b)P körül az 
egész világon kezd megteremtődni. Kedves elvtársak! Végtelenül 
kifejező , hogy egy olyan országban, mint Olaszország; ahol a fa-
siszta párt- és államszervezetnek sikerül a nagy munkás és pa-
raszt tömegek autonóm életének minden jelent ős megnyilvánu-
lását elfojtania, a fasiszta újságok, különösen a vidékiek, tele van-
nak propaganda szempontból technikailag jól megszerkesztett, a 
demagógia és a gyalázkodó magatartás minimumával megírt cik-
kekkel, amelyekben igyekeznek bizonyítani, az objektivitásra va-
ló evidens törekvéssel, hogy mostmár az SZK(b)P ellenzéki 
blokkjának legismertebb vezet ő i kijelentései következtében, a 
szovjetállam biztosan halad affelé, hogy tiszta kapitalista állam-
má váljék, és hogy ezért aztán a fasizmus és bolsevizmus világ 
méretű  párbajában a fasizmus fog gy őzni. Ez a kampány, amely 
egyrészt azt is mutatja, mennyire felmérhetetlen még az a szim-
pátia, amit a Szovjetközársaság a nagy olasz néptömegek között 
élvez, akik némely vidékeken hat éve csak igen gyér illegális 
pártirodalmat kapnak, azt is mutatja, hogy a fasizmus, amely 
nagyon jól ismeri a reális olasz belső  helyzetet és megtanult 
bánni a tömegekkel, hogyan igyekszik felhasználni az ellenzéki 
blokk politikai magatartását arra, hogy véglegesen megtörje a 
munkások szilárd ellenérzését a Mussolini-kormánnyal szemben, 
és hogy létrehozzon egy olyan lelkiállapotot, amelyben a fasiz- 
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mus legalább valamiféle kikerülhetetlen történelmi šzükségsze-
rűségnek tűnik, az azt kísérő  nehézségek és kegyetlenkedések 
ellenére is. 

Úgy hisszük, hogy az Internacionálén belül a mi pártunk az, 
amelyik legjobban megég! az SZK(b)P-n belüli súlyos helyzet vi-
szontagságait. És nem csupán a fentebb kifejtett okok miatt, 
amelyek, hogy úgy mondjuk, küls ő  okok, és amelyek a forradalmi 
fejlődés általános feltételeit érintik hazánkban. Tudjátok, hogy az 
Intemacinálé minden pártja örökölt a régi szociáldemokráciától és 
a különböző  országokban meglévő  különböző  hagyományokból 
(anarchizmus, szindikalizmus, stb.) egy csomó el ő ítéletet és 
ideológiai indítékot, minden jobboldali és baloldali elhajlás 
tűzfészkét. Az utóbbi időkben, de különösen az V. világkongresz-
szus után, pártjaink — hosszú és fájdalmas tapasztalatokon, fá 
rasztó és kimerít ő  válságokon keresztül —kezdtek már elérni egy-
fajta biztos leninista stabilizációt, kezdtek igazi bolsevik pártokká 
lenni, új proletár káderek kezdtek kialakulni alulról, az üzemekbő l; 
az értelmiségieket szigorú szelekciónak, a cselekvés terén pe-
dig a gyakorlati munkán alapuló kíméletlen és kemény teherpró 
bának vetették alá. Ez az újjáalakulás az SZK(b)P mint egységes 
egész vezetése és a Szovjetunió pártja minden nagy vezet ője 
alatt bekövetkezett. Nos: a jelenlegi válság élessége és a nyílt 
vagy latens szakadás veszélye, amit ez magában hordoz, feltar-
tóztatja pártjainkban ezt a fejl ődési folyamatot, kikristályosítja a 
jobboldali és baloldali elhajlásokat, még messzibbre tolja a dolgo-
zók világpártja szerves egységének sikerét. Hisszük, hogy külö 
nösen erre az elemre internacionalista kötelességünk felhívni az 
SZK(b)P legfelelősebb elvtársainak a figyelmét. Elvtársak! A vi-
lágtörténelem elmúlt kilenc évében ti voltatok minden ország for-
radalmi erőinek szervező  eleme és hajtóereje; arra a funkcióra, 
amit ti betöltöttetek, az egész emberiség történetében nincsen 
példa, amely szélességben és mélységében hozzá mérhet ő  len-
ne. De ti ma saját m űveteket romboljátok le, degradáljátok, és az 
a veszély fenyeget benneteket, hogy megsemmisítitek azt a ve 
zető  funkciót, amit az SZK(b)P Lenin ösztönzésére megszerzett 
magának; úgy látjuk, hogy az orosz kérdések szenvedélyessége 
miatt szem el ől tévesztitek az orosz kérdések nemzetközi vonta-
kozásait, és ez az egész elfeledteti veletek, hogy orosz aktivista 
kötelességeteket csak a nemzetközi proletariátus érdekeinek ke-
retein belül lehet és kell betöltenetek. 

Az OKP Politikai Bizottsága a lehető  legnagyobb szorgalommal 
és figyelemmel tanulmányozta mindazokat a problémákat, ame-
lyeken ma az SZK(b)P-n belül vita folyik. Azokat a kérdéseket, 
amelyeket ma nektek vetnek fel, holnap a mi pártunknak is felvet-
hetik. A mi országunkban is a dolgozó népesség többségét a 
mezőgazdasági tömegek adják. Egyébként a proletariátus hege-
móniáján belül jelentkező  többi probléma nálunk bizonyára sok-
kal komplexebb és akutabb formában jelentkezik, mint magában 
Oroszországban, mert Olaszországban az agrárnépesség s ű rű-
sége lényegesen magasabb, ugyanis a mi parasztságunknak 
igen gazdag szervezeti hagyománya kétezer éves tradícióval 
rendelkezik, és olyan mértékben specializálódott a parasztok 
megszervezésére és propagandájára, melyhez hasonló más or 
szágokban nincs. Ha igaz is az, hogy az ipar nálunk fejlettebb, és 
hogy a proletariátus jelent ős anyagi bázissal rendelkezik, az is 
igaz, hogy ennek az iparnak nincs nyersanyaga az országon be 
lül, tehát jobban ki van téve a válságnak; ezért a proletariátus 
csak úgy tudja majd vezető  funkcióját beölteni, ha megnő  benne 
az önfeláldozás szelleme, és ha megszabadul a reformista vagy 
szindikalista korporativizmus minden hagyományától. Ebb ő l a 
realisztikus szemszögbő l, ami —úgy hisszük —leninista, tanul 
mányozta az OKP Politikai Bizottsága a vitáitokat. Pártvéleményt 
mindeddig csak a frakciók szorosan vett fegyelmi kérdésében 
nyilvánítottunk, mivel tartani akarjuk magunkat a XIV. kong-
resszusotok után általatok intézett felhíváshoz, hogy az orosz 
vitákat ne vigyük be az Internacionálé szekcióiba. Most ki-
jelentjük, hogy alapvetően helyesnek tartjuk az SZK(b)P KB 
többségének politikai vonalát, és hogy bizonyára így fog-
lal majd állást az olasz párt többsége is, ha szükséges lesz 
egyáltalán felvetni a kérdést. Nem akarunk, és feleslegesnek tart-
juk, hogy agitáljunk mellettetek, vagy az ellenzéki blokk elvtársai 
mellett. Ezért nem készítünk feljegyzést minden egyes kérdésr ő l, 
a mi megítélésünkkel együtt. Ismételjük, hogy bennünket az a 
tény befolyásol, hogy az ellenzéki blokk magatartása a KB egész 
politikai vonalával ütközik, és uniópártjaink politikai cselekvésé-
nek és leninista doktrínájának pontosan a szívét célozza meg. A 
proletariátus hegemóniájának elvét és gyakorlatát kérd őjelezi 
meg, a munkás-paraszt szövetség alapvet ő  kapcsolatait gyengíti, 
miközben veszélyezteti a forradalmi és munkásállam eredmé-
nyeit. Elvtársak! Sohasem láttunk még a történelemben olyat, 

hogy egy uralkodó osztály —egészében véve — rosszabb feltéte-
lek között élt volna, mint az elnyomott és alávetett osztály bizo-
nyos rétegei és tagjai. Ezt a hallatlan ellentmondást a történelem 
a proletariátusnak tartotta fenn osztályrészül: a proletárdiktatúrá 
ra nézve, ebben az ellentmondásban rejlik a legnagyobb veszély, 
különösen azokban az országokban, amelyekben a kapitalizmus 
nem fejlődött jelentősen és nem sikerült neki egységesíteni a ter-
melőerőket. Ebből az ellentmondásból — amely egyébként bizo-
nyos szempontból azokban a kapitalista országokban is jelentke-
zik, amelyekben a proletariátus objektíve már egy magasabb tár-
sadalmi funkciót ért el — származik a reformizmus és a szindika-
lizmus, a korporatív szellem és a munkásarisztokrácia rétegez ő-
dése. Viszont a proletariátus nem válhat domináns osztállyá, ha 
korporatív érdekei feláldozásával nem haladja meg ezt az ellent- 
mondást, nem ő rizheti meg hegemóniáját és diktatúráját, ha — jól-
lehet uralkodóvá vált — nem áldozza fel közvetlen érdekeit az 
osztály állandó és általános érdekeiért. Persze könny ű  ezen a 
téren demagógiát teremte, könny ű  az ellentmondás negatív olda-
lait hangsúlyozni. „Te vagy az uralkodó, te rosszul öltöžött és 
rosszul táplált munkás, vagy pedig a bundás nepman, akinek 
a föld minden java a rendelkezésére áll?" Ahogyan a reformisták 
egy forradalmi sztrájk után, amely növelte a tömeg fegyelmét és 
összetartozását, de mivel hosszú ideig tartott, még jobban elsze-
gényítette az egyes munkásokat, akkor ezek a reformisták ezt 
mondják: „Miért is harcoltok? Tönkretettétek magatokat és elsze-
gényedtetek!". Könny ű  demagógiát csinálni ezen a téren, és ne-
héz nem csinálni, amikor a kérdést a korporatív szellem vonatko-
zásában vetették fel és nem a leninizmus, a proletariátus hege-
móniája doktrínájának a szellemében, amely történetileg egy—és 
nem egy másik — adott helyzetre vonatkozik. 

Számunkra ez a tívitátok lényegi eleme, és ebben van az ellen-
zéki blokk hibáinak gyökere,és azoknak a latens veszélyeknek az 
eredete, amelyeket cselekvése magában hordoz. Az ellenzéki 
blokk gyakorlatában és ideológiájában teljes egészében újjászü-
letik a szociáldemokrácia és a szindikalizmus egész hagyomá-
nya, amely mindeddig meggátolta a nyugati proletariátust abban, 
hogy vezető  osztállyá szerveződjön. 

Csak a munkásállamot kormányzó párt határozott fegyelme és 
szilárd egysége képes biztosítani a proletariátus hegemóniáját a 
NEP-rendszerben, azaz az általunk jelzett ellentmondás teljes ki-
fejlődése idején. De az egység és a fegyelem ebben az esetben 
nem lehet mechanikus és kikényszerített, őszintén és meggyő -
ződésból jövőnek kell lennie, nem pedig egy bebörtönzött, vagy 
ostromlott ellenség osztagára jellemz őnek, amely mindig a sző - 
késre és a váratlan kitörésre gondol. 

Ezt szerettük volna, kedves elvtársak, mondani nektek, testvéri 
és baráti szellemmel, habár mi a kisebbik testvér vagyunk. Zinov-
jev, Trockij, Kamenyev elvtársak jelent ősen hozzájárultak ahhoz, 
hogy kitanuljuk a forradalmat, néhányszor nagyon energikusan 
és szigorúan kijavították hibáinkat, mestereink közül valók voltak. 
Különösen hozzájuk fordulunk, mint a jelenlegi helyzetért legin-
kább felelősökhöz, mert biztosan akarunk lenni abban, hogy az 
SZK(b)P KB-nak a többsége nem szándékozik túlzott gy őzelmet 
aratni a harcban, és kész elkerülni a túlzó rendszabályokat. 
Oroszországi testvérpártunk egysége szükséges a világ forradal-
mi erő inek fejlődéséhez és győzelméhez; ennek érdekében min-
den kommunistának és internacionalistának áldozatot kell hoz-
nia. Az egységes párt által elkövetett hibákat könnyen meg lehet 
haladni; egy szakadás vagy egy latens szakadás viszont hisz 
szabb távon helyrehozhatatlan és végzetes lehet. 

Kommunista üdvözlettel: 
OKP KB 

Togliatti válasza az OKP KB-nak 

1926. október 18. 

Az OKP KB-nak 

Kedves elvtársak! 
Alighogy megkaptam az OKP KB-nak az SZK(b)P-hez címzett 

levelét, miután a levelet franciára fordítottam, siettem, hogy meg-
tegyem, amit Antonio elvtárs tanácsolt nekem kísér ő  levelében. 
Az eredmény az volt, hogy elhatároztam: táviratot küldök nektek, 
aminek ez a francia nyelv ű  szövege: 

„ Morelli-Róma. Leveletekben kifejezett nyugtalanság nem felel 



meg az orosz párt reális helyzetének. Ellenzék, annak az ellenál-
lásnak következtében, amellyel a tömeg fogadta, teljes vissza-
vonulásban van. Elismerve elszigeteltségét és kudarcát, szóba 
állt a Politbüróval kapituláció témájában, olyan alapon, hogy be 
szünteti a frakciómunkát és aláveti magát a pártfegyelemnek. 
Semmi veszély sem fenyegeti a proletárdiktatúrát és a pártegy-
séget. Stop. Jól ismervén helyzetét, ajánlom nektek, hogy ne ad-
játok olyanok kezébe a levelet, akik ebben a helyzetben nemkí 
vánatosak lennének. Részleteket levélben. Ercoli —1926. október 
16." 

A táviratot részben azon információk alapján állítottam össze, 
amelyekkel rendelkeztem arról, milyen ponton is áll a vita az 
SZK(b)P-n bel(l, részben más — teljesen részletes és kimerít ő  —
információk alapján, amelyeket rendelkezésemre bocsátottak. 

Az Orosz KP belső  helyzetének elmérgesedése szeptember 
utolsó és október els ő  napjaiban következett be, amikor is az el-
lenzék vezető i felszólaltak a Kommunista Akadémián, egy 
moszkvai vasutas alapszervezetben, az Aviopribor gyárban, stb. 
A Politburo első  reagálása az október 4-i határozat volt, amellyel 
az ellenzék vezet ő it az Ellenő rző  Bizottságnál feljelentették, mivel 
úgy ítélték meg magatartásukat, hogy ezzel megsértették a párt-
fegyelmet és a Központi Bizottság határozatait. Erre a határo-
zatra az ellenzék azt válaszolta, hogy kész felfüggeszteni a har-
cot és hajlandó az együttm űködésre. Beláthatta mindjárt az ele-
jén, hogy mennyire képtelen nemcsak arra, hogy mozgósítsa a 
pártot a Központi Bizottsággal szemben, hanem arra is, hogy va-
lamilyen említésre méltó eredményt érjen el az alapszervezetek-
ben. 

Miközben azonban az ellenzék ezt a javaslatot tette, Zinovjev 
elvtárs Leningrádba ment, hogy ebben a városban próbálja meg 
azt, amit Moszkvában nem tudott elérni. A pártalapszervezetek 
reagálása Leningrádban még hevesebb volt, mint Moszkvában. A 
leningrádi epizód azt bizonyítja, hogy az ellenzék vezet ő i — mi-
közben magukat hajlandónak nyilvánítják arra, hogy alávessék 
magukat a pártfegyelemnek — igyekeztek magukat olyan helyzet-
ben hozni, ami lehetővé tenné számukra, hogy feltételeket szab-
janak a Politbürónak. 

Ezen a ponton a PB, miközben megszavazta (október 8-án) a 
második határozatot, amelyben különösképpen Zinovjevet ma 
rasztaliak el az Ellen ő rző  Bizottság előtt, megállapította, hogy le 
kell rögzíteni saját feltételeit és határid őt kell szabni a tárgyalá-
sokra. 

A ti leveletek, amely ide e hó 15-én pénteken jutott el hozzám, 
olyan pillanatban érkezett, amelyben 

az a felhívás, amit az ellenzék intézett a pártszervezetekhez 
azzal az eredménnyel járt, hogy bizonyította magának az ellen-
zéknek a teljes elszigetel ődését; 

folyamatban voltakés majdnem le is zárultak azok a tárgya-
lások, amelyek a KB által szabott feltételek elfogadtatásáért foly -
tak az ellenzék vezető ivel, és különösen — ahogyan a KB jegyz ő  
könyveibő l és azokból a teljesen bizalmas információkból, ame-
lyeket rendelkezésemre bocsátottak, kiderül — leveletek akkor 
érkezett, amikor a nemzetközi horderej ű  pontok vitája folyt, azaz 
amelyek az ellenzéki vezet őknek a pártjainkban meglév ő  szél-
sőbaloldali frakciókkal és a Kominternb ő l kizárt csoportokkal 
(Korsch és Fischer-Maszlov) való szolidaritásukkal volt kapcsola-
tos. 

Leveletek tehát olyan id őpontban érkezett, amikor annak tartal-
mát nem ismertethettük meg a a KB-val. Minden bizonnyal fegy-
verré vált volna az ellenzék kezében a KB ellen. Az ellenzék ve-
zető i felhasználták volna arra, hogy elutasítsanak néhány nekik 
diktált feltételt, hogy más feltételeket kérjenek, hogy id őt nyerje-
nek, ami nyilvánvalóan kárt okozott volna a pártnak. 

Számításba kell venni, hogy az ellenzéki vezet ők, amikor meg-
kezdték támadásukat, jól tudták, hogy az alapszérvezetekben 
nem tudnak majd sikert elérni. De valószín ű leg számoltak azzal a 
lehetőséggel is, hogy bizonyos számú pártsejttel elfogadtatnak 
egy békülésre csábító álláspontot, amely általános egységre és a 
vezetők felelősségére való felhívásban fogalmazódott volna meg. 
Ha ez bekövetkezik, kárt okoz a pártnak, mert ez a valóságban a 
KB irányvonala revíziójának kezdetét és egy elég rövid lejáratú, 
de még hevesebb, úi vitát eredményezne. Így az ellenzék felhasz-
nálhatta volna az elért részleges eredményt arra, hogy tevékeny-
ségét továbbvigye, amely arra irányult, hogy mozgósítsa a pártot 
a KB ellen. Nos, benneteket az a veszély fenyegetett, hogy leve-
letekkel az ellenzék kezébe adjátok azt, amit nem tudott mekapni 
a pártalapszervezetekben, vagy legalábbis az a veszély fenyege-
tett benneteket, hogy azt a benyomást keltitek bennük, hogy amit 
nem találtak meg a párton belül, azt megkaphatják az Internacio-
náléban, vagy egyes szekcióiban. 

Az eredmény teljességgel káros lett volna. Ezért kérlek benne-
teket a táviratban, hogy ne ragaszkodjatok tovább ahhoz, hogy 
kéritek a levél átadását az SZK(b)P KB-nak. 

Egy másik kérdés, hogy leveletek általában nagyon pesszimis-
ta. Átadása a KB-nak ezért sem tanácsos, mert az lenne a kö-
vetkezménye, hogy a levélbő l nyilvános, vagy csaknem nyilvános 
dokumentum válna. Azoknál az ellenzéki csoportoknál, amelyek 
már léteznek vagy még most vannak csak kiformálódóban a Ko 
г  iintern más pártjaiban, a levelet szándékaitoktól teljesen ellen-
tétes célokra használnák fel. 

Most, miután elküldtem a táviratot, a megállapodás a KB és az 
ellenzék között a PB által diktált alapokon jött létre. Elküldöm nek-
tek a vonatkozó dokumentumok francia nyelv ű  fordítását, ami a 
vasárnapi Pravdában jelent meg, pontosan a PB által megsza-
bott formában. Azt hiszem, ez arra indít majd benneteket, hogy 
ezután ne ragaszkodjatok többé leveletek bemutatásához. A ki-
bővített VB-t egy hónapon belül összehívják. Az orosz kérdés na-
pirenden van, és széles körben megvitatják majd. A kib ővített 
VB-n az Olasz Kommunista Párt delegációjának módja lesz kifej-
teni véleményét és megvédeni álláspontját akár a levél formájá-
ban is, ha alkalmasnak látja. Id őközben pedig nektek módotok 
lesz kiegészíteni ismereteiteket mindezekr ől a kérdésekről, és 
ítéletet alkotni nem a pillanatnyi benyomások hatása alatt, hanem 
minden elem higgadt számbavételével. Ahhoz, hogy ez az 
értékítélet lehetővé váljon, hozzá fog járulni az az új helyzet, 
amely az SZK(b)P-n azáltal jött létre, hogy a pártfegyelem keretei 
közé visszatért az ellenzék. 

Még azt is meg kell mondanom nektek, hogy még a kib ővített 
VB előtt, sőt már a közeli napokban, köztetek lesz Airone elvtárs 
(Humbert-Droz), akit kifejezetten azért küldenek, hogy néhány 
pártot informáljon arról, hogy milyen módon jelentkezik ma az 
orosz kérdés, és általában arról, milyen az Orosz KP bels ő  hely-
zete. A helyzet alapvet ő  jellegzetessége az, hogy az ellenzék —
mivel tudatában van elszigeteltségének, és miután látta azt a ha 
tározottságot, amellyel a KB és a párt ellenszegül a pártfegyelem 
és a párt belső  élete megzavarásának minden er őszakos kísér-
letével szemben — teljes visszavonulót fújt. Az ma a jelszavuk, 
hogy „Néhány évig csendben kell maradnunk!". Es nincs kizárva 
az a megosztottság sem, amely valamelyik vezet őjüket — akár lé 
nyegét tekintve is — saját irányvonalának megváltoztatásához ve-
zeti (azaz a többséghez való (jracsatlakozáshoz). 

Amennyiben mégis kitartanátok szándékotok mellett az én tá-
jékoztatóm után is, hogy bemutassam a levelet abban a formá-
ban, ahogyan elküldtétek, akkor azt kérem, hogy legalább annak 
az elvtársnak az érkezését és a vele való beszélgetést várjátok 
meg, akirő l beszéltem. Mindenképpen vegyétek figyelembe, hogy 
a levelet már ismeri Pelikán elvtárs, Airone elvtárs és Kuusinenen 
kívül Buharin is. Mindenesetre, ha az volt a célkit űzésetek, hogy 
a VB többségének kifejtsétek kétségeiteket a KB politikája né-
hány sajátos szempontja helyességér ő l a párt belső  életének kér-
désével kapcsolatban, a célt már elértétek. 

Kommunista üdvözlettel: 
Ercoli 

U.I. A levél tartalmával nem értek egyet általában sem, de néhány 
sajátos szemponttal sem, amelyeket Antonio elvtársnak küldött 
levelemben kifejtek. 

2. melléklet 
A KB közleménye minden pártszervezetnek 
Az ellenzék vezető inek nyilatkozata 

Togliatti válasza Gramscinak 

1926. október 18. 

Kedves Antonio! 

Jelen levelemben kifejtem nektek, eléggé röviden, véleménye 
met az OKP KB-nak az SZK(b)P KB-hoz küldött levelével kapcso-
latban. Nem értek egyet ezzel a levéllel, mégpedig néhány ok 
miatt, amit nagyon vázlatosan most jelzek neked. 

1. A levél alapvető  hiányossága kérdésfelvetésében van. Els ő  
helyre teszi a szakadás tényét, ami az SZK(b ~P vezető  csoport-
jában ment végbe, és csak második helyre azt a problémát, hogy 
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Világnézet és ízlés 
Gondolatok a festészet ürügyén 

L ÍZLÉSÍTÉLET ÉS ESZTÉTIKAI 
ÍTÉLET 

Max Raphael Picasso Guernicáján illusztrálja azt az esetet, ami-
kor a festményben a világnézet „nem talál formára", azaz amikor 
a m űalkotás sikerületlen. Nincs itt helye annak, hogy Raphael 
— mint mindig, ez esetben is ragyogó — formaanalízisét reprodu-
káljuk; csak a végeredményt jelzem: Raphael szerint a Guernicá-
ban „A vizuális mozzanat (...) olyan érzelmet ébreszt az ember-
ben, amelyik nem válik egységes szituációvá, hanem az affektu-
sok és hatások olyan összességét alkotja, melynek értelmét —
ahelyett, hogy önmaguk feltárnák — desiffríroznunk kell." A lát-
vány nem egyértelmű: a legkülönfélébb attit űdök forrása lehet —
attól a verbális interpretációtól függ ően, amelyet a képnek adunk. 
A képhez való viszony, a kép adta beállítódás nem magának a 
képnek, hanem a tő le független interpretációnak az eredménye. 
Nem rejthetem véka alá: Raphael analízise meggy őző  a szá-
momra, mert magam sem szeretem a képet, magam is úgy ér-
zem, hogy Picasso e képének m űvészi befogadásához speciális 
tudással kell rendelkezni: tudni kell, hogy mir ő l szól, s ami en-
nél sokkal több, tudni kell a kép egyes elemeinek nem pusztán 
a festményen belüli, hanem attól független, önmagában vett funk-
cióját. Raphael mondja is (Lukács is mondhatná): a kép allego-
rikus. A világnézet nem talált formára: nem a képben mint totó 
lis kompozícióban, hanem a kép puszta „témájában" jelenik meg. 
Raphael itt egészen széls őséges formában juttatja kifejezésre 
egy gondolatát, amelyet két Giotto kép szembeállítása során is 
felvetett. A két kép: A scrovegni kápolna Lamentációja és a San-
ta Croce-beli Szent Ferenc halála. A kettő  lényegében azonos 
„szituációt" ábrázol. A második ugyanannak a „gondolatnak" 
a tökéletesebb megformálása, a „nagyobb", jelent ősebb, „iga-
zibb" m űalkotás. Hogy miért, azt Raphaelnek „tiszta" formaana 
lízis segítségével sikerült „bebizonyítnia". Ehhez azonban hoz-
zátesz valamit: a tökéletesebb forma, azonos szituáció tökélete-
sebb megformálása nem azt jelenti, hogy a m űvésznek ugyanazt 
a gondolatot másodszorra tökéletesebben sikerült megformálnia. 
A tökéletesebb m ű  — egyben tökéletesebb „gondolat": a második 
kép, a Szent Ferenc halála nem csak szebb, keresztényibb is, 
mint az első : itt — és csak itt teljes egészében jelen van a ke-
resztény gondolat- és magatartásvilág. A Lamentáció formailag 
kifogásolható elemeit, mozzanatait nem egyszer űen azzal ma 
gyarázza, hogy Giottónak nem sikerült fest ő ileg kifejeznie ke-
resztény meggyőződését, hanem problematikusnak ítéli magát 
a világnézetet, amelyik nem talált formára. Még kiélezettebben 
teszi ezt Picasso esetében. 

De vajon mit jelent az, hogy Picasso Guernicájában „a világ-
nézet" nem talált formára? S egyáltalában, bizonyítható-e, hogy 
„nem talált formára"? Lehet-e, van-e bizonyítéka annak, hogy 
a Guernica nem sikerült m űalkotás? Lehet-e egyáltalában bizo-
nyítani azt az ítéletet, hogy valamely m űalkotás rossz, vagy leg 
alábbis nem tökéletes? Nem ott kezd ődik-e minden m űelem 
zés, kritika, hogy kimondja a maga számára megfellebezhetetlen 
ítéletét — szép vagy nem szép —, amelyet azután nem bizonyít, 
de magyaráz? Ha csak egy valaki is van, aki szépnek tartja, nem 
kell-e már „sikerült m űalkotásként" számóntartanunk? Hiszen azt 
semmiképpen sem fogadhatjuk el, hogy egy objektum szépségét 
szemlélő inek többsége döntése alapján kell meghatároznunk! 
Vagy talán léteznek valamiféle „objektív" kritériumok, amelyek-
nek alapján dönteni lehet? Ki tudja, hogy melyek ezek? Hiszen az 
elfogadók és az elvet ők között mindig egyaránt akadnak laikusok 
és szakemberek. Bizonyos objektív kritériumokat talán nem len-
ne olyan lehetetlen rögzíteni, de ezek csak a „technikára" vo-
natkoznak és legfeljebb csak arra jók, hogy megkülönböztessük 
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a dilettánst a fest ő tő l. (Ha ennek egyáltalában értelme van: a 
„technikai minimum" létezik, csak éppen a zseniális dilettánssal 
nem tud mit kezdeni!) Ahol azonban ezek az objektív kritériumok 
léteznek, ott feleslegesek is. Mert ki ne tudná — mindenfajta 
szakértelem nélkül is — a tehetségtelen kisiskolás rajzórai fel-
adatát Klee képeit ő l elválasztani, bár az utóbbi tudatosan alkal-
mazza a gyermekrajzok bizonyos vonásait? A kett ő  közötti alap-
vető  differenciát nem nehéz meglátni annak sem, aki története-
sen nem szereti Klee m űvészetét. Ezek után a fest őnek nem is le-
het rossz alkotása? Mert azoknak az objektív kritériumoknak, 
amelyek a festményt a dilettáns mázolmánytól elválasztják, bizo-
nyára mindig meg tud felelni az, aki egyáltalán fest ő . 

A kérdésáradat, amelyet az olvasóra zúdítok, tulajdonképpen 
állítás: az ízlés — megfellebezhetetlenül — szubjektív. Ebb ő l 
viszont az következnék, hogy annak az ítéletnek, mely szerint 
„Picasso Guernicájában a világnézet nem talált formára" (azaz 
a kép m űvészileg „sikerületlen"), az égvilágon semmiféle objek-
tív értelme nincsen. Raphael csak azt bizonyította be, hogy a kép 
nem fejez ki valamifajta egyélelmű  verbális állásfoglalást a 
Guernicában történtekhez, hogy nem fejezi ki azt, amit a spanyol 
köztársaság szocialista hívei a fasiszták okozta barbár pusztí-
tással szemben — szerinte —éreztek, de nem bizonyította be, 
hogy semmiféle világnézet nem jutott benne formára. Ő  is arról 
beszél — erősen leegyszerűsítem a dolgot, de a lényégen nem 
változtatok —, hogy nem világos, vajon Picasso képe csupán az 
ember tehetetlen rémületét fejezi-e ki a fasiszta barbársággal 
szemben, ami az ő  szemében már-már a behódolással azonos, 
vagy pedig az emberi szubsztancia elpusztíthatatlansága jut ki-
fejezésre benne. A világnézet formára jutásának nem lehet kri-
tériuma sem az, hogy a kritikus—esztéta által helyeselt világ-
nézet jut-e formára. Tegyük fel, hogy Picasso azt akarta „ ábrá 
zolni": nincsen olyan fasiszta barbárság, amely felett a humánum 
ne győzedelmeskednék. S tegyük fel, hogy nem ezt, hanem —
akarata ellenére — a XX. századi értelmiséginek afeletti elkese-
redett megdöbbenését „ábrázolta", hogy ilyesmi századunkban, 
a beígért „haladás" és „prosperitás" századában, a „szocializ-
mus megvalósulásának" századában lehetséges (Raphael vala-
mi ilyesmi vetett a szemére). De ha nem a fest ő  tudatos világné 
zete, hanem egy másik világnézet jut formára a m űben, az egy-
értelm ű  azzal, hogy a m ű  formailag hibás? Vagy eleve meg lenne 
szabva egy adott történelmi korszakban az a világnézet, amelyet 
formára kell vagy lehet juttatni? 

Attól, hogy egy festmény nem fejezi ki pontosan a keresztény-
ség tanait vagy a leghaladóbb antifasiszta álláspontot, hogy 
nem fejezi ki sem a festő , sem a befogadó konkrét világnézetét, 
attól a legnagyszer űbb, a legtökéletesebb m űalkotás lehet. De 
a voltaképpeni esztétikai probléma csak most merül fel: vajon 
ezek után sikerültnek kell-e tekinteni minden olyan m űalkotást, 
amelyik az említett „objektív" kritériumok adta követelmények-
nek eleget tesz? Vajon minden festményt, amelynek megalkotó-
ja létrehozása közben a gyakorlatban követte a festészet elemi 
szabályait, m űalkotásként, szépként kell-e elfogadnunk, függet-
lenül attól, hogy befogadója azonosulni tud-e a kép teremtette, a 
képben kifejeződő  világlátással; függetlenül attól, hogy ennek 
vagy annak a befogadónak tetszik-e? Vajon nincs-e Raphaelnek 
mégis igaza abban, hogy lehetséges olyan kép, amelyben nem 
jut formára — most mondjuk így — semmifajta világlátás, mert 
nem egyértelmű? De ha ezt elfogadjuk, nem azt fogadjuk-e el ál-
tala, hogy a m űalkotásnak külön van tartalma és külön formája, 
hogy amit a tökéletes m űalkotás reprezentál, az valahogyan más-
képpen is kifejezhető? Mert ha másképpen nem fejezhet ő  ki, ak-
kor nincs és nem lehet más kritériumunk a számunkra rossz, 
számunkra nem tökéletes m űalkotás megítélésére, mint — nyil-
vánvalóan az általánosítás igényével fellép ő , de tudottan szub- 
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jektív-esztétikai ítéletünk. Nem tudjuk — mert nem lehet — a meg-
formálást a megformálandóval összevetni. A megformálandó 
is csak annyiban van, amennyiben megformált. Szubjektív ítéle-
tünk természetesen felléphet az általánosítás igényével: azzal az 
igénnyel ugyanis, hogy mások is szépnek lássák, mert abban, 
hogy szépnek látják — ez a m űélvező  álláspontjának tudatosítása 
—, a világhoz való sajátos, alakítható, gyakorlati viszony fejez ődik 
ki. 

Antinómiák között mozgunk, melyeknek gyökerei minden bi-
zonnyal az esztétikán messze túllép ő  kérdésekben, a társadal-
mi egész antinómiáiban gyökereznek. Ha a jelentós és jelenték-
telen, majd a jó és a rossz mü (festmény) elválasztására tett min-
den teoretikus kísérlet cs ődöt mond is, ha a gyakorlatban min-
denki más és más értékhierarchiát állít is fel fest ői életművek, 
egyes festők életműveinek egyes alkotásai között, és ha a leg-
többen tudatában vannak annak is, hogy ezek a hierarchiák visz-
szavonhatatlanul szubjektívek, mégis majd mindenki arra fog  t-  
rekedni, hogy a saját ízlését, a maga által választott értékhierar-
chiát tegye „általánossá". Magyarán: meg lesz arról gy őződve, 
hogy van jelentős és jelentéktelen, van jó és rossz festő  és fest 
mény, de nem csak arról van szó, hogy ami számomra esztéti-
kai élményt jelent, nem feltétlenül jelent azt más számára is és vi-
ce verse. 

Minden valószín űség szerint nem lehetséges egyértelm űen el-
dönteni, hogy a személyiség egész és az ízlés között „általá-
ban" milyen a viszony. Közismert, hogy magatartásuk egészét, 
világnézetüket, erkölcsüket és érzelmi életüket tekintve alapve-
tően különböző  egyéniségeknek lehet közös az ízlésük (egy vagy 
más területen legalábbis), továbbá, hogy ha van is bizonyos ösz-
szefüggés valakinek a különböz ő  művészetek területén meglevő  
ízlése között, kötelez ő  korrelációról semmiképpen sem beszél-
hetünk stb. Ezzel szemben az is tény, hogy az íz ►és mégsem 
egyéni abban az értelemben, hogy adott társadalmaknak, ko-
roknak, társadalmi rétegeknek, helyi csoportoknak stb. megvan 
a maguk közös, és az adott egységet jellemző  ízlésük stb. Ahol 
közös az ízlés — legalább tendenciájában _ ott természetesen az 
ízlésítélet önmagában vett szubjektivitása semmiféle érte-
lemben nem okoz problémát. Ha az adott társadalom, csoport 
stb. nem vesz tudomást semmiféle más társadalom, csoport m ű-
vészetérő l, az ő  művészetének pedig megvannak a maga meg-
fellebezhetetlennek tekintett normái, akkor egy-egy m űalkotás 
megítélésében lehetnek ugyan az ízlés szükségképpeni szub 
jektivitásából adódó nézeteltérések, lehet vitatni valamely alko-
tás bizonyos mozzanatait stb., de nem jöhet létre az a szituáció, 
amelyben — most természetesen csak a legszéls őségesebb eset-
re utalok — az ítéletek ugyanazon művet vagy m űvészt illetően 
is a „zsenialitás"-tól egészen a „fércm ű "-ig terjedhetnek. 

Az organikus társadalmak többé-kevésbé egyértelm űen szab 
ták meg a maguk m űvészetének normáit (hogy ez tudatos norma-
adás volt-e, vagy abban a hitben tették, hogy a m űvészet örök 
objektív törvényeit fedezik fel, az közömbös); csak a polgári tár-
sadalom kialakulásától kezdve —attól kezdve, hogy az egyén 
leszakadt a közösség köldökzsinórjáról — vált világossá és tudot-
tá az ízlés, ezen belül a képz őművészeti ízlés szubjektivitása. 
Pontosabban: ett ől kezdve vált ez a szubjektivitás problémává. 
Mert az esztétika szempontjából a m űvészi ízlés szubjektivitása—
amelyet tudomásul kell vennie akkor, ha ki óhajtja küszöbölni a  

transzcendencia tételezését a történelemben — nem egyszerű  
•tény hanem probléma, amelyet fel kell oldania. A m űvészi ízlés-
nek az esztétikai értékítélettel való azonosítása lehetséges, de 
esztétikailag irreleváns álláspont, hiszen m űvészetellenes. Ha 
ugyanis tagadjuk azt, hogy a m űvészet, a m űalkotások megítélé-
sének bármiféle objektív alapja lenne, ha ezt a megítélést telje-
sen, és •minden vonatkozásban önkényesnek tekintjük, akkor irre-
levánsnak minősítjük a m űvészetek évezredes történetének óri 
ási harcait és tragédiáit, a m űvészetböl fakadó nagy, hol egyéni, 
hol kollektív élményeket és ünnepeket. Retrospektíve még az 
organikus társadalom m űvészetének vonatkozásában is. 

Mit jelent az ízlés szubjektivitása? Az ízlésítéletek, az olyan 
típusú kijelentések, mint „Ez a kép nekem tetszik", „Ez a fest-
mény számomra nem jelent semmit, akárki festette is", nem 
képezhetik vita tárgyát. Ez azonban semmiféle értelemben nem 
probléma, hiszen az ilyen típusú ítéletek semmit nem mondanak 
a műalkotásról: a műalkotás befogadójának szubjektív állapotait 
írják le. A kérdés az, hogy az „Ez a kép nekem tetszik" ítélet mi-
lyen viszonyban áll az „Ez a kép szép" ítélettel. Mi a különbség 
a két ítélet között, ami a kép és a befogadó viszonyát illet? Bi-
zonyára nem a kép — a festészeti értékhierarchiában elfoglalt 
helyének —értékelését illetően áll fenn a különbség. Ebben a 
vonatkozásban még a fenti negatív ítéletnek szubjektív formából 
objektív formába való átfordítása sem hozhat létre változást, mert 
semmiképpen sem úgy kell lefordítanunk, hogy „Bár ez a kép 
szép, nekem nem tetszik", hanem úgy, hogy „Ez a kép csúnya, 
bármit állít is róla a közvélemény", vagy „Ez a kép nem szép, 
bármi legyen is a szakértők véleménye" stb. A különbség abban 
áll, hogy az objektív ítélet a paradigmatikusság igényével lép fel: 
aki kimondja, nem csupán arra tart igényt, hogy tudomásul ve-
gyék az ő  viszonyát a képhez; valami olyat állít magáról a képről, 
amit álláspontja szerint a kép minden szemlél őjének el kell, vagy 
kellene fogadnia. Aki azt mondja, hogy „Nekem tetszik Picasso 
Guernicája", az kinyilvánítja, hogy neki pozitív viszonya van 
a művésznek ehhez a képéhez, de nyitva hagyja azt a kérdést, 
hogy ez a pozitív viszony az ő  privát ügye-e vagy pedig egy olyan 
álláspont, amelyet esetleg kevesekkel oszt, esetleg csak egyedül 
képvisel, de mindenki más is el kellene hogy fogadjon. A „Picas-
so Guernicája szép" ítélet ezzel szemben éppen az utóbbit jelen-
ti. 

Ha azonban valakinek az a véleménye, hogy az ő  privát visz ,-
nya meghatározott m űalkotásokhoz, pontosabban a müalko.a-
sokhoz általában és még tágabban mindahhoz (legyen objekt? 
váció vagy természeti adottság), amire a „tetszik — nem tetszik" 
kategóriapár alkalmazható, nemcsak általánossá tehet ő , hanem 
általánossá teendő  is (és aki a „tetszik-nem-tetszik" kategória-
pór helyett tudatosan használja a „szép-csúnya" párost), an-
nak azt meg is kell alapoznia. Magyarán: valamiféle objektív 
kritériumát kell, hogy adja az esztétikai megítélésének: meg kell 
határoznia a szépség objektív, a szubjektumtól független mér-
céjét. 

De vajon igaz-e ez? Vajon csak abban az esetben lehet az 
egyes ember igénye hogy tetszéseit és nem-tetszéseit mások 
is elfogadják, másк s osszák, azzal mások is azonosulni tud-
janak, ha az a tetszést-nem-tetszést kiváltó tárgy objektív, a tár 
gyat szemlél ő-befogadó szubjektumtól független tulajdonságára 
épül? Lehet-e függetlenné tenni a szépet és nem-szépet a szub 
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szés éš nem-tetszéšt kífé јézб , mindenképpen teljesen szubjek-
tív ízlésítéletet az objektív esztétikai ítélett ől? Határozottan 
állítjuk, hogy nem — pontosabban határozottan azt kell állítanunk, 
hogy transzcendenciát tételez, a szépség embertő l független ob-
jektivitását tételezi minden olyan esztétika, amely abból indul ki, 
hogy a tetszés-nem-tetszés természetesen a szubjektum mi-
lyenségének (a befogadó személyiség egészének, világnézeté-
nek, erkölcsénék vagy bármilyen hozzá kapcsolódó tulajdon-
ságának, adottságának) függvénye, de az esztétikai ítélet-
nek — azaz bármelyik, az esztétikai megítélés tárgyát képez ő  ob-
jektum „szép" — „nem szép", vagy a m űalkotásokra leszűkítve, 
„jelentős műalkotás" — „nem m űvészet" kategóriával való meg-
közelítésének — ehhez a szubjektív ízlésítélethez semmi köze 
nincsen, hogy az esztétikai ítéletnek éppen az ízlésítélet szük-
ségképpeni szubjektivitását kell leküzdenie. 

Ha viszont a másik végletes álláspontra helyezkedünk és az 
esztétikai ítéletet éppúgy szubjektívnek tekintjük, mint az ízlés-
ítéletet, akkor — mint mondottuk —álláspontunk teljesen m űvé-
szetellenessé válik, hiszen éppen olyan határozottan el kell fo-
gadnunk művészetként a giccset (ha az bizonyos „technikai 
tudással" lett elkészítve), mint a legnagyobb m űvészek alkotó 
sait; nincs mértékünk arra, hogy ki a nagy m űvész, melyik a jelen-
tős műalkotás. 

A két szélsőség közötti hányódástól nem ment meg bennünket, 
ha a problémát, egy síkkal arrább tolva, quasi ismeretelméleti 
vagy szociológiai kérdésként akarjuk felfogni és akár személyi-
ségbeli, akár szociális feltételeit keressük annak, hogy valakinek 
a szubjektív ízlése mennyiben felel meg, mennyiben nem felel 
meg, miért felel meg vagy miért nem felel meg a „jó" ízlés kö-
vetelményeinek. Nem tagadható ezeknek a kérdéseknek a rele 
vanciája — legalábbis a polgári társadalom kialakulásától kezdve 
nem —, nagyon érdekes probléma, hogy milyen tényezők alakít-
ják 'a személyiség egyedi, vagy egy-egy szociális csoport sok 
vonatkozásban „kollektív" ízlését, és meg vagyok gy őződve ar-
ról is, hogy ezek a kérdések többé-kevésbé attól függetlenül is 
tisztázhatóak, hogy miféle álláspontot alakítunk ki az ízlésítéle-
tek, az esztétikai ítéletek, vagy ízlés és esztétikum viszonyának 
vonatkozásában. De éppen így az utóbb említett problémákra 
(vizsgálatunk tárgyát képez ő  kérdésekre) sem nyújt megoldást 
ezeknek a szociológiai, ismeretelméleti stb. kérdéseknek a tisz-
tázása. Azok a kérdések, hogy van-e „jó" és „rossz" ízlés, hogy 
miért lehetséges egyáltalában esztétikai ítélet („objektív ízlés-
ítélet"), függetlenek attól, hogy milyen tényez ők alakítják ki az 
egyes egyedben a maga „jó” vagy „rossz" ízlését, ill. hogy ki és 
milyen feltételek mellett juthat el ahhoz, hogy „helyes" esztétikai 
ítéletet alkosson. Az ízlések különböz бsége szociológiai „tény", 
amelyik többé-kevésbé független a különböz ő  ízléseknek vala-
miféle esztétikai értékhierarchiával való korrelációjától. 

Másképpen, más vonalon kell továbblépnünk ahhoz, hogy az 
esztétikai ítéletben rejl ő  antinómiát feloldhassuk vagy legaláb-
bis rámutathassunk az antinómia mögött rejl ő  „objektív" szociá 
lis problémára. Abból indultunk ki, hogy az esztétikai értékítélet-
nek az ízlésítélettel való azonosítása, annak kimondása, hogy az 
esztétikai értékítélet tulajdonképpen azonos az ízlésítélettel, 
hogy az esztétikai ítélet objektivitása csupán látszatobjektivitás, a 
m űvészet megszüntetéséhez, az esztétikai értékítéletnek az íz-
lésítélettől való elszakítása ezzel szemben valamiféle transz-
cendenciának a tételezéséhez vezet. Ám nem az hozza-e létre az 
antinómiát, pontosabban annak legalábbis a látszatát, mintha a 
probléma immanens megoldása lehetetlen lenne, hogy az „ob-
jektivitást" azonosítjuk a történelemfelettiséggel ill. történel-
men kívüliséggel, hogy az egyedhez kötött szubjektív ízlésítélet-
tel szemben az esztétikai értékítélet objektivitását nem csupán az 
egyedtő l, hanem az embert ő l általában is elválasztani kívánjuk? 
Nem lehetséges-e az, hogy az esztétikai ítélet objektivitását vala-
mely szociális értékválasztásra építsük, azzal kívánjuk meg-
alapozni? (Az érték, értékválasztás kategóriáinak marxista elem-
zését lásd Heller Ágnes Hipotézis egy marxista értékelmélet-
hez c. írásában.) Nem attól objektív-e (szemben az ízlésítélettel) 
az esztétikai ítélet, hogy megfelel — tendenciájában megfelel —
egy meghatározott (ill. számos, de meghatározott) történelmi ér-
tékválasztásnak? 

Az, hogy az esztétikai értékítélet az organikus társadalmakban 
történelmi értékválasztáson alapul —kézenfekv ő , bármilyen ke-
véssé voltak, lehettek ennek az adott társadalom tagjai, még gon-
dokodói is tadatában. Egy adott társadalom megválasztotta a ma-
ga szépségeszményét (a kiválasztás konkrét mechanizmusát itt 
nem követhetjük nyomon, máresak azért sem, mert meggy őző -
désem, hogy az társadalmanként teljesen eltér ő  lehet), majd —
akáresak társadalmi berendezkedése, a legkülönböz őbb nem- 

esztétikai értékei, szókášai `orv stb. vonatkozásában ' 
kodott egyszer már megejtett választásához, a választottat ön-
tudatosan önmagával azonosította; akkor is ezt tette, ha a maga 
által választottat mindenütt másutt — konkrét esetben a szép-
ségeszmény vonatkozásában is — az egyetlen lehetségessel, a 
transzcendens módon adottal azonosította: az organikus társa-
dalmaknak nincsen történelmi tudatuk. E — közös — szépségesz-
ménytől, az esztétikai megítélésnek ett ő l a —közös — normájá-
tól való eltérés csak devianciaként volt felfogható. Teljesen egy-
beesik ezzel a megállapítással egy furcsa tény: a prepolgári tár-
sadalmaknak, vagy a polgári fejl ődés útjára nem lépett társadal-
maknak minden egyes „m űalkotás" szép; a mi szemünkben a 
legszebb csupán „mennyiségileg" különbözik— egy-egy kultúrán, 
társadalmon belül, természetesen — a számunkra legkevésbé 
széptő l. Amit mi „kommersznek", giccsnek, a m űalkotás látsza 
taként fellép ő  nem-művészinek tekintünk, ezekben a társadal-
makban nem létezett. (Az a társadalom, ahol az utolsóként emlí 
tett jelenségek csíraformában talán jelentkeztek, az antikvitás 
volt. Erre azonban itt nem szükséges külön kitérnünk: dolgoza-
tunk során gyakran jelentkezni fog az a tény, hogy az antikvitás 
és a polgári korszak valamely tekintetben hasonlóságot mutat. 
Már most kimondhatjuk — de a dologgal nem kívánunk részlete-
sebben foglalkozni —, hogy az analógia álláspontunk szerint 
messze túlmutat az esztétikai problematikán (az esztétikai prob-
lematika hasonlóságai általánosabb szociális problémák azonos-
ságaival magyarázhatók). Ha ma megpróbáljuk áttekinteni az ed-
dig élt emberiség m űvészetének „történetét", akkor kénytelenek 
vagyunk belátni, hogy a m űvészi ízlésben mindig jelen van egy 
nagy adag szubjektivitás, hogy a szép tárgyak, a használati tár-
gyaktól a kultusz objektumaiig és azon túl a tisztán gyönyörköd-
tetést szolgálókig, már fogantatásuknak engedelmeskedtek; a mi 
szemünkben „jó" ízlésűek között vannak olyanok, akik az inkák 
művészetét el őnyben részesítik a pápuákéval szemben és van-
nak, akik megfordítva. Bár megítélésem szerint a XX. század 
művészetkedvelőire egyre határozottabban jellemz ő  az a ten-
dencia, hogy a prepolgári kultúrák szépségeszményei közül egy-
re többel képesek azonosulni, egyre inkább el tudják fogadni bár-
mely kultúra hozzájárulását az egyetemes emberi kultúrához. De 
akárhogy is álljon a dolog: tudomásul kell vennünk, hogy a „szép-
ség törvényei szerint" nagyon különböz őképpen lehet termelni. 
A zárt, organikus kultúrák természetesen — s ez az, ami bennük a 
polgári világhoz képest egységesen specifikus — csak a maguk 
szép objektivációit, csak a maguk szépségeszményét tudják el-
fogadni, pontosan úgy, ahogy társadalmuk organizációja és m ű -
ködése a maga egészében is mint az egydül lehetséges, az 
egyedül elfogadható, az egyedül természetes számít számunkra. 
Ezekben a társadalmakban a szépség, az esztétikum törvényei —
számunkra egyértelm űen látható — semmiféle értelemben nem 
válnak el az „ízlést ő l" (az a szép — majd mindenkinek—, ami tet-
szik, s az tetszik — majd mindenkinek, hisz abban n őtt fel —, ami 
szép), soha nem jön létre (vagy ha mégis, akkor devianciának 
tekinthető , minthogy rendkívüli) az az eset, hogy sokaknak nem 
tetszik, ami „szép", s még többeknek az tetszik, ami esztétikai 
mértékkel már nem tekinthet ő  annak; a szépség tehát szubjektív. 
De ugyanakkor egyélelm űen objektív is: nem csodálatos, hogy 
azok, akik számára más szépség, mint a maguk társadalmának, 
a maguk közösségének szépsége nem is létezett, sok esetben a 
szépség „örök", transzcendens törvényeib ő l vélték levezethető  
nek a maguk szépségészményét; objektív a szépség, mert min-
den egyes egyedtől függetlenül, össztársadalmilag adott (még-
hozzá „mindöröktő l fogva", hiszen nincsen történelem). 

A közösség köldökzsinórjáról leszakadt, és egyben egyre in-
kább a világérintkezést, s ezzel a más típusú társadalmakat is 
természetesnek tekint ő  polgár számára minden megváltozott. 
Tudja, hogy sokféle ízlés lehetséges. Igénye, hogy a maga ízlé 
se egyéni legyen, különbözzék a többi ízlést ő l, ízlésén is rajta le-
gyen egyéniségének bélyege. De egyéni, mindenki másétól elté-
rő  ízlését mások által el is kívánja ismertetni: számára nem a 
puszta eltérés a lényeges, hanem az elismert elétérés. „X-nek 
rendkívül jó ízlése van" — ebben benne rejlik, hogy X ízlése egyé-
ni, a magáé; nem mások ízlésének konform átvétele. De egyben 
űgy egyéni, hogy azt mások is elfogadják, követend őnek, minta-
szerűnek tekintik. Es ebben a viszonylatban magában benne rej-
lik a polgári ízlés egész antinomikussága: ahhoz, hogy X ízlése 
mint egyéni ízlés elismert ízlés lehessen, meg kell, hogy szún 
jön egyéni ízlés lenni, mert csak mások által történ ő  elfogadása 
teszi azt társadalmilag relevánssá, elismertté. Természetesen 
egyáltalában nem mindegy, kiktő l jön az elismerés. Igazi elisme 
rést csak azoké jelent, akikr ől X maga is elismeri, hogy egyéni, 
jó ízlésük van, akiknek ízlését tehát maga elismeri és követi. X el- 
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ísmег i Yizlését hogy'fzléšének Y által történ ő  elismerése a ma-
ga ízlésének igazi elismerését jelentse. A kölcsönös teljes elis-
merés azonban éppen azt jelentené, hgoy X és Y ízlése azonos-
sá válna, ami által azonban mindkett őjük ízlése megsz űnne 
egyéni, elismerésre méltó ízlés lenni. 

A polgári individuum a szépség törvényeit nem másoktól veszi 
át: tudatosan és öntudatosan maga teremti e törvényeket. De az 
általa adott szépség-követelmények csak akkor lesznek valóban 
törvénnyé, ha nemcsak az ők, hanem mások követelményei is. 
„Az én ízlésem a szépség törvénye" — ez kell hogy legyen az ön-
tudatos polgár „esztétikai magatartása". De ezzel úgy, pontosan 
ugyanúgy kiszolgáltatja magát a „véletlen", a „sors" kényének-
kedvének, ahogy az árutermel ő  ki van annak szolgáltatva, amikor 
kiviszi áruját a piacra. A polgári m űvész sorsa: minden egyes al-
kotásával újra és újra meg kell kísérelnie, hogy a szépség tör 
vényét teremtse meg. A törvény nem adott többé és mégis min-
den egyes m űalkotást úgy kell létrehozni, mintha azt a szépség 
törvényei teremtenék. A szépség törvényei immár láthatóan és 
kézzelfoghatóan szubjektívek, a szubjektum, az egyén teremti 
őket: a m űvész minden egyes alkotásában, és a befogadó, vala-
hányszor szembekerül a m űalkotással. De ezeknek a szubjektív 
elveknek egyértelm űen és a leghatározottabban objektívekké 
kell lenniük ahhoz, hogy valóban a szépség elveivé, hogy való 
ban törvényekké legyenek. 

A prepolgári esztétikum objektivitása biztosított: a közösség, a 
társadalom általi egyélelm ű  elfogadásban rejlik az objektivitás. 
Az esztétikum objektivitása a polgári társadalomban sem jelent-
het mást tehát, minthogy az a szubjektív ízlés, amelyik a m ű al-
kotást konstituálja, meger ősítést nyer mások, más szubjektumok 
által. Az objektivitás itt sem más, mint interszubjektivitás. Csak-
hogy: míg a prepolgári társadalmak objektivitása a — sz űk — kö-
zösség egésze általi megerősítést jelenti, addig a polgári társada-
lomban nincsen eleve meghatározva azoknak köre, akiknek az 
adott objektumot mint m űalkotást el kell fogadniuk; minden m ű-
vésznek, minden egyes m űalkotásával meg kell küzdenie azért, 
hogy legyenek olyanok, akik azt m űalkotásként elfogadják, s 
hogy e kör éppen az igényesekb ő l verbuválódjék. A befogadók 
köre ugyanis itt szükségképpen megoszlik igényesekre és igény-
telenekre. Az organikus társadalmak egyedei „beleszületnek" 
társadalmuk szépség-követelményeibe: ezek a követelmények 
veszik őket körül mindazoknak az objektivációknak a formájá-
ban, amelyet közösségük, társadalmuk létrehoz. Legyen vagy ne 
legyen valakiben valami, amit m űvészi „tehetségnek" nevezhe-
tünk, minden egyes normális egyed „jóízlés ű " — az egyén szá-
mára ugyanis az ízlés nem választás, hanem adottság. Gondol-
junk a következő  egyszer ű  példára: nincsen olyan középkori ke-
resztény katedrális vagy akár egyszer ű  falusi templom, amelyik 
ne lenne szép; nincsen románkori vagy gótikus katedrálisnak 
egyetlen olyan szobra sem, amelyiket elrontottak volna. Mi lehet 
ennek a magyarázata? Bizonyára nem bíztak meg templomépí-
téssel vagy szoborfaragással olyat, aki ne lett volna mestere a 
szakmájának, ti. akiben nem volt meg a kell ő  technikai ügyes-
ség és tudás, hogy a feladatot elláthassa. Ám ha ez már megvolt 
valakiben, akkor nem kellett neki a feladatot részleteiben meg-
szabni — a közösség biztos lehetett benne, hogy a létrejöv ő  alko-
tás „ízlésének" megfelel ő  lesz. 

A polgári társadalomban azonban — elvben — minden egyes 
egyed ízlésteremtő . Távolról sem mindenki „vállalja" azonban az 
egyedülmaradás — kétségtelenül elborzasztó — lehet őségét. So-
kan — a polgári társadalom átlagos korszakaiban ilyen a többség 
— inkább „lemondanak" egyéniségükről, csakhogy biztosak lehes-
senek az elismerésben. Inkább meg se го  kísérlik, hogy egyéni íz-
lést alakítsanak ki, mintsem hogy ízlésüket mások rossznak, 
alantasnak, nevetségesnek tekintsék, vagy akár egyszer űen 
csak ignorálják. Ebbő l természetesen önmagában még nem kö-
vetkeznék ennek a többségnek a m űvészetellenessége. Hiszen 
a prepolgári társadalmak ízlése sem egyéni, s mégis magas-
szintű  m űvészi ízlést konstituál. E többség konformitásigénye 
a polgári társadalomban azonban mégis szükségképpen m űvé-
szetellenessé válik: egyrészt azért, mert a konformisták, hogy 
önbecsülésüket fenntarthassák, el kell hogy utasítsanak minden 
fajta „ egyénieskedést" — a polgári társadalom nagy m űvészete 
pedig szükségképpen az egyéniség jegyében születik, s őt nap 
mint nap újrateremt ődik. Másrészt pedig azért, mert az érdekre 
állított polgári társadalomban a többségnek ezt a konformitásigé-
nyét ügyes üzletembereknek egyre inkább sikerül kihasználniuk, 
tömegfogyasztási cikként állítva el ő  a legkülönbfélébb m űvészet-
pótlékokat. 

A polgári társadalomban minden egyes m űvészeti stílus, min-
den egyes életm ű , minden egyes m űalkotás, egy Sollen, kísérlet  

a szépség törvényének megteremtésére. De vajon mi áll e mögött 
az elfogadás — vagy el nem fogadás — mögött? Az organikus tár 
sadalomban lét és követelmény — ebben a vonatkozásban is —
egybeesnek. „Megvan" a szépség törvénye, és minden egyes al-
kotás — nem csak a kifejezett m űalkotás — meg „kell", hogy felel-
jen neki. A követelmény a — létez ő  — közösség követelménye. A 
polgári társadalomban viszont nincsen közösség; ezért nem „ lé-
teiő" a szépség törvénye sem. A szépség követelménye mögött, 
a szépség követelmény-jellegének el őtérbe kerülése mögött Vi-
szont éppen a közösség követelése — pontosabban: a közösség 
iránti, hol előremutató, hol csak a múltba forduló nosztalgia — van 
jelen. A szépség —éppen követelményszer űségében, de meg is 
fordíthatjuk és mondhatjuk azt, hogy ett ő l vált hangsúlyozottan 
követelmény-jelleg űvé — új funkciót nyert. Ami szép, és éppen 
amennyiben szép, nem illeszkedik harmonikusan semmiféle 
közösségi létbe, mert ilyen lét aktuálisan nem egzisztál. De nem 
illeszkedik — mint funkcionális mozzanat — a társadalom mecha 
nizmusának egészébe sem; azon belül nincsen helye. A polgári 
társadalomban, ahol „valamennyi viszony gyakorlatilag be van 
sorolva az egyetlen elvont pénz- és adásvételi viszony alá", a 
szépség csak annyiban válhat a lét valóságos mozzanatává, 
amennyiben alárendel ődik a hasznossági viszonynak. Ezáltal 
azonban megszünteti önmagát. 

A szépség csak követelmény lehet — de a szépség követelmé-
nye egyben követelménye egy olyan világnak is, amelyben a 
szépségnek ismét saját helye van, amelyben tehát van közösség. 
Ezért van az, hogy a polgári társadalomban a m űalkotások, 
amennyiben valóban azok, amennyiben nem válnak a hasznos-
sági viszonyoknak alárendel ődött objektumokká, mindig egy új, 
emberibb közösségi lét és világ követelményét is magukban 
rejtik. Ezért értelmes és megalapozott az az érzés, hogy a jelen-
tős műalkotás a polgári társadalomban — ennyiben alkotója ver 
bális világnézetétő l függetlenül — mindig egy közösségi jöv ő  le-
téteményese; hiszen vizuálisan tételezi a közösséget. Közösség 
nélkül „értelmetlen" a szépség. Az objektum széppé, m űvészet-
té, m űalkotássá azáltal lesz, ha elfogadják. Szépség és közösség 
e viszonyából eleve következik, hogy a m űvészetet és minden 
egyes m űvet is a m űvész és a közönség, az alkotó és a befoga-
dó együtt teremtik. 

II. MI KONSTITUÁLJA A FESTŐ I 
ALKOTÁST? 

Ahhoz, hogy az alkotó és befogadó — együtt —m űalkotást teremt-
senek, kettőjüknek valahol és valamiben találkozniuk kell. A  pre -
po Іgбгг  művészetben ez a találkozás magától értet ődő , s még 
utólag is meglehetősen kétes vállalkozásnak t űnik rákérdezni ar-
ra, hogy mi az a valami, amelyben e korok, e társadalmak m űvé-
szete konstituálódott — az, ami megteremtette az érintkezést al-
kotó és befogadó között. Minthogy ezekben a társadalmakban 
a művek szerves folytonosságban követték egymást, az esetle-
ges stílusváltozások valahogy olyasformán organikus jelleg űek 
voltak, ahogy organikus jelleg űek e társadalmak összes objek-
tivációinak (munka- és fogyasztási eszközeinek) a változásai 
is. Nincs értelme megkérdezni, hogy az egyiptomi festészet azért 
jellemző-e az egyiptomi birodalmakra, mert az egyes festmé-
nyekben jelen van valami, ami kifejezi ennek a társadalomnak a 
totalitását, vagy csupán azért, mert az egyiptomi társadalmak-
ban hosszú évezredeken át így és nem másképp festettek, s en-
nél fogva számunkra éppen úgy, mint e társadalom egykori tagjai 
számára, ez a festészet elválaszthatatlan szimbóluma társadal-
muknak. Ha az egyiptomi festészet emberábrázolását az jellemzi, 
hogy az alsó testet és a fejet profilból, a fels ő  testet szembő l áb-
rázolták (és ezen soha nem változtattak), akkor ma már az telje-
sen mindegy, hagy ennek az ábrázolásmódnak volt -e valamikor, 
eredetileg valamilyen kultikus jelent ősége, valamilyen hiedelem 
kifejeződése volt-e (bizonyára!) vagy sem. Számunkra csak az 
a lényeges, hogy ez az ő  ábrázolásmódjuk. Bizonyára nem lett 
volna gyökeresen különböz ő  az egyiptomi társadalom, ha egy 
hipotetikus formája a ténylegest ő l csak abban az egyben külön-
bözik, hogy az ábrázolt alakok arca és alsóteste szemb ő l, felső -
teste profilból van ábrázolva. S azt állítani, hogy eredetileg is 
képtelenség lett volna ezt az ábrázolásmódot választani, több 
mint misztikus. Ha már azonban létrejött egy m űvészeti stílus, 
ha már elfogadottá vált egy ábrázolásmód, akkor a változtatás 
valóban jellemző  lehet, sokszor ténylegesen jellemz ő  is a társa-
dalomra. Amennyire abszurdnak t űnik, hogy feltegyük a kérdést, 
miért volt lényeges az egyiptomiak számára a fent jellemzett áb- 
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razo asmo 
- az bizonyára teljesen irreleváns lesz abból a szempontból, 
hogy miért jellemzi ez az ókori Egyiptomot, annyira nem csupán 
jogosult, hanem alapvet ő  is lenne rákérdezni a miértre abban az 
esetben, ha az egyiptomiak hitelen feladták volna eredeti stí-
lusukat, hogy helyette másikat válasszanak. 

Még egy példa: a gótikus katedrálisok égbetör ő  formáit, szinte 
elillanó könnyedségét azzal szokták magyarázni, hogy épít ő ik 
- akik természetesen akkor még egész közösségüket, azok világ-
szemléletét képviselték - kapcsolatot kívántak teremteni a 
transzcendenciával, a mennyekben trónoló isteni gondviseléssel. 
Lehet; de vajon a románkori katedrálisok megalkotóinak, a ro-
mánkori keresztény közösségeknek más volt a viszonyuk a 
transzcendenciához? A román templomok komor, az embert 
szinte a földhöz présel ő  hangulata talán azt volt hivatva kifejezni, 
hogy az ember nem tud kapcsolatot teremteni istenével? Ez is 
lehetséges. Mégis fölöttébb kalandos vállalkozásnak t űnnék a két 
katedrálistípus összevetése alapján arra a megállapításra jutni, 
hogy a X-XI. század kereszténységében az utóbbi, a XII-XIII. 
századéban az el őbbi gondolat volt a hangsúlyosabb. Ha a kora-
beli kreszténynek ezek a gondolatok városa katedrálisának meg-
pillantásakor egyáltalában az eszébe jutottak, akkor is csupán 
utólagos asszociációk, nem pedig a m űalkotás létrehozásának 
tudatos motívumai lehettek. Am a legkevésbé sem abszurd, s őt 
döntő  fontosságú lehet rákérdezni annak a változásnak a szociá-
lis okaira, amelyik bekövetkezett. Pérsze ez a változás éppúgy 
lehet tisztán a termel ő-technikának a változása, mint egy korszak 
tudatos önelhatárolási kísérlete a megel őzőtő l (a konkrét esetben 
az előbbi tűnik valószín űbbnek). 

A prepolgári társadalmakban m űvész és befogadó m űvet te-
remtő  konszenzusa - s ez annak alapján is világos kell legyen, 
amint az ízlésítéletrő l és az esztétikai ítéletr ő l elmondtunk - ala-
kulhatott a megszokás közvetlenségén; a találkozás feltételeit 
eleve megteremtette az a tény, hogy a ma m űvésze lényegében 
úgy alkotott, mint a tegnapé, s a holnapénak úgy kellett alkotnia, 
mint a máé: világos volt az elvárás minősége. A polgári társada-
lom müvészetének azonban minden nap újat kell alkotnia: ha va-
laki 20 évvel Modigliani halála után kísérletet tesz arra, hogy az ő  
stílusában fessen, s az övéhez hasonló nagyszer ű  alkotásokat 
állit el ő . akkor azt nem csupán utánérzéssel, hanem hamisítással 
vádoljuk - joggal Ha egy m űvész egész életében „azonos mó 
don fest akkor joggal - az az érzésünk, hogy kifogyott a 
mondan valojabol Hozzatettem, hogy joggal, holott egészen vi-

lagos hogy a prepolgan tarsadalomban évszázadokon át lehetett 
- sokszor kelii' ugyanugy" festeni, „ugyanúgy" szobrokat fa-
ragrii nagy nem egy olyan prepolgári társadalom-alakulat van, 
ameiyne ankma г adt m űalkotásairól sokszor csak a szakember 
tudja eqeszen pe С, f kus eszközökkel eldönteni, mely évezredb ő l 
valok Van Meqeren Vermeerjei viszont, nem vitás, hamisítvá 
nyok anna к  eiienere. hogy el őttük nemcsak Vermeer zsenijé-
nek laikus csodaloi allhattak az igazi Vermeer b űvöletében, ha 
nem a legkulonbozöbb technikai eszközökkel és eljárásokkal fel-
fegyverzett szakemberek sem tudtak hosszú ideig rájönni a képek 
hamis voltara. A polgári társadalomban alapvet ően más az elvá-
rás a születőben lévő  művel szemben, mint a megelőző  korokban 
és más társadalmakban. A m űvész nem tudhatja, hogy milyen el-
várásoknak kell megfelelnie (a tegnap elvárásainak való megfele-
lés eleve kudarc), s őt, azt sem tudhatja, kinek kell, hogy megfe-
leljen. S az esztétika számára el őáll a megelőző  korszakok vo-
natkozásában is csak a polgári világ sz ű rőjén át értelmessé lett 
kérdés: Mi teremti művész és befogadó m űvet alkotó konszenzu- 
sát? 

Nem biztos, hogy a kérdésre lehet minden m űvészeti ágra, 
minden típusú m űvészetre érvényes, egyértelm ű  feleletet adni; 
nem biztos, hogy a m űvészet valamennyi ága azonos módon 
„funkcionál"; nem biztos, hogy a különböz ő  műalkotások egyfor-
ma szerepet játszanak az emberek életében. Nem biztos, hogy 
nem túlozzuk-e el a m űvészet magyarázatára irányuló, minden-
képpen jogosult teoretikus törekvés lehet őségeit, ha közös ma-
gyarázatot keresünk Michelangelo Mózesét , a chartre-i székes-
egyházat, Antonioni Blow up-ját és Schönberg Kamaraszimfó-
niáját konstituáló „konszenzus" eredetére.' (Tudatosan válasz-
tottam időben ennyire távol álló m űalkotásokat, közöttük prepol-
gári m űvet is. Az, hogy a chartre-i székesegyház m űalkotás, a kö- 

' Nem kívántam, nem kívánom ezzel megkérd őjelezni a múvészet létét. 
Azt, hogy van múvészet és nem csak egyes m űvészetek léteznek, ha 
más nem, akkor a — jelen esetben kétségtelenül perdönt ő  — társadalmi 
konszenzus igazolja. Az ember — legalábbis a polgári társadalom embere 
— megfellebbezhetetlenül közös momentumokat érez a fent említett ob-
jektivációkban, mindannyit . műalkotásként kezeli. Mint ilyen, Thomas 

rázatot - ám nem jelenti, hogy a mai befogadó élményére is kel-
lene éppúgy magyarázatot találnunk, mint a legmodernebb m űal-
kotások esetében.) Maradjunk sz űkebb témáknál, a festészetnél, 
s térjünk vissza kiindulópontunkhoz: jogosult-e Max Raphael 
ellenvetése Picasso Guernicájával szemben, mely szerint a fest-
ményben a világnézet nem talált formára? 

Max Raphael állítása az esztéta premisszáiul szolgáló követ-
kező  két megállapítást tartalmazza: a) a fest ő i alkotást a világné-
zet konstituálja; b) objektív kritériumok alapján minden egyes 
festmény esetében eldönthet ő , hogy formára talált-e benne a vi-
lágnézet vagy sem. Sejtésem szerint nem kell részletessebben 
magyarázat ahhoz, hogy az olvasó belássa: Max Raphael utóbbi 
tézise az elvont forma - platóni eredet ű  - tételezésére épül, s 
annak természeteszer űen a m űvészet és világnézet viszonyát 
illető  konzekvenciáit is tartalmazza. Ha a sikerült m űalkotás nem 
más, mint formára hozott világnézet, akkor a m űvészet csupán 
eszköz a világnézet közvetítésére, akkor a m űvészetben végül is 
a világnézeti „tartalom" a meghatározó, a m űvész és befogadó 
konszenzusát is a világnézet teremti és a m űvészi „forma" csu 
pán arra jó, hogy a képr ő l természetesen közvetlenül le nem ol-
vasható világnézetet egyértelm űvé, mégis leolvashatóvá tegye. 
Még egyszer hangsúlyozni szeretném: most csak a festészetr ő l 
beszélünk, egyetlen állításunk sem tart igényt arra, hogy más 
művészeti ágakra is érvényes legyen. 

Majd minden képen jelen van valami, ami fogalmilag leírható. 
Nevezzük ezt a kép irodalmi tartalmának. (A „majd minden" kor-
látozás a modern, „nonfiguratív" festménynek szólt - nem hi-
szem, hogy szükséges lenne tisztázni, hogy ezek esetében tény-
leg „kevesebb"-e, ami szavakba foglalható, mint a festészet ko-
rábbi alkotásainak esetében. (Az, hogy „más", nem képezheti vi-
ta tárgyát.) Nem lehet teljesen tagadni, hogy már ez is mond 
valamit a képrő l, hiszen nemcsak a festészet meghatározott kor-
szakait, egyes fest ők oeuvre-jét is jellemzi, mit választottak, mit 
választanak képeik témájául. De a téma, az .,irodalmi" tartalom -
ha jellemző  is lehet a kép korára, fest őjére -, esztétikailag mjn 
denképpen irreleváns. Ugyanazt a témát megfestheti a zseni és a 
teljesen tehetségtelen dilettáns is; a „mir ő l szól a kép", „mit ábrá-
zol a kép" lehet teljesen azonos két olyan m űalkotás esetében is, 
amelyek esztétikai egymás mellé állítása szóba sem jöhet. 

A „tartalom" és a „forma" kategóriáival operáló festészet-esz-
tétikák - természetesen - nem is ezt, a „témát", az „irodalmi tar-
talmat" szokták az alkotás „esztétikai tartalmaként" megjelölni; 
a téma legfeljebb hordozója az esztétikai tartalomnak. Amikor 
Max Raphael Rembrandt rajzát, a József megfejti a fáraó álmát 
elemzi, egészen pontosan megjelöli, hogy mi az, amit a m űvész 
a közismert bibliai történet kapcsán a maga sajátos eszközeivel 
(forma) kifejez: „Az ellentétet a hatalmas szellemi szegénysége 
és a fizikailag gyenge szellemi ereje között." Raphael fantaszti-
kus elemezni tudással és óriási filozófusi kultúrával - a kett ő  ilyen 
magas színtű  egységével nem sok más képzőművészet-eszté 
tánál találkozunk - bizonyítja be, kétségtelenül igen meggy ő  
zően, hogy miként fejezi ki a forma (s ez nála nem valami meg-
foghatatlan, hanem nagyon is konkrét; a jelen esetben, rajzról le-
vén szó, a m űalkotáson található vonalak összessége, azok min ő  
sége, egymáshoz való viszonya stb.) a kép „esztétikai tartalmát" 
(azt, amit a kép „kifejezni kíván" és ki is fejez), s ebben, ezen ke 
resztül alkotójának világnézetét. De minél nagyobb meggy őző  
erővel kapcsolja össze a rajz szerkezetét (a formát) Rembrandt 
közismert világnézetével, annál inkább kialakul az olvasóban az a 
meggyőződés, hogyha a rajz nézője nem ismerne rá eleve a 
vonalakban Rembrandt keze munkájára, s nem tudná miként in 
terpretálhatta a m űvész - közismert világnézete alapján - a bib-
liai történetet, akkor azzal a szinte zseniális elemz őképesség-
gel, ami Raphaelt jellemzi, valami egészen mást is bebizonyít-
hatnánk neki a kép „tartalmáról", és az abban, azáltal kifejezés- 

Mann Józsefe közelebb áll a versailles-i kastély parkjához, mint Marx 
Tökéjéhez. Minden általános esztétika arra tesz kísérletet, hogy a m ű -
alkotásokban jelen lévő  közös momentumokat elemezze, eleve termé-
szetesnek tekintve, hogy ilyenek vannak. A történelmi szemléletmód-
nak azonban, álláspontom szerint, nem szabad a m űvészet létéből mint 
evidenciából kiindulnia. Abból, hogy ma, számunkra van olyan, nem kö-
vetkezik, hogy mindig, mindenkor, minden társadalom számára volt, s 
hogy amit mi ma közös címszó alatt fogunk össze, az ne lett volna esetleg 
abszolút heterogén szférák mozzanata a múltban. Ennek az alapvet ő  
fontosságú kérdésnek itt számunkra csupán egy aspektusból van jelen-
tősége: módszertanilag megengedhetőnek tekintem, ho'gy egy m űvé-
szeti ág — a festészet — problematikáját más m űvészetekétő l függetle-
nül tárgyaljuk, zárójelbe téve a kérdést, hogy az itt felmerül ő  kérdések 
egyáltalában léteznek-e más m űvészetek esetében, s ha igen, hasonló-e 
a megoldásuk. Ezzel nem tagadjuk az általános esztétika létjogosultsá-
gát, ső t fontosságát. 
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a frivol ötlete támad: Rembrandt talán éppen azért olyan nagy 
művész, mert művei sokféleképpen interpretálhatók. Rembrandt 
rajza nem azért olyan csodálatos, mert érzékletes formában tárja 
elénk, hogy a hatalom nem fölény is egyben. Ha ezt és csak ezt 
fejezi ki vonalainak összessége, akkor a rajz tulajdonképpen fe-
lesleges, hiszen aki ezt amúgy is tudja, annak semmit sem 
„mond", aki pedig ezt nem hiszi, azt nem fogja az ellenkez őjérő l 
„meggyőzni". 

Azt, hogy a festészet, a festmény és a rajz feladata ne lenne 
más, mint aszótól eltér ő , nem — verbális formában (vonalak és 
színek segítségével) elmondani, amit szóban is elmondhatunk, 
hogy a festmény egy meghatározott világnézetet közvetítene a 
számunkra, leginkább az a tény látszik cáfolni, hogy az igazán 
nagynak tekintett m űalkotások befogadása történelmi koroktól és 
azon belül konkrét világnézetektől független, vagy legalábbis e 
m űvek számos különböző  történelmi korban, a legkülönbözőbb 
világnézeti álláspontról megközelíthet ők. Elébe vágva az ellen 
vetéseknek: nem mindig és nem minden világnézeti alapról. De 
errő l majd a késöbb!ekben kell szót ejtenünk. Gondolatmenetünk 
jelen pontján nem kell többet kimondanunk a következ őknél: már 
csak azért sem foghatjuk fel a jelent ős műalkotásokat, a nagy 
festményeket valamely meghatározott világnézet „formára ta-
lált" megjelenésmódjaiként, mert a legkülönbözőbb világnézeti ala 
pokról lehet ugyanazt a képet egyformán nagynak és jelent ősnek 
elfogadni (ilyen esetekben a verbális interpretációk alapvet ően 
különbözni fognak, s ki lenne illetékes eldönteni, hogy melyik az 
igaz). A befogadás pedig a m űalkotás konstituense. 

Irrelevánsnak kell-e ezek után tekintenünk azokat a forma-
analíziseket, amelyeket Raphael adott —akár azoktól a festmé-
nyekгő l —rajzokról, amelyeket tökéleteseknek tekint, ahol szerin-
te világnézet és forma egymásra találtak, akár azokról, amelyeket 
elhibázottaknak (ilyet nagy könyvében csak egyet — Picasso Gu-
ernicáját — elemez), ahol szerinte a forma nem fejezi ki a világ-
nézCtet? Azt — az eddigiek alapján talán paradoxnak t űnő  - vá-
laszt kell adnunk, hogy nem. Ha Raphael Gio tto két sirató — ké-
pének elemzésekor a Lamentációról — tiszta formaanalízis 
segítségével — azt mutatja ki, hogy nem fejezi ki olyan tökéletes-
séggel a keresztény eszmét, mint a Szent Ferenc halála, akkor 
tulajdonképpen nem tesz mást, mint egy — a m űalkotás újra-
konstituálása szempontjából perdönt ő , hiszen ragyogó érvelésé-
vel sokakat meggyőző  — befogadó, egy kritikus—esztéta befoga-
dó e képekkel kapcsolatos élményeit juttatja olvasóinak tudtára. 
Számára a Szent Ferenc halála azért jelent többet, mert a kép 
őbenne ilyen és ilyen eszközök segítségével (maga ez a leírás 
természetesen teljesen objektív — rossz esztéta az, aki a formai 
jegyeket nem látja) egymást támogató, nem pedig (mint bizonyos 
mozzanatokat illetően a Lamentációban) egymásnak ellentmon-
dó formai megoldásokkal (ez az egymást támogatás ill. egymás-
nak ellentmondás természetesen már nem objektív leírás, ha-
nem szubjektív interpretáció: ízlésítélet) Gio tto őszinte, humá-
nus, az emberi történelem adott korszakának legel ő remutatóbb 
világnézeti mozzanatát jelent ő  keresztény hitét idézi fel. 

Picasso Guernicáját pedig rossznak tartja, mert tudja ugyan, 
hogy milyen volt az adott pillanatban Pablo Picasso verbális vi-
lágnézete, s jelesül, hogy miként foglalt állást Guernica lerombo 
lásával kapcsolatosan, de amikor ő  ránéz a képre, akkor ilyen és 
ilyen formai okok következtében ez a számára fontos világnézeti 
mozzanat nem idéződik fel, s — mint idéztük — emocionális z ű r-
zavar keletkezik benne. A formaanalízis tehát nemhogy nem ab-
szurd vagy felesleges — a polgári világban egyszer űen elenged-
hetetlen feltétele annak, hogy m űvész és befogadó a m űvet alko-
tó konszenzusa szélesebb körökben egyértelm űvé, „k!t!sztázot-
tá", szélesebb összefügésekbe ágyazottá stb. váljék. A legkevés-
bé sem abszurd, hogy a kritikus vagy az esztéta „meggy őzze" a 
maga közönségét arról, hogy valamely m űalkotás — amelyet nem 
tartott annak —szép és vice versa. Nemcsak az olyan nagyszer ű  
müelemzö esztéták, mint Max Raphael, de a laikus m űvészet-
kedvelők is alakítják, formálják mások ízlésítéletét, ezáltal hozva 
létre az a kört, amelyben X vagy Y szubjektív ízlésítélete inter 
szubjektíve elfogadottá, azaz „objektív" esztétikai ítéletté lesz. 

Ha van kifogásunk Max Raphael elemzéseivel szemben, akkor 
az nem formaanalíziseit, mégcsak nem is azt a kísérletét illeti, 
hogy az elemzett képek formai jegyeit alkotójuk világnézetével 
kapcsolja —így vagy úgy — egybe. Mert, bár a leghatározottabban 
állítjuk, hogy nincsen m ű  befogadás nélkül, s ebbő l következően 
az évezredeket megélt alkotásokat, mint m űélvezet tárgyát képe-
ző  festményeket, nem konstituálhatja egy meghatározott világ-
nézet, egy pillanatig sem akarjuk tagadni, hogy a képek megszü-
letésük pillanatában nemcsan nem függetlenek alkotójuk világ- 
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nak hozzá. Azt természetesen végletes túlzásnak tekintem, hogy 
a Lamentáció Giottójáról megállapítsuk, hogy kevésbé mélyen 
és őszintén keresztény, mint a Szent Ferenc halálának G!ottója, 
még kevésbé tudnám elfogadni, hogy a Guernicából bármiféle 
következtetést vonjunk le Picasso kimondott és rejtett (akár ön-
maga számára is rejtett) világnézetének eltérésér ő l. Mert — akár-
milyen prózaian hangozzék is — a zseniális Picassóval is el őfor-
dulhatott, hogy egy adott pillanatban ezerféle szempontból rossz, 
inadekvát, akár minden egyes m űélvező  számára emocionálisan 
ellentmondó festő i eszközökhöz nyúlt. Azon az alapon, ahogy 
Raphael Picassót megítéli, mindenkirő l, aki annak ellenére, hogy 
van kézügyessége és kell ő  számú rajzleckét vett, mégsem tud 
jelentősnek tekintett m űalkotásokat létrehozni, kimondhatnánk, 
hogy tényleges világfelfogása ellentmond látszólagoš meggy őző - 
désének. 

Raphaellel, a raphaeli elmélettel kapcsolatos kifogásaink ép-
pen ezekhez — a túlzásokhoz kapcsolódnak. Raphael elemzései 
nem tévesek — csak nem mint megfellebbezhetetlen, bizonyít-
ható objektív igazságok kezelendők (ahogyan maga is kezelni 
próbálja őket), hanem mint a befolyásos szubjekutm — sok tekin-
tetben bizonyára sikeres — kísérletei arra, hogy a maga ízlésíté-
leteit esztétikai értékítéletekké változtassa. Nem az a probléma, 
hogy Raphael meghatározott képeket összekapcsol meghatáro-
zott világnézetekkel, hanem hogy elemzéseivel kizárni kívánja 
más interpretáció, az adott m ű  más világnézethez kapcsolásának 
lehetőségét. Ezzel pedig kizárja azt, hogy választ adhassunk a 
mari fogantatású esztétika alapkérdésére: „De a nehézség nem 
annak megértésében rejlik, hogy a görög m űvészet és eposz bi-
zonyos társadalmi fejlődési formákhoz van kötve. A nehézség az, 
hogy számunkra még ma is m űélvezetet nyújtanak és bizonyos 
vonatkozásban mércéül és elérhetetlen példaképül számítanak". 

De térjünk vissza egy pillanatra Giottóhoz, a giottói festészet 
nagyságához, őrá vonatkoztatva az idézett marxi mondat meg-
állapításait. Számunkra ma is m űélvezetet nyújtanak és bizonyos 
vonatkozásban mércéül és elérhetetlen példaképül számítanak. 
Ha Giotto képeinek nagyságát az és egyedül az adná, hogy ke-
гesztény képek, hogy a keresztény eszmét közvetítik, akkor va-
lóban nem lenne magyarázat arra, hogy miért tekintjük mi is 
(használom meghatározatlanul Marx nyomán a többes szám el-
ső  személyt) oly ellenállhatatlanul nagy, oly ellenállhatatlanul 
szép képeknek őket, hogy miért fog el bennünket is a műélvező  
áhitata a páduai Arena kápolnában. 

Azért tértünk vissza Giottóhoz, mert Lukács — aki kései Eszté-
tikájában tkp. a Marx feltette kérdésre keresi a választ — ugyan-
csak Giottóhoz kapcsolódva, az ő  festészetéről szólva kísérel 
meg választ adni m űvészet és világnézet viszonyának problémá-
jára, vagy legalábbis a probléma egy aspektusára. Lukács Giottó-
ról szólva próbálja bizonyítani azt, hogy a m űvészet — de itt ő  is 
főként a festészetre gondol, Giottón kívül is túlnyomóan a festé-
szet adja az Esztétika c. fejezetének példaanyagát — tulajdon-
képpen éppen a vallással, a transzcendenciával folytatott szabad-
ságharcában, magának e szabadságharcnak a folyamatában éri 
el legnagyobb magaslatait. Tulajdonképpen — talán nem ilyen szél-
sőségesen fogalmazva — azt állítja, hogy Gio tto azáltal és éppen 
azáltal olyan nagy m űvész, hogy a mítosz „anyagán" (irodalmi 
anyag!), a mítosz tematikájának körén belül maradva sikerül kiir -
tania a műből a transzcendenciát, sikerül immanenssé, önmagán 
nyugvóvá tennie a m űalkotást. Giotto zsenije tehát abban áll: m ű -
vészetében — privát tudatától—felfogásától teljesen függetlenül —
áttöri a vallásos „gondolkodás" korlátait, m űvészetét megszaba 
dítja a vallásos transzcendencia ny űgétől, hogy Krisztusa nem 
isten, hanem a szenvedő , a másokért szenved ő  ember, Szent 
Ference — ezt csak én mondom ki, de talán Lukács szellemében 
— csak és kizárólagosan egyféle elvileg általánosítható emberi 
magatartást, nem pedig valamiféle transzcendenciától függ ő  ki-
választottságot „fogalmaz meg". 

Raphael és Lukács —egyképpen a hegeli esztétikában gyöke-
rező  — marxista esztétikája e ponton — látszólag legalábbis —
homlokegyenest ellenkező  eredményre jutott. Raphael szerint 
Giotto festő i nagyságát az adja, hogy formát adott, tökéletes for-
mát, a keresztény eszmének; ezzel szemben Lukács szerint 
nagysága abban áll, hogy a témában jelenlevő  keresztény hite 
ellenére túl tudott lépni világnézetének partikularitásán, le tudta 
gyű rni a keresztény eszme korlátait. Azt hiszem, hogy mindkett ő-
jüknek igaza van. Amennyire elfogadhatatlan a lukácsi gondolat-
nak az az itt kétségtelenül jelenleg ő  felhangja, hogy Giotto csak 
hite—meggyőződése ellenére, hitét legy őzve válhatott nagy mű -
vésszé, annyira elfogadhatatlan a raphaeli elemzésnek ezzel 
szemben álló gondolata is, mely szerint Giotto festő i nagysága 
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éppen és bsakfs kérésztény híté пek-meggyözádésének megfog- 
málásában rejlik. Giotto kétségtelenül keresztény m űvész, művé-
szete kétségtelenül elválaszthatatlan kereszténységét ől (s nagy-
sága nem a kereszténység leküzdésében rejlik), de -ismételjük -
ha legjelentősebb alkotásai nem lennének mások, többek mint 
keresztény hitének tökéletes fest ő i megformálásai, akkor érthe-
tetlen lenne a hatása mindazokra, akik nem a keresztény hitet, 
méghozzá az ő  keresztény hitét vallják. A fest ő  tényleg „ leküzdöt-
te" kereszténységét, de mint keresztény festő  küzdötte le. 

Ebben a paradoxonban rejlik minden nagy festészet titka, eb-
ben rejlik a magyarázata fest ő  és műélvező  állandóan újrakons-
tituálható és újra is konstituálódó konszenzusának, amely - mint 
mondottuk - a festményt teremti. A festő  természetesen a maga 
világnézetét „fogalmazza meg" a festményben. Nem akarhat és 
végső  soron nem is tudhat más világnézetet kifejezésre juttatni, 
mint amellyel rendelkezik. A világnézetileg pluralisztikussá vált 
polgári társadalomban természetesen lehetnek - némelykor iga-
zán nem jelentéktelen - diszkropenciák X vagy Y verbálisan val-
lott világnézete és - Husserl terminusával élve - beállítottsága 
között; az egyén némelykor maga sincs teljesen tudatában an-
nak, hogy amit a saját világnézetének vél - amit pl. bizonyos kér-
désekre sztereotip módon válaszol -, az nem tényleges meggy ő-
ződése stb. Amikor azonban világnézet és m űalkotás viszonyát 
vizsgáljuk, eltekinthetünk ett ő l a problémától. Ha Picasso egész 
beállítottsága nem felelt meg a Guernica megalkotása idején 
szóban vallott álláspontjának - ami természetesen nem kizárha-
tó; azzal együtt nem, hogy esetleg valóban ez az eltérés hozza 
létre azokat a formai jegyeket, amelyek Raphael megítélése sze-
rint (ebben másokkal is osztozik) önellentmondóak -, akkor is va-
lámilyen - esetleg belsőleg súlyosan ellentmondásos -attitűddel 
öntötte formába képét. Valamilyen világszemlélet birtokában volt 
akkor, amikor festett. Ennek a világszemléletnek vitathatatlanul 
legalábbis részét képezte verbális meggyőződése, az életés a vi-
lág valamennyi kérdését illető  tudatos-verbális állásfoglalása, 
ha - engedjük meg - ez a meggy őződés-állásfoglalás esetleg 
ellentmondásosan illeszkedik is „életattitűdjének" egészébe. 
Konkrét m űalkotások konkrét vizsgálata szempontjából bizonyá-
ra alapvető  fontosságú lehet az ilyen típusú ellentmondásoknak a 
feltárása, de ha világnézet és m űalkotás viszonyát általános-e l-
méleti síkon kívánjuk megközelíteni, megelégedhetünk azzal a 
megállapítással, hogy a polgári fest ő  is valamilyen világszemlé-
lettel rendelkezik. Hozzátehetjük ehhez, hogyha verbális meg-
győződése s az ezt is tartalamzó egész életattit űdje között bels ő  
feszültségek vannak, akkor világszemlélete bizonyára ebben a 
belső leg ellentmondásos komplexitásban fogja „meghatározni" a 
művet. Hogy ez az ellentmondás elsetleg nem is teszi lehet ővé 
jelentős festő i alkotások létrehozását, az esetleges; csak meg-
fordítani nem szeretném - Raphaellel - az állítást: nem tartom 
egyértelműen leolvashatónak a festményről alkotója világszem-
léletének bels ő  ellentmóndásosságát. A festmény - a mondottak 
alapján módosítsuk így a fenti állást - valamilyen módon köt ő-
dik alkotója „beállítottságához". A hogyanra természetszer űen 
nem lehet, nem is kell általános érvény ű  választ adni. Ha lehetne, 
nem léteznék m űvészet, mert ennek az általános érvény ű  válasz-
nak a lehetősége azt feltételezi, hogy a m űvészi megformálás 
teoretikus leírással helyettesíthet ő , ti. a művészetnek megvan 
a maga „teoretikus ekvivalense". Természetesen az egyes m ű -
alkotások esetében sem a festménynek valamilyen teoretikus 
magyarázatba való „lefordítására" gondolok - ezt éppúgy nem 
tartom lehetségesnek, mint az általános teoretikus kérdés meg-
válaszolását -; a festmény nem tehet ő  át „magyarázatba", hi-
szen az sem igaz, hogy ne lenne több, vagy minden esetre más, 
mint a „beállítottság" érzéki megjelenítése. Az egyes m űalkotó 
sok esetében lehetséges azonban a formaanalízis és ezen ana 
lízis eredményeinek meghatározott világnézeti problémákkal 
való összekapcsolása. 

S ezzel el is érkeztünk tulajdonképpeni próblémánkhoz: ha a 
festő  saját műveinek „kritikusaként" jelentkezik, azaz, ha maga el-
végzi képeinek formaanalízisét, esetleg ki is egészítve azt saját 
„mondanivalójának" és a konkrét formának az összekapcsolásé 
val, akkor egy - bizonyára autentikus - interpretációját adja a 
festménynek, ezzel is segítve a befogadás, a befogadói élmény 
létrejöttét. Ám távolról sem ez, az alkotó által adott - tegyük fel, 
hogy akár minden egyes esetben autentikus - interpretáció az 
egyetlen lehetséges, mert ha egy festmény ilyen jelleg ű  formaana-
lízisének csak egyfajta lehet ősége van adva, akkor a m űalkotás 
nem jelentős (pontosabban: nincsen remény arra, hogy más ko-
rok, a festőétő l eltérő  beállítottságú műélvezők is elfogadják). Alko 
tó és befogadó - művet alkotó - konszenzusa akkor jöhet létre, 
ha a - tudatos - befogadónak megvan a lehetősége arra, hogy 
a képet - formai elemeinek egzakt, minden mozzanatot figyelem- 

be  vevő  vizsgálata aгápján - saját világnézetével összhangban 
interpretálja. Ha csak egyféle interpretáció lehetséges, ez azt je-
lenti, hogy vagy nem tudjuk elfogadni a festményt, vagy pedig az 
alkotóétól beállítottsággal meg kell hamisítanunk ahhoz, hogy 
elfogadhassuk (igen gyakori eset az olyan formaanalízis, amelyik 
pl. egyszerűen nem vesz tudomást a kép bizonyos mozzanatairól 
csak azért, hogy ezután a képet a maga világnézetével össz 
hangba hozhassa). 

Giotto nagy képei természetesen keresztény képek: hitének 
egyértelm űsége és mélysége nélkül bizonyára nem lehetett volna 
azzá a festőzsenivé, akivé lett. De fest ői zsenialitásának talán 
soha el nem múló nagysága abban áll, hogy a maga világnézeté 
bő/ fakadt festményei megőrizték autonómiájukat az őket szülő  
világnézettel szemben, hogy a kereszténységnek csak oly moz-
zanataihoz tapadnak szükségképpen, amelyek nem zárnak ki 
számos más világnézetet sem, ill. lényegesek számos más világ 
nézet számára. 

Melyek tehát a mindig nagynak megmaradó; a befogadói él-
ményt minden korban kiváltó, a megfellebezhetetlenül nagy m ű -
alkotások? Nem biztos, hogy egyáltalában vannak ilyenek. Az 
„igazi" művészetet élvezni képesek körének lesz űkülése a pol 
gári világban, a nagy m űvészet élvezetének elitarisztikussá váló 
sa, a giccs eluralkodása éppen azt jelenti, hogy lehetséges olyan 
világnézet (a jelen esetben az önmaga partikularitásával distan-
ciálatlanul azonosulóké; lásd Heller Ágnes A mindennapi élet c. 
munkáját, amelynek alapján éppen azok a m űalkotások nem él-
vezhetők, amelyeket az „elit" m űalkotásoknak tart. Csak arról 
beszélhetiink tehát, hogy melyek azok a m űvek, amelyek a pol-
gári társadalom eddigi történetében rendszerint nagynak, mara 
dandónak, éhékesnek mutatkoznak, amelyek - ha esetleg itt-ott 
szinte el is tűntek az emberiség tudatából - túlélték a maguk ko-
rát, csak a transzcendenciát, a m űvészetnek s azon belül is min-
den egyes művészeti ágának -külön a zenének, az irodalomnak, 
a drámának, a szobrászatnak, építészetnek és festészetnek a 
történelem feletti, id őtlen, transzcendens elveit tételezni hajlandó 
és kívánó esztétikák számára jelenthet ez problémát (s meg kell 
mondanunk, ezekben az esetekben nem els ősorban esztétikák-
ról, sokszor csak látszatesztétikáról van szó: ezek a transzcen-
dens esztétikák történelemfilozófiai hitvallások). Abból indultunk 
ki, hogy a műalkotás csak akkor és csak annyiban m űalkotás, 
amennyiben vannak olyanok, akik számára m űalkotás, ti. a m ű al 
kotást a befogadás (is) konstituálja. Abból indultunk ki tehát, hogy 
Rembrandt legnagyszer űbb festményei is csak addig m űvészi 
festmények, amíg van, aki annak tartja őket. Ez nem azt jelenti, 
hogy ne tudnánk, ne kellene különbséget tenni Rembrandt és hu-
szadrangú epigonfestők között; még azt sem jelenti, hogy szá-
munkra nem alapvető  fontosságú, hogy Rembrandt-ot és az 
egész holland fejl ődést elébe helyezzük a korabeli flamandnak. 
De tudatában vagyunk annak, hogy ez a számunkra alapvet ő  fon 
tosságú különbségtevés nem valamifajta embe гtő l független, vagy 
akárcsak az embert ő l függetlenné vált kritériumokra épül; hogy 
minden egyes műalkotásnak - a legnagyobbnak is - ahhoz, hogy 
egyáltalában létezzék, r ap mint nap újra kell konstituálódnia az 
emberiség rá irányuló aktív tudatában. Gondoljuk meg: az emberi 
objektivációk közül vajon csak a m űalkotásnak van ilyen sajátos 
sorsa? Vajon nem sz űnt-e meg létezni is egyáltalában az a mun 
kaeszköz, amelyrő l többé egyetlen ember sem tudja, hogy mire 
szolgált, hogy egyáltalán munkaeszköz volt? Vajon nem vált-e 
puszta kődarabbá ma már az a millió és millió k őkés, amellyel az 
ember emberré tette magát, ha az archeológus sem képes többé 
identifikálni? Mindaz, ami a társadalomban. a társadalom számá-
ra létezik, csak azáltal létezik, hogy elfogadjuk A kedes tehát 
nem az, hogy melyek azok a kompozíciós elvek ívagy melyik az a 
„gondolat" — mindegy), amelyek a festmenyt visszavonhatatlanul 
festménnyé teszik, visszavonhatatlanul a legnagyobb fest ő i alko-
tások sorába emelik (ilyen kompoziciós elv. ilyen gondolat nin-
csen), hanem hogy mi teszi (pontosabban mi tettei lehet ővé. mi 
lyen típusú „gondolatok", hogy a befogadoi elmeny ne korláto-
zódjék a festmény megszületésének korára. De meg pontosab-
ban kell fogalmaznunk — bizonyára ez sem irhato le ..altalános-
sбgban". Ha azt állítanánk, hogy megfogalmazható. leírható, az 
azt jelentené, hogy a hátsó kapun, kitágítva ugyan a kontúrokat, 
de ismét visszacsempésszük a festészet történelem feletti princí-
piumait. Minden egyes m űvészi korszak, minden egyes fest ő i 
oeuvre, minden egyes festmény esetében újból és újból tisztáz-
nia kell a - tudatos - befogadónak, hogy miért „érvényes" számá-
ra a műalkotás, melyek azok a formai mozzanatok és hozzá kap-
csolódó világnézeti, világlátásbeli, beállítottságát illet ő  momen-
tumok, amelyeknek alapján szépnek (azaz rá vonatkozó pozitív 
ízlésítéletét mások számára is elfogadhatónak és elfogadandó-
nak), vagy csúnyának tekinti. 
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műkritika, művészettörténet stb. —szintjén) véleményünk szerint 
az adott vonatkozásban nem mondhatunk többet a következ ők-
nél: 

Minden jelentős festészeti korszak, minden nagy fest ő i életm ű , 
minden egyes konkrét festészeti alkotás egyértelmű  és ugyanak-
kor sokértelmű  kell hogy legyen. Mit jelent az — maradjunk az 
egyes képnél —, hogy egy festmény egyértelm ű  (valakinek a 
számára)? Azt, hogy tudunk (legalább egy) olyan értelmezést 
adni, amely az összes, az alkotáson jelenlev ő  elemeket egyazon 
magyarázóséma 2  segítségével átfogja. Ha Max Raphael szerint a 
Guernicában a világnézet nem talált formára, ez azt jelenti, hogy 
akármilyen magyarázóelwel közelített is a képhez, mindig rábuk 
kant olyan mozzanatokra, amelyek nem fértek be szkémájába. 
Objektív-e ez a megítélés? Természetesen nem. Lehetnek olya-
nok, vannak olyanok, akik tudnak a Guiernicának egyértelm ű  
magyarázatot adni, s lehetnek olyanok, vannak olyanok, akik 
nem. Bizonyára objektív adottsága azonban egy képnek, hogy 
vajon sokan és különböző  korokban, vagy csak egynéhányan és 
egy meghatározott korban találnak rá egyértelm ű  magyarázó el-
vet. S ezzel már meg is adtuk a sokértelm űség jelentését: sokér 
telmű  az a kép, amelyre sokféle —egyértelm ű  — magyarázóelvet 
lehet találni; i II.  maradjunk meg visszafogott fogalmazásmódunk 
nál: sokélelm ű  az a kép, amelyre megszületésének pillanatától 
fogva a legtöbb korszak legtöbb m űélvezője tudott egyértelm ű  
magyarázatot adni. Ebb ő l nem következik, hogy ne jönne, vagy 
ne jöhetne olyan kor, amelynek a számára nem áll fenn többé a 
lehetősége annak, hogy a maga világnézete alapján egyélelm ű  
formaanalizisét adja a képnek, azaz amelyben többé senkinek 
sem fog tetszeni. Mi természetesen azt, ami nekünk tetszik, amit 
mi szépnek tartunk, szépként kívánjuk tételezni eljövend ő  korok 
számára is. Ebben azonban nem rejlik benne más, ezáltal nem 
mondunk k. mást, mint egy jövőt illető  legyint — a magunk világ-
nézetének talajáról. 

Walter Benjamin valamely m űalkotás tárgyi tartalmaként azt a 
konkrét, általános verbalizálható „mondanivalót" jelöli meg, 
amelynek jegyében a maga idejében valamely m űalkotás meg-
született. A kortárs befogadó nem tud elvonatkoztatni a tárgyi tar-
talomtól, számára ezáltal, ezen keresztül létezik a m ű . De hogy 
az valóban m űalkotás-e, hogy több-e, más-e mint puszta csator-
nája kora — másképp is kifejezhet ő  — gondolatainak, az csak a 
műalkotás utóéletében derül ki, amikor a tárgyi tartalom már el-
halványult, amikor már — ha egyáltalában érthet ő  — senki számá 
ra nem jelent semmit, senki számára nem „érvényes". Ekkor de-
rül ki, hogy a tárgyi tanalomban, a tárgyi tartalom mögött jelen 
van-e valamiféle valóságtartalom — amely saját korán túl is befo-
gadhatóvá, tehát m űalkotássá teszi az adott objektivációt. Fent 
kifejtett elképzelésünk a festmény, általában a festészet egy- és 
sokértellm ű ségérő l a benjamini kategóriák szülötte. 3  Eltér azon-
ban koncepciójától, mert a benjamini kategóriapácban benne rejlik 
a transzcendencia, a szükségképpeni időfelettiség. Az ő  felfogó 
sa azt sugallja, hogy a korhoz kötött momentumait egyszer már 
lehető  objektum „örökélet ű ", hogy van olyan valóság (túl a tár-
gyon), amelyik— ha a befogadásban is — de mindig érvényes ma-
rad. A mi álláspontunk szerint azonban valamely m űvészet, vala-
mely mű  időntúli érvényessége csak követelmény lehet, hiszen a 
jelen nem teremthet biztosítékokat a jövőbeni befogadót illetően. 

Természetesen negatíve sem fogalmazhatunk örök érvénnyel. 
Azt sem állíthatjuk, hogy valamely, intenciójában akár m űalkotás-
ként funkcionáló objektiváció, amely nem élte túl a maga korát, 
„tárgyi tartalmának" érdektelenné válásával érdektelenné lett, 
nem is „reaktiválható" többé m űalkotásként. Természetesen kicsi 

Z  Ez a megállapítás, egyáltalában a „magyarázóséma" fogalmának hasz-
nálata az itt következ ő  fejtegetésben nem jelenti a szépség érzéki köz-
vetlenségének tagadását. Csakhogy a szép érzéki közvetlensége köz-
vetített közvetlenség, amely mögött, ha egyáltalában képesek vagyunk 
a magyarázatra, jelen van a magyarázat lehet ősége. Éppen ez az, ami a 
szépség érzéki közvetlenségét megkülönbözteti a kellemes vagy kel-
lemetlen érzéki közvetlenségtő l. 

s Tanulmányom alapgondolatai itt kifejtett formájukban természetesen az 
én megfogalmazásaim. Egyikük-másikuk végiggondolásához, valamint 
a problémakör egészének ebb ől a szemszögbő l való megközelítéséhez 
azonban nem pusztán az — idézett vagy említett — munkák olvasása se-
gített hozzá: legalát Уu ugyanilyen szerepet játszott kialakulásukban 
azoknak a beszélgetéseknek a sorozata, amelyeket mindenek el őtt Fehér 
Ferenccel, Heller Ágnessel és Radnóti Sándorral folytattam. E beszél-
getések főként az esztétikai befogadás problémáit érintették, mely kér-
déssel való behatóbb foglalkozásra Radnóti Sándor Walter Benjaminról 
írott kitúnö tanulmánya serkentett bennünket. Külön is szeretném ehelyütt 
kiemelni, hogy a tárgyi tartalom-esztétikai tartalom benjamini kategóriái-
nak általam adott interpretációja alapvonalait tekintve Radnóti Sándor-
tól származik. Idevágó gondolataik egy részét azóta Fehér és Heller is 
rögzítették már: tanulmányom végleges formábaöntése el őtt módomban 
állott ezeket a kéziratokat is áttekinteni. 

ez a valószín űség, minél hosszabb id őszakon, minél több tör-
ténelmi sorsfordulón keresztül maradt meg érdektelennek — „vég-
leges" ítéletet azonban nem alkothatunk. Am ha nem is a végle 
gesség igényével, de bizonyos értelemben külön kategóriába tar-
tozóként kell kezelnünk a festészetnek azokat az irányzatait, azo-
kat a festészeti alkotásokat, amelyek — mind ez ideig legalábbis —
csak egy meghatározott világnézet talajáról, egy meghatározott 
korszakban, egy meghatározott beállítottsággal voltak m ű alko-
tásként befogadhatók — és itt nem érdekes, hogy a maga kora, 
amelyik a festészetet konstituálló világnézet jegyében áll, mekko-
ra jelentőséget tulajdonított ennek a festészetnek, tekinthette azt 
az addigi festészet csúcsának is —, és minden rákövetkez ő  kor-
szakban, bármely eltér ő  világnézeti beállítottság számára nem 
voltak többé el- ill. befogadhatók. A m űalkotásoknak ezt a kate-
góriáját nevezem ideologikus festészetnek. 

Elég talán, ha példaként a XIX. század magyar történelmi fes-
tészetét említjük: ez a festészet ma már igen kevés m űvészet 
kedvelőnek tetszik. És azok, akik ragaszkodnak hozzá mint jelen 
tős művészethez, mégcsak nem is tagadják: e fest ő iskola — a te-
matikában is jelenlévő  — magyar nemzeti jellege révén jelent ős 
festészet számunkra. Nem akarom, nem is tudom elvitatni t ő lük, 
hogy a képek valóban tetszenek nekik, hogy valamiféle sajátos 
viszonyuk van ezekhez a képekhez. Err ő l a sajátos viszonyról 
nem állíthatom, hogy nem esztétikai viszony, hiszen határozottan 
a paradigmatikusság igényével lép fel. Ám vitán felül áll, hogy 
ezekhez a képekhez csak azoknak van esztétikai viszonyuk, csak 
azoknak tetszenek, akik — most Benjamin terminológiáját hasz-
nálva — a bennük jelentkező  tárgyi tartalomhoz pozitíve kapcso-
lódnak. 

Ideólogikusnak tekintünk tehát minden olyan képet, amelyek 
csak azok számára jelentik esztétikai élvezet forrását, akik a ben-
nük tematikailag jelenlev ő  tárgyi tartalomhoz, a bennünk tudato-
san megfogalmazott ideológiához pozitíve kapcsolódnak. Mond-
hatnánk persze azt is, hogy ezek a képek rosszak, mert nincs 
bennük művészet, csak ideológia — Fülep Lajos szavaival: az 
ideológia nem vált bennük m űvészetté. A fogalmazás azonban 
két vonatkozásban is problematikus: 

Benne rejlik az az igény, hogy a magam ízlését ne csak 
általánossá (ez, tudjuk, minden ízlés sajátossága), hanem álta-
lánosan kötelezővé is tegye, ti. hogy minden, az egyéntő l eltérő  
ízlést eleve rossznak tekintsen. 

Eleve abból indul ki, hogy az adott esetben a m űvészettel, 
nem pedig az ideológiával van baj. Fülep ezt pontosan meg is fo 
galmazza: „Elvileg semmi ellenvetés sem tehet ő  azon eljárás el-
len, amelyet különben a gyakorlat is igazolt évezredeken át: 
ahogy a görögök politikai ideálokat is kifejeztek képírásuk és 
szobrászatuk sajátos festöj és plasztikai feladatában, úgy a re 
naissance s a későbbi korok művészete minden nemzetben, ahol 
magas fokot ért el, elbírta, s őt bátran magára vállalta politikai 
ideál hordozását. Ha valami baj van a politikai mellékviz ű  művé-
szetben, oka nem a politikai ideában, hanem magában a m űvé-
szetben keresend ő .  El  lehet képzelni olyan történelmi irányzatot, 
aminthogy volt is, amelynek jóformán csak a politikai tenden-
ciájáért hevült saját kora, míg a rákövetkez ő  korok e tendencia 
időszerűségének elhalványulásával a tiszta m űvészi értékeket is-
merték föl benne, honorálták és termékenyültek meg t ő le." Az 
utóbbi megállapítást nem lehet vitatni — de nem bizonyítja az el ő -
zőt. Mert abból, hogy volt — és esetleg van — „politikai mellékíz ű " 
nagy művészet, nem következik, hogy bármely politikai idea al-
kalmas lehet arra, hogy a m űvészet szférájába emeljék. Nem va-
lószín űbb-e, hogy ha egy kornak nincsen jelent ős festészete — de 
ügyeljünk a fogalmazásra: ha egy kor festészetét az utókor nem, 
vagy egyre kevésbé képes esztétikailag értékelni, akkor nem arról 
van szó, hogy az adott korban nem született fest ő i tehetség, ha-
nem inkább arról, hogy az adott kor eszméi nem voltak alkalma-
sak a m űvészi megformálásra? Különben egyhelyütt — igaz a 
szobrászatról szólván — maga Fülep is hajlik arra, hogy a töké-
letes művészi csődért ne egyszer űen a megformálásra való kép-
telenséget, hanem magát az eszmét tegye felel őssé: érdemes 
elolvasni maró gúnnyal megírt ragyogó sorait az „emlékm ű—szob-
rászat"-rő l. 

(Befejező  része következő  számunkban) 
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Egészen váratlan irányból éne támadás a m ű -
vészet és a politikum mély egybeszöv ődésé-
nek hagyományos szlovén szindrómáját, 
amely alapján a jámbor impresszionistákat is 
fő leg az egzisztenicális tér és a kulturális idén-
titás problémájához f űződő  eszmei-politikai 
polarizáció kontextusába helyezték. A ljubljanai 
IRWIN csoport — a rövidítésnek nincs külön je-
lentése, de a logotípus kit űnő  formatervezés-
rő l tanúskodik —, bátran átugrotta a demarkációs 
vonalat, amely a m űvészetet elválasztotta a 
politikától, és a senkiföldjérő l az emberi tevé-
kenység mindkét szférájának feltette a látszó-
lag prózai kérdést: Mi a m űvészet? A csoport —
kitű nően átérezve a m űvészet lényegét — két-
értelmű  választ adott: elméletükkel a m űvésze-
tet a politika szolgálólányának nívójára süly-
Iyesztették, gyakorlatukkal pedig a politikát tet-
ték a m űvészet szolgájává. A m űvészet ilyen-
fajta politizálásának, illetve a politika esztétizá 
lásának megvannak a maga buktatói, melyeket 
az IRWINnek eddig sikerült elkerülnie: a szlo-
vén ökológiai mozgalom támogatásával és sík 
raszállva „a szlovén kultúra monumentális-lát-
ványos újramegerősítése mellett" ügyesen 
egyensúlyozott a politika eszmei kontextusá 
nak peremén. Megnyilatkozásaikban elhatárol-
ták magukat az avantgárd alapelveit ő l, me-
lyeknek ma már nincs olyan kifejezett élük, mint 
a XX. század történelmi avangárdja idején, és 
amelyek a jugoszláv társadalom 1•  llegzetes fel-
tételei között egyre inkább eltávolo -Inak a m ű -
vészettől és a m űveltségtő l — az IRWIN az 
avantgárd „betöréseit az ismeretlenbe" takti-
kusan átengedi a politikának. M űködésüknek 
három alapelvét mondták ki, amelyek karakte-
rük szerint teljes ellentétben állnak az avant-
gárd fogalmának minden eddig ismert megha-
tározásával; ezek: a „retro elv", a „hangsú 
lyozott eklekticizmus" és a „nemzeti nemzeti 
ségi kultúra érvényesítése". E salto mortale 
kiáltvánnyal a csoport megszabadult az avant-
gárd olyan társadalmilag negatív jellemz ő itő l, 



mint a nihilizmus, agonizmus, antagonizmus, 
elitizmus és a fart pour fad, s egy — a kortárs 
jugoszláv m űvészetben egyedülálló — teljesen 
izolált jelenség helyzetébe került. S őt, a  mo-
dern  m űvészet egész hagyományával ellentét-
ben síkraszállnak — mondják — az autentikus 
m űvészet klasszikus értékeinek felújításáért 
és az ennek megfelel ő  technikák (mint például 
az olajfestmény) alkalmazásáért, hozzáf űzve, 
hogy a romantikus lelkesedés tényez ője — a 
„romantikus esztétikai nacionalizmus" — hoz-
zájárul a m űveltség kifejlődéséhez. 

Az IRWIN csoport szó szerint értelmezett ki-
nyilatkoztatásai és dialógusai persze bizonyos 
kételyeket ébreszthetnek. A nemzeti források-
hoz való visszatérés szándékos hangsúlyozó 
sa elkerülhetetlenül dotktrinér esztétikák jegy-
zékeinek alapvető  szóvirágaira asszociál, 
amelyek a m űvészetet törvényszer űen vala-
mely képzelt, magasabb ideológiai cél eszkö-
zének tekintették. Tévedés ne essék, Barkus 
feljegyzéseiben az IRWIN világosan tudomá 
sunkra hozza, hogy a m űvészetet — mivel élve-
zetek forrása —eszközként kell felhasználni, 
hogy elérjük az örök szépséget. Végül, ahogy 
1984. áprilisi programjukban áll, a csoport 
alapvető  munkafeladata, hogy látványosan 
reprezentálja és érvényre juttassa a szlovén 
képzőm űvészetet. 

Az IRWIN programjelleg ű  szövegeinek figyel-
mes olvasása során azonban kiviláglik, hogy 
kulcsfontosságú irányelveik meglehet ősen ha 
tározatlanok. Szókincsük nagymértékben merít 
egy, a hatalmi struktúrákhoz törvényszer űen 
közel álló parakulturális réteg szókészletéb ő l. 
Amikor a „m űveltség haladásáról", az „autenti-
kus értékekrő l", a „szlovén képzőművészet ér-
vényesítésérő l" van szó, akkor ez egy világo-
san körülhatárolt szintagmajegyzéket jelent, 
amely a kultúrpolitikai gyakorlat különböz ő  
szintjein használatos, és minden élelmes em-
ber tudja róla, hogy üres frázisok együttese. 
Ezek a frázisok a globális politikai folklór ösz-
szetevő  részét képezik, és használatuk e szö-
vegkörnyezetben különösebben senkit sem za-
varhat. Amikor viszont egy komoly m űvészeti 
csoport programjelleg ű  szövegeiben találko-
zunk velük, fölt ű nően elütnek környezetükt ő l, 
mintha éppen jelentlétükkel szeretnének a 
figyelem középpontjába kerülni. Értelmetlen-
ségük annyira szembet űnő , hogy felmerül a 
kérdés: mi is tulajdonképpen a szerepük és 
jelentésük. Az IRWIN m űvészi tevékenységé-
ben —akár az egész LAIBACH-IRWIN-GLEDA-
LIŠCE SESTER SCIPION NAISCE ljubljanai 
posztmodern triásznál az elmélet és gyakorlat 
messzemenően feltételezik egymást. Az IR-
WIN habitusát tekintve, amelyet a különválás 
tudatosan racionalizált etikájának rendeltek alá, 
elméletük és gyakorlatuk alapjában véve oszt-
hatatlan. Ez az etika a m űvészi hivatás jelleg-
zetességének magasan fejlett tudatán, a széle-
sebb körű  szlovén m űvészeti és kulturális 
irányzatok kontextusában precízen felmért 
helyzetükbő l eredő  határozott szellemi elitiz-
muson alapul. Munkájukat a következ őképpen 
osztályozzák: „az IRWIN helyreállítja a szlovén 
múlt folyamatosságát és traumás tapasztalatait 
mint a jövő  egyetlen perspektíváját". A folya-
matosságot tulajdonképpen a múlt végletekig 
kifinomult és szelektív „felhasználásával", illet-
ve konvencionális tö пénelmi és m űvelődési je-
lentésének új értelmi formába való dekódolá-
sával érik el, aminek mindenképpen többet kel-
lene mondania, mint a nyers tö пénelmi alap-
anyagnak. Az ilyenfajta történelmi-m űvészeti 
források használatához az IRWIN a posztmo-
dernizmus esztétikájában talál igazolást. Gya-
korlatukban azonban bizonyos mértékig módo-
sulnak ezek az esztétikai elvek — a genius Inci 

és az eklekticizmus hangsúlyozása ellenére leg-
alább annyira magukon viselik az általános és 
az egyedi jegyeit is, éppen olyan mértékben 
eklektikusak, amennyire az eddig alkotott ösz-
szes eredeti mű , amelyekben összegy ű ltek a 
hagyomány történelmi és szellemi tapasztala-
tai. Az IRWIN csupán az általa használt iko-
nográfia korlátozott köre alapján tekinthet ő  
szlovénnek; a szocreál festészet és grafika kel-
léktárából kiemelt konkrét motívumok alkalma-
zása még nem feltétlenül eredeti szlovén vo-
nás, hiszen egy sajátosan „nemzetközi" stílus-
ról van szó, amely rövidebb ideig a jugoszláv, 
és ezáltal a szlovén m űvészet jellemzője is 
volt. A többi ikonográfiai elem, amelyet képeik 
montázsolásakor használnak, részben a meg-
szállott náci-m űvészet szimbólumaiból, rész 
ben a XX. századi európai m űvészet széls ősé-
ges avantgárd mozgalmainak hagyományából 
valók. Látszólag kötetlenül, ezek valóságos fi-
zikai és szellemi „traumás tapasztalatok" forrá-
sai — csak annyiban szlovének, amennyiben 
traumájuk erősebb. 

Az IRWIN retrográd maaatartásának ilyen-
fajta értelmezése megkérd őjelezi ragaszkodá-
sukat ahhoz a szerephez, amelyet a szlovén 
kultúra keretein belül maguknak kialakítottak. 
Ez a fogalom azonban túl gátlóan hat a csoport 
munkáját és tevékenységét tekintve, mert az 
IRWIN — ahogy Marina Drži ć  joggal állítja —
„par excellence fordulót jelent nemcsak a szlo-
vén, hanem a jugoszáv m űvészetben is". 

Was /st Kunst c. művészi projektumával az 
IRWIN értelmet ad az értelmetlen programsze-
rű  frazeológiának, amit arra használ fel, hogy 
enyhítse magatartásának élét, mellyel a kon-
vencionális esztétikai értékek egésž rendsze-
rét vizsgálja felül — beleértvbe az európai 
avantgárd hagyományait is. A hagyományt 
vizsgálva a M/a művészet kérdéssel az IRWIN 
világosan tudomásunkra hozza, hogy a hagyo-
mány nem lehet önmagában releváns, ehhez 
valami módon újra kell formálni — saját lényege 
szerint kell értelmezni, kritikailag felül kell vizs-
gálni a múlt, jelen és jövő  teljes tudatában. 
M űvészi válaszuk, amelyet Was ist Kunst cí-
men didaktikus képeik sorozatában fogalmáz-
tak meg, egyértelm űen újra érvényesíti az 
avantgárd döntő  fontosságú eszméit, amelyek 
a maguk idejében — az 1910-1930 közötti 
aránylag rövid id őszakban — igen komolyan ki-
kezdték a klasszikus mimézist, és létrehozták 
a XX. század m űvészetének „optimális vetüle-
tét". Az IRWIN, úgy t űnik, mélyen tudatosította 
ezt a kimeríthetetlen hagyományforrást — mon-
tázsolt látványosságainak számos motívumát 
köszönheti neki, és nem szükséges külön 
hangsúlyozni, hogy témáira éppen ezek a mo-
tívumok nyomják rá erős ideológiai bélyegüket. 

Az IRWIN „retro elve" a m űvészi projekció 
áramának létrehozásában megnyilvánuló avant-
gárd stratégia átalakult formája, amely pro-
jekció — A. Flacker értelmezésében — számunk-
ra az itt és most minden jellemzőjével a legked-
vezőbb lehet; ez a „projekció" ugyanis nem „je 
löli meg az ideálisan megszerkeszett jö 
vőt, meg sem kísérli ennek definálását, hanem a 
valóság áthidalásában a mozgást mint az 
„optimális változat" választásának lehetőségét 

jelöli meg. E kontextusban kell értelmezni az 
IRWIN törekvését a szlovén nemzeti kultúra 
újraérvényesítésére, amely e kiteljesedést és a 
„kulturális fejl ődést" nem érheti el, ha elszige-
tel ődési politikát folytat, hanem éppen fordít 
va; ha egységet és közösséget vállal az euró-
pai kultúra tágabb értelemben vett, jellemz ő  
szellemi és m űvészi irányzataival. 

A csoport bizonyos cselekedeteit kulturális 
manipulációként kell értelmezni. Identitásuk kö-
vetkezetes eltitkolása a csoportmunka névte- 

lenségével, a náci m űvészet, a giccs vagy a 
szocreál ikonográfiájának provokatív temati-
kája képeiken, az erős narratív elem képeik fel-
építésében és jelentésében. Malevics kereszt-
jének horogkeresztté való transzformálása —
röviden, e különös montázsok — bizonyos fenn-
tartásokat ébreszthetnek az IRWINnel szem-
ben. Elvben minden képük — egyszer űen 
mondva — szép; szépségükben határozottan 
szubjektívek, de sohasem lehetünk egészen 
bizonyosak, hogy a szépség élménye esztéti-
kai vagy pszichikai inger eredménye-e. Csak 
abban lehetünk biztosak, képeik t гsztán intel-
lektuális akciót képviselnek; hogy teljességé-
ben megértsük a csoport szándékait, a Was ist 
Kunst kérdését egy mélyen egzisztenciális rej-
tély álcájának kell tekintenünk, amelynek meg-
oldását sokan felkínálták már, de megoldani 
senkinek sem sikerült. Heidegger szavaival: a 
rejtély — maga a m űvészet; a probléma — e rej-
télyt látni. 

Az IRWIN nagyon igyekszik. Nevel ő -oktató 
képeik felszíni rétege esetleg proaktívan hat; a 
Laibach Kunst, Neue Slowenische Kunst, Was 
ist Kunst, Kunst ist Politisch programjuk alap-
vető  elvi triásza — a retro elv, a hangsúlyozott 
eklekticizmus, a nemzeti/nemzetiségi m űvelt-
ség érvényesítése — csak a véglet egyik arca, 
amely per definitionem avantgárd. Egyik arc 
szemben a másikkal; Janus-kép, „átmenet és 
átcsapás". E magatartásával a ljubljanai IR-
WIN kiválik a lokális posztmoderrí kontextus 
ból, „tisztátlan" posztmodernistává válik — ta 
lán egyszer űbb volna avantgárdnak nevezni. 

A csoport képei egy végletekig kifinomult in-
tellektuális illuzionizmust képviselnek. Többér-
telm űek és meghatározott módon rejtélyesek. 
A felszínük gestalt-formájú, vizuálisan látvá 
nyosak és könnyen elfogadhatók. Szabály sze 
rint mindig figyelmesen kiegyensúlyozottak, 
kompozíciójuk kimért, valami módon szinte di-
daktikusan hatnak azokra, akik a kép elkészí-
tésének módját szeretnék tudni. Ezen a szin-
ten, ahol a ljubljanai gestalt teljes pompájában 
megmutatkozik, a kép — azon kívül, hogy ész-
leljük — nem mond semmit. Jelentése akkor 
mélyül el, mikor a kép mélyrétegeiben megkez-
dődik a változatos, érzelmi ingereket ébreszt ő  
különféle ikonográfiai motívumok átszöv ődé-
sének kifinomult játéka. Ezen a szinten már fel-
ismerhetővé válnak az irónia és a metafora, ki-
alakul a kép értelme, és az élmény, amelyet 
nyújt, teljesebbé válik általa. Valahol itt kezd ő -
dik a specifikus IRWINi angazsált költészet, 
amely különösen átgondolt módon kapcsolja 
össze a formalizmust és a fenomenológiát —
ami persze nem különösen jellemz ő  vonása a 
posztmodernizmusnak, de mindenképpen kor-
hű  —, és mint ilyen, valós lehetőséget nyújt, 
hogy kilépjünk abból az elvarázsolt körb ő l, 
amelyben a m űvészet forog, miközben meg 
próbál alkalmazkodni a tömegkultúra hibrid 
esztétikájához. Az IRWIN m űvészi gyakorla-
tának ilyen értelmezésében az elméletük ellen 
érzett ellenszenv kisebb mérv ű , mint ahogy el 
ső  pillantásra t űnik. Hiszen a szövegnek több 
jelentésrétege van. A szöveg ellentmondásai 
és a szubkulturális politikai nyelv szintagmái 
között felismerhető  egy bátor m űvészi állás-
pont kontextusa, amely egyértelm űen kétség-
be vonja nemcsak az esztétikai, hanem az ide-
ológiai természetű  misztifikációt is. Ezen a 
ponton érintkezik veszélyes egységet alkotva a 
ljubljanai IRWIN csoport gyakorlata és elméle-
te, miközben tevékenységük hatósugara 
messze túlhaladja a m űvészeti és a tágabb —
kulturális —rezervátumot. ❑ 

Fordította SPITZER ÉVA 
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Tárgymetaforák 
Mrdan Вајіё  tárlata 
az újvidéki 
Munkásegyetem 
galériájában 

A javarészt középszer űséget fa- 
vorizáló újvidéki kiállítói politika 
Igaz értékeket már csak elvétve 
tud vagy hajlandó felmutatni, ösz-
szetévesztve a kiállíthatót és el-
adhatót az időszerűvel. Az érték-
vesztettség- áporodott légköré- 
ben ózonként hat egy-egy ritka 
művészi megnyilatkozás, egy-egy 
markánsabb, az öntörvényűség 
erejével bíró egyéni harcmozdu-
lat. A sok jellemtelen fércm űvész 
mintha elfeledte volna, hogy —
szuverén jellegénél fogva —épp 
a művészet kell hogy a min őség 
utolsó bástyája legyen az olyan 
felemás és téves társadalmi érték-
rendben is, amely a mennyiségi 
tényezőkre helyezi létalapját, az 
anyagi halmozásban látja pilla-
natnyi esélyét. 

Ebben a fordított értékrendben 
aztán a diverzió erejével hat minden 
olyan megnyilatkozás, amely mi-
nőség iránti érzékünket kívánja 
közvetetten helyreállítani, netán 
kialakítani. Mrdan Bajié (1957) áp-
rilisi újvidéki tárlata egy ilyen 
rendhagyónak nevezhető  ese- 
mény volt, amely visszaadta abbé-
li hitünket, hogy képes még az 
Ember az igaz dolgok vizére 
ereszkedni, a valós értékek tarto-
mányaiba hatolni. Természetesen 
szó sincs arról, hogy a tárlat ezt a 
célt tételesen is deklarálta volna, 
ám koncepciójában, szellemi fel-
építményében ez az igyekezet a 
priori immanens volt. 

Bajié kiállítói tevékenysége alig 
néhány évre tekint vissza. 1983- 
ban végzett a belgrádi M űvészeti 
Fő iskolán, első  tárlatát is akkor 
rendezte. Meglep ően gyorsan ta-
lált rá egyéni hangjára; rá nem 
volt érvényes a tanult fest őknek 
évek hosszú soráig kiterjed ő  iden-
titáskeresése, hanem azonnal 
egyenérték űen kapcsolódott be a 
nyolcvanas évek kurrens m űvé-
szeti mozgásaiba, $ azoknak iko 
nográfiai rendszerében kereste 
individuális attitűdjének ekviva-
lens közegét. Az igazi tehetsé-
gek módszerével élve ennek az 
eklektikus ikonográfiának nem fe-
lületeken uralkodó közhelyeib ő l, 
hanem a háttérben munkáló mi-
tológiai támaszaiból próbált épít- 

kezni. Rajzain ezért nyoma sincs 
az új képiség látványos színhasz-
nálatának vagy figurális képletei-
nek. Koloritja egy visszafojtot-
tabb, zártabb, spirituális tartal-
makra, meditatív tudatállapotokra 
utaló atmoszférát teremt, amely 
idővel se szobroknak, se installá- 
cióknak nem nevezhet ő  térszer- 
kezeteinek is meghatározójává 
válik. Bajié újvidéki tárlatán már 
ezek a metaforikus erővel feltöl-
tött konstrukciók domináltak, és a 
rajzok-festmények ellenében a ki-
állított anyag perspektivikusabb 
részét fémjelezték. 

Az új képiség ikonográfiáját ka-
matoztató fiatal m űvésznemzedék 
ugyanolyan természetes gesztus-
sal nyúl különböző  „m űvészeten 
kívüli" anyagokhoz — poliészter-
hez, alumíniumhoz, szőrméhez 
stb. —, mint másfél évtizede az arte 
povera vagy az ökológiai m űvé-
szet szószólói, s ugyanolyan ön-
bizalommal szintetizálja alkotá-
sait vasból, terrakottából, gipsz-
bő l, homokból és fából, mint a ko-
rai avantgárd képvisel ő i a kol-
lázs- és assemblagetechnika meg-
annyi képzési matériájából. Csak-
hogy ezek a mostani anyagi-szel-
lemi konstrukciók nem egyértel-
m űen a jelen társadalmára vonat-
kozó különféle referenciáknak, 
hanem a klasszicizmus"értékfo-
galmi rendszerét id őszerűsítő  jel-
képeknek, az archaikum tiszta mi-
nőségeit idéző , rájuk utaló meta-
forikus objektumoknak nevezhe-
tők. S mint ilyenek, jelenthetik az 
idealizmus palástjába vont ókori 
értékeket, az eme értékek iránti 
nosztalgikus vágyódást, de köz-
vetlenül utalhatnak az egyetemes 
lét abszolút értékeinek tragikus 
sorskifejletére: a napjainkat jel-
lemző  általános igénytelenségre, 
értékzárlatra, a romlási folyamat-
nak arra a dicstelen tendenciájá- 

ra, amely teljes bomlásba, feslett-
ségbe torkollt. 

Bajié térmetaforái a kedély és a 
Illik rendíthetetlen nyugalmát 
árasztják magukból, nincs bennük 
szenvedély vagy érzelmesség; ki-
zárólag az ideán keresztül hatnak. 
Ilyen például Homoksivatag című  
fekvő  míјGe, amely ókori oszlop 
formáját veszi fel; a formán belül 
homok terül el, $ az oszlop végein 
elhelyezett ornamentumok egy-
ben végtagoknak is tekinthetők, 
mivel az oszlop talapzati részén 
ott egy faragott emberi fej, vala-
mennyi bajiéi szoborszer űség kö 
telező  ikonográfiai tartozéka. Al- 
kotásai, elsődleges funkciójukat 
tekintve, építészeti konstrukciók 
ugyan — haranglábak, vízvezeté-
ket hordozó hidak, erődítmények, 
oszlopfők stb. —, pontosabban 
azoknak archetípiai modelljei, s 
hogy nem jellegtelenek vagy de-
kadensek, épp fenti antropomorf 
vonásaiknak köszönhetik. 

Ezek a tárgymetaforák tehát 
rendszerint emberi fejjel rendel-
keznek, emberi ideákat projektál-
nak, emberi üzeneteket közvetíte-
nek. Bajié műveiben az él ő  és a holt 
tartalmak egy sajátságos metafi-
zikai világ képében öltenek alakot 
— úgy bukkannak fel a kozmikus 
végtelenségben, mint az emberi 
faj, az emberi kultúra majdani út-
jelző i és emlékm űvei a földi pusz-
tulás apokaliptikus pusztaságá-
ban. 

Bajié opusa — annak dacára, 
hogy elemeiben költészeti tartal- 

Sivatag, 1986 

makat artikulál — végeredményben 
mégiscsak intellektuális m űvészet, 
egy konceptuális m űvészetfelfo-
gás szüleménye, az emberiség 
kulturális-civilizatónikus• lerakó- 
dásainak egy lehetséges szelle- 
mi transzplantációja a történe-
lem időkiterjedésében. Ez pedig 
azt jelenti, hogy Bajié meg tudta 
haladni objektumainak vitathatat-
lan ambientális konnotációit, kéz-
zelfogható köt ődéseit, s a profán 
tartalmakon túlmutatva a legma-
gasabb régiók külső  burkán is át 
tudott hatolni. M űvészetét nem a 
külső  csillogás, nem a hatáskel-
tés, hanem a belső  kontempláció, 
az önvizsgálódás és ezen belül a 
faji meghatározottság ősi tudata 
determinálja. ❑ 

ART LOVER 
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Erfíditmény, 1986 

Részlet 

a ljubljanai Equrna galéria 

Baji ć-kiállításáról 

Mrdan Bajić  római kiállítása, 1986 



Zaprešić, Zágráb mellett 
1987. április 24-27. 

után letértem —15 kilométernyire ma- 
m mögött hagyván a várost — a zág-
b—maribori m űútról, nem sokkal ké-
bb pedig a Zapreši ćbő l valahová a 
gorjei erdők falvaiba vezető  aszfalt-
1 a Kastélyhoz vezető , talán évszáza-
s, szabályos fasor vastag lomb-bol-
atú, elragadóan romantikus d ű llő-
e, a mintegy nyolc hónnapl ezel őtti 
Ilítás-meghívó tisztán m űvészeti fel-
elet, követelményei kerültek el ő  em-
ezetembő l. Annak nyomán nem egé-

en „ismeretlen" hely felé tartottam 
komanyommal és felszerelésemmel: 
t festményemmel s egy szét- és ösz-
eszerelhető  obzsémmal, a múlt év 
gén Újvidéken bemutatott A duna-
riai festészet asztala című  kompozí-
immal. 
Egy nagy, elegáns, legutóbb a szá-
delőn átalakított, de néhány évvel ez-
:tt még mezőgazdasági iskolaként 
sznált kastélyépület üres termeit m ű -
szettel kell feltölteni, új „bútorokkal"; 
okat a térhez, vagy a teret azokhoz 
mítani úgy, hogy az el ő látott újszer ű  

pzőművészeti, vagy akár „architektu-
lis" beavatkozás ne maradjon a meg-
lósítatlan m űvészi, esetleg filozófiai 
ándék, az alkalmi s ösztönös „térala-
ás" és a bevett — itt térelemek —, 
sztán improvizációs túltengésének 
intjén. 
A Zágráb melletti, zapreši ć i Novi dvor 
stélyába április 24-ére, illetve munká-
k természetétő l függően már napok-
I előbbre meghívott külföldi és hazai 
vészek kiállítása (a termekben, pin-

kben elrendezve) a Zágrábi Egyetemi 
zpont Galériájának és a helyi Nép-
yetem szervezésében, a résztvev ők 
ámára nem csupán a megnyitó rend-
gyó, látványos történésével, hanem 
ősorban az azt megel őző  „téralakí-

s" munkafolyamatában, a nem is oly-
nyira egyszer ű  problémákhoz való 
emélyes és eltér ő  hozzáállások ép- 
n az akción keresztüli viszonyulásá-
n, illeszkedésében, sőt ellentéteik-
n lettek igazi alkotói és esztétikai ta-
sztalatokká. 
Maga a vörösesbarna, egyemeletes, 
haj, mellette cselédlakásos, száraz-
almos és istálós nagybirtokosi Kas-
ly inkább történelmének, mondhatni 
ég építészetileg is felismerhet ő  nyo-
aival mintsem egy m űvész által „tet-
n ért" varázslatával töltött el, kötötte 
figyelmemet és képzeletemet. Az al-
tómunka leny űgöző  hangulata, pon-
sabban a kialakulófélben lev ő , in-
rveniált terek látványa fogadott érkez-
mkor. A Kastély enyészetnek indult, 
agas mennyezet ű  helységei alterna- 



tív terekként hívták ki a legteljesebb al-
kotói szabadságot kapott m űvészeket 
és segédeiket. Egy valóban szokatlan 
képzőművészeti szituáció kialakításá-
nak folyamatába, s egyben kötetlenség-
be vetett kreatív utam e pillanata. Azon-
nal helyben éreztem magam a h űvös ta-
vaszi késő  délután naplementéjével fél-
homályosított térségben. Egész napot 
töltöttem a forgalomban, de nem érez-
tem az út fáradalmait. 

Bejártam nyomban a nagyjából va-
dászpuskával már kilövöldözött abla-
kú, poros termeket, azokat is, ahol a m ű -
vészet már folyamatban volt. Rövid ki-
rakodás után magam is munkához lát-
tam. Elő re megtervezett térkompozí-
cióm számomra ideális helyszínre lelt 
megvalósulđsához. Kompozíciómat ez 
esetben a galambkék szoba meglelt, 
irracionális befolyása határozta meg: 
nem vetélkedtem a meglevő  elemekkel, 
minimális festészeti intervenciókat ej-
tettem a falakon, ajtókon, ezek viszony-
latába helyeztem magammal hozott 
műtárgyaimat, „bútoraimat" nemcsak 
egymás között, de az addig üres térrel 
is, a nagy villanyburákkal, cserépkály-
hával. A port , a söréteket és az ablak-
üveg-töredéket nagyjából tükreim kö-
zött, a parketten hagytam. 

RADICS Zoltán (Zombor) félórányival 
előttem érkezett a helyszínre. Teher-
autóval szállították sok éve gyarapodó 
installációinak tetemes számú objektu-
mát, darabját. A Mefisztó varázslatos 
művét nézi című  installáció a Kastély 
főbejárata melletti folyosón került fel-
szerelésre. Ez alkalommal Radics egy 
új, eddig bemutatatlan tárgyat iktatott 
gazdag kelléktárába: a nemrég alkotott 
Luca székét. Rémületes, kvázi-miszti-
kus téralakítása a megnyitó alkalmával 
nagy csendre és meglepetésre késztet-
te a hatásába kerített néz őket. A repülő-
terek szűk röntgenfolyosóihoz hasonló 
átjárón, a radicsi „Disneyland" festé-
szeti, térplasztikai leltárán keresztül 
kellett botladozva, gye гtyafényben át-
haladniuk. 

A tágas részekre osztott pincében 
Dušan JURIĆ  zágrábi festő  dolgozott. 
Tetemes mennyiség ű  festékkel alakí-
totta az adottságokhoz igazodó nagy-
szerű  festészeti m űvét. Fehér, fekete, 
szürke árnyalatokkal a barnás falakra 
„festett" geometrikus alakzatokat. M űve 
a falfelületek nagy részét vette igénybe. 
Ugyanígy képezte ki az általa el- és új-
rarendezett talált kellékeket is: botokat, 
ládákat, motoralkatrészeket, hulladékot 
komponált be a méreteivel is leny űgö-
ző  kiterjedések által meghatározott bolt-
íves „óriásfestményébe". 

Felette, a földszinten, Radics folyo-
sóján túl Marina BANIĆ  (Pula) fiatal fes-
tőnő  üvegfalas szobainstallációja, a fal-
ból kimeredő , alkalmilag megformált 
nosztalgikus asztalai, székei, rengeteg 
festett papírszeletb ő l összeálló alko-
tása talált terére. Ugyanott Mario HLA- 

A zágrábi fotóm űvész egyetlen, mé-
teres színes fotója, elmosódó távlatú 
bútordarabokkal, egy akttal a fénytö-
résben illeszkedett be egy falfestmény-
be, egyszerűségével, tisztaságával, tár-
gyi egyélelm űségével ellenpontozva 
a túloldali munka vidám színeit és dom-
borulatait. 

Az emeleti helyiségek egyikében, a 

М . VODOPIJA 



J. KALOPER 

néhai nagy fürdőszobában, leszerelt 
mosdókból és csapokból összeállított 
szoboregyüttes körül, szintén leszerelt, 
falhoz támasztott s festészetileg kikép-
zett ablakszárnyak üveglapjai alá he-
lyezte, „építette be" tárgy-fotóinak so 
rozatát a dán Mile GULDBECK fotó-
m űvésznő . Az új, kastélybeli kontextus 
új tartalmat adott fekete-fehér fényké-
peinek: részeivé lettek a valós architek-
túra maradványainak. 

A földszint nagy termeinek m űvésze-
te Nada ŠKRLIN zágrábi fest ő nő  A 
csend és hallgatás szobája cím ű  poe-
tikus alkotásában csúcsosodott ki. Ir-
reális nagyságú, vörösesrózsaszí П  pa-
pírmaséágyát színes üvegtörmelék bo-
rította. Cseng ők, csillogó fénypontok 
és valahonnan kintrő l erősen megvilá-
gított vitrázs, padlóra szórt almák; a tár-
gyak kölcsönhatása túlfokozott érzel-
mi töltésre, de egyben meghatározott 
filozófiai relációkra is ösztönözte az 
áthaladó, meglepett néz ővendégeket. 

Hasonló hatással fogadta a belép ő -
ket Stella  BERN  HARDT szintén zágrábi 
művésznő  Kislányszalonja is. Az egész 
tér, a falak, a mennyezet és a padló is 
a festészeti beavatkozás eredményeit 
mutatták. Egy festett ajtó a sarokban, 
az „élet és érzelmek" apró, köznapi 
szimbólumaival ellátott óriás méret ű , 
világos, magas sarkú n ő i cipők állnak 
falakra szerelve, apró asztalkákon. 
Ugyanott állt egy rózsaszín, térdma-
gasságú tehénmodell, s egy tükörbe 
pillantó madárszobor is. 

Renée DIAMANT bécsi díszletterve-
ző  Változások  C.  tárgyegyüttese, papír-
világa a szomszédos szobában alkalmi-
lag összekomponált elemekb ől, anya-
gokból szervez ődött. Szuptil filozófiai 
töltete főképp a megnyitó alkalmával 
a gyertyafényben jutott kifejezésre. 
Tárgyai az új fest ő iségbő l kialakult 
szkulptúravilágot szemléltetik egy vég-
sőkig szubjektív alkotásértelmezés 
plasztikájában. 

Termem, szobám mellett kétoldalt Ja-
goda KALOPER és Mirjana VODOPIJA 
zágrábi m űvésznők alkotásainak tér-
ségei nyíltak. Vodopija dekoratív kom-
pozíciója a rendelkezésre álló helysé-
get annak teljességében díszíti. Búto-
rainak alakzatait lilihippek formáiból 
nagyította ki. Munkája emlékeztet azok-
ra a megoldásokra, amelyekkel nap-
jaink egyes vendégl ő it, tánctermeit de-
korálják, Európa vizuális divatirányait 
követvén. 

Jagoda Kaloper sötét hangulatú ter-
mének szelleme a hetvenesek téralakí-
tó, térinterveniáló m űvészetének gya-
korlatát követi. A m űvésznő  koncep-
tuális ihletése, ebben a legnagyobb 
teremben, minimalista, métaszer ű  em-
beri alakzatok, figurák, ill. falra festett 
árnyak ábráiban talált megfogalmazás-
ra. Azok a terem közepére állított, feke-
te vászonlepelbe csavart bábúval és 
a köré elszórt személyes tárgyakkal, 
emékekkel, ékszerekkel, fényképekkel, 
könyvekkel kerülnek sajátos viszonyba. 

Az emelet egy másik, nagy termében 
Goran ŠTIMAC zágrábi akadémista vad 
térkompzíciója épül fel. Címe Mila Rost-
fích Mila. Štimac a terem falait a leg-
expresszívebb festészeti kiképzésnek 
vetette alá. Festményeinek térbe nyúló 
kiterjedései, a legvadabb figurák csap- 



Jaj a tetőröl lehozott, majd szintén rész-
ben befestett pléhdarabokból álltak 
össze, tépve, csavarva. A megnyitó al-
kalmával a szerző  ritmikusan ki-be kap-
csolta a világítást illúziója, hatásos 
munkája céljának megfelel ően. 

Az emeleti hall Miroslav ŠUTEJ (Zág-
ráb), a háború utáni jugoszláv modern 
művészet nagyjának két szék-kompozí-
ciójával ékeskedett. A szellemes, ab-
szurd ül őalkalmatosságok a hatvanas 
évek elején készültek. E terjedelmes tér 
mennyezetérő l Bane MILENKOVIĆ  újvi-
déki-zágrábi akadémista ágakból, mad-
zagból és drótból, hulladékból meg-
szerkesztett Gyertyacsillárja lógott alá, 
és forgott sok-sok gyertyájával. Ez az 
attraktív alkotás, ez a minden bizony-
nyal „új szobornak" minősíthető  mobi-
lis térplasztikai tünemény Zoran MAJ-
KUŠ (Zágráb) furcsa, aprólékos papír-
munkáival ellentétben áll, árnyékot vet-
vén a reflektorfényben. 

A zágrábi Igra peridot csoport (GU-
DAC—LJALJAK—ŠKRLIN) egyik idei, 
komplex illúziójátékát utóbb Ujvidéken, 
az Új Symposion fesztiválján láthatták 
a nézők. A Kastélyban a Zágrábi oszlop 
cím ű  legújabb projektumukkal, a nagy 
emeleti hallban szerveztek meg ismét 
sajátos illúziót. Polivalens, igazi szá-
zadvégi, ill. ezredvégi, de egyben kon-
ceptuális s mediálisan megalapozott —
az adott architektúrával szoros kapcso-
latba hozott — alkotást készítettek. Va-
lós tárgyi vetületében egyetlen oszlop 
— egy egész filozófia — képezi az alko-
tást. Egymásba olvadó diák vetítésével 
változik az oszlop talapzata, oszlopf ője. 
Az a képekkel együtt a szemközti fal-
felületre vetül. Az oszlopárnyékkal kap-
csolatban Vladimir GUDAC alkalmi per-
formanszot valósított meg. A vetített 
képre, a „semmire" való támaszkodás 
illúziójának tisztán konceptuálisan ért-
heető  lehetőségei képezték akciójának 
lényegét. 

A Kastély-kiállítás megnyitójára bu-
szokkal, autókkal érkezett a többszáz 
érdeklődő . A nézők sötétedésig azokat 
a m űvészileg megformált óriáskenyere-
ket és kalácsokat (igazi szobrokat) fo-
gyasztották, amelyeket aznap a helyi 
kenyérgyárban mintáztak meg a m ű -
vésznők. A megnyitó után a közönség 
az előre meghatározott pontos proto-
koll szerint haladt végig a folyosók és 
termek „bútor-" és térinstallációin ke-
resztül. Mintha a valóságban tö гtént 
volna. Egymás után gyúltak ki a gyer-
tyák, villanyfények, reflektorok, küls ő  
fénytestek, vetít őgépek. A peripatetiku-
san láttatott (új)m űvészeti szituáció kü-
lönös hangulata és menete szokatlan 
élményvilágba vezette a néz őket. A ki-
állítás sokáig tartott, kés ő  éjjelbe nyúlt 
a rendezvény — a m űvészet. 

A Kastély művészete július közepéig, 
az Univerziádéig tekinthet ő  meg, s bi-
zonyára addig újabb változtatások tör-
ténnek majd a felállított alkotásokban. 
Magam is ezen dolgozom. A Kastély 
hamarosan hotel lesz majd. További 
sorsa azonban már nem érdekel. Em-
lékeimben ez a nagyszer ű , 1987-es 
áprilisi élmény marad, az alkalmi „m ű -
vésztelep" hangulata, tapasztalata: 
nem intézmény, nem galéria, s nem de-
sign. ❑ 

KEREKES LÁSZLÓ 

ladimir Gudac és Kerekes László felvétele' 



Boris Cvjetanovi ć  



Boris Cvjetanovid melankolikus fotói 

A zágrábi Polet c. ifjúsági lap tördelése Trbuljak m ű -
szaki szerkesztő  idején még a válság el őtti művész-
nemzedék mikrokozmoszát tükrözte h űvös kifejezés-
módjával. Ez a viszonylag koherens nemzedék olyan 
alkotókból állt, mint Stojanovi ć , Knaflec, Zelmano-
vić , Ducak, Kalink, Dokmanović , Vesović , Pavelić , 
Posavec, Vucemilovi ć  és Sirikoman, akik id ővel a sa-
ját poetikájukat érvényesítve alaposan eltávolodtak a 
közös forrástól. Annyi azonban bizonyos, hogy ez 
a nemzedék erőteljes hatást gyakorolt egy új típusú 
fotóművészeti vizualitás kialakulására, melynek kép-
zőművészeti aszketizmusa rendkívül lesz űkíti annak 
lehetőségét, hogy szilárd genetikai kapcsolatot mu-
tassunk ki azzal a szellemiséggel, amely egységes 
szellemi és stilisztikai egésszé tette a fotózás ikoni-
kus szférájában a Polettel fémjelezhet ő  fotót. A ha-
tás csak általános vonatkozásban érzékelhet ő , mint a 
minőségi változáshoz jól el őkészített talaj, amely le-
hetővé teszi a Polet lapjain érvényesített fotó-eszté-
tika meghaladását. A poszt-konceptualizmus ikono-
klaszta radikalizmusa, a kifejezési formák általános 
leegyszer űsítése és az analitikus alkotói módszerek 
különböző  vonatkozásai, amelyek esetenként a m ű -
vészet szubsztanciális lemeztelenítéséhez vezettek, 
az említett h űvös kifejezési formában, amely 1978-tól 
1982-ig tartott, olyan közvetít ő  csatornára találtak, 
amely tökéletesen egybevágó volt a rockzene dina-
mikus szubkulturális miliőjével, de már akkor magá-
ban hordozta azokat a melankolikus és nosztalgikus 
elemeket, amelyek megtermékenyítő  hatást gyako-
roltak Boris Cvjetanovi ć  (szül. 1953) fotóm űvésze-
tére. Ha neveket kell említenünk, akkor els ősorban 
Vesović , Zelmanoví ć  és Posavec jöhet számításba. 

Úgy tűnik, hogy a fiatalok nemzedékében felhalmo-
zódó és némileg fájdalmas színezet ű  melankólia és 
meghatározott nosztalgikus érzés a beérés kérlelhe-
tetlen logikája következtében eltávolodott az ifjúsági 
sajtófotót a hetvenes és a nyolcvanas évek forduló-
ján uraló lelkes narrativitástól. A nemzedékb ő l egyé-
nek válnak ki, s ez a folyamat a csoporttól a magány 
felé tájolta őket, s nemegyszer a melankólia és a 
szentimentalizmus fénykörébe vonta gondolkodásu-
kat, felidézve azokat az emlékelvet, amikor kizárólag 
az érzelmek ösztönözték őket jó fotó létrehozására. 

Cvjetanović  nem jutott  .l  a csoporttól való külön-
válásig, ugyanis sohasem tartozott hozzá. Nem sze-
repelt a Fiatalok XIV. Zágrábi Szalonjának 1982-es 
kiállításán sem, amelyet Goran Trbuljak válogatott 
a zágrábi fotósok negyedik nemzedékének a munkái-
ból, bár abban az id őszakban már figyelemre méltó 
fotókat közölt a zágrábi Studentski listben és egy be-
fejezett fotóciklusa is van az erotikus grafitti, témájá-
ra. A szexualitás első  hajtásainak a város falaira fir-
kált egyértelm ű  üzeneteiről készült felvételei már ide-
jekorán arra utalnak, hogy Cvjetanovi ć  fotós érdeklő -
dése a Polet nemzedéke utáni melankolikus és nosz-
talgikus törekvésekkel áll kapcsolatban. Ezek a naiv 
és kétértelm űséget nem ismerő  motívumok, amelyek 
kétségkívül az urbánus szubkultúra képi világába 
tartoznak, olyan „szegényes" és sz űkszavú fotócik-
lust eredményeznek, amelyek legf őbb eleme maga a 
falszerkezet és a végs őkig leegyszer űsített rajz, a 
maga nyers szexualitásával. Ebben az id őpontban 

fotói még nem viselik magukon azokat a jellemz ő  
tulajdonságokat, amelyek kés őbb képein émelyítő  
neorealizmus formájában jutnak kifejezésre. A gra-
fittirő l a riporteri neorealizmusra való áttérése tulaj-
donképpen az objektivitástól az expresszív szubjek-
tivizmusra való áttérést jelenti. Nem az volt akkor 
a lényeges, hogy a fotó beszédesen valljon az ábrá-
zolt dolgoktól, hanem hogy valójában mit közöl. Ez a 
beérés időszaka, nem csak a vizuális tapasztalatok 
halmozásáé, hanem a motívumhoz való bíráló viszo-
nyulásé is. A kép számára a motívum csupán megha-
tározott lelkiállapot kiváltására szolgál. Eleinte a 
rendkívül kifejezett szociális kontextus miatt végs ő -
kig expresszív jelleg ű , később viszont — ezt a Négy 
kirándulás cím ű , 1983/84-ben keletkezett fotóciklusá-
val illusztrálhatjuk legjobban — a szociális fotó reto-
rikáját és expresszív töltését egy szelektív folyamat 
redukálja, amely a fotóból eltávolít minden figuratív, 
azaz mimetikus elemet, amelyek nyilvánvalóan aka-
dályozták alkotónk azon szándékát, hogy a fotózást 
kizárólag a szellemi kommunikáció sajátos médiu-
mává tegye. A látott dolgok így fokozatosan nemlá-
tottakká, a realitás szürreálissá válik némi melankó-
likus színezettel. Úgy t űnik, hogy a szerz őnk által a 
zágrábi Studenski listben közölt neorealista fotók 
nyomorúsága és szánalmassága dönt ő  szerepet 
játszott poetikájának a kialakulásában. A képein áb-
rázolt emberek többnyire egyedül vannak, magára 
maradottak amikor ketten-hárman is vannak, s még 
ha nagynéha el is mosolyodnak, mosolyuk bánatos 
és csömörkeltő . Cvjetanović  fotóit a hallgatás, ritka-
ságszámba men ő  tájképeit pedig a csend uralja. A 
pillanat megragadása nála szó szerinti, ugyanis 
alanyai mozdulatlanok, minden olyan „mintha fény-
képezték volna". Helyszínen megkomponált képein, 
amelyek kompozícióját utólag nem módosítja, a té-
nyeket veszi számba, a dolgok, személyek és viszo-
nyok tényleges állását. Ezek a közönséges motívu-
mok rendkívüli koncentrációt tesznek szükségessé 
ahhoz, hogy a megszokott dolgok különössé transz-
formálódhassanak. Az üzenet — ha még az üzenet 
egyáltalán időszerű  — tartalmát tekintve minimalista 
jelleg ű . A beszédesség hiányát a hallgatás b ősége 
helyettesíti és jelöli ki a fotókon megjelenített alakok 
szubtilis emotív életét. 

Cvjetanović  a látványt veszi alapul állapotok kifeje-
zéséhez. Kezében a kamera szubjektív irrealitássá 
alakítja át az objektív valóságot. Fotói nem nemze-
déki jelleg űek, hanem a m űvészet változó tapaszta-
latainak a részét képezik, amely a világot sohasem 
fogadta el olyannak, amilyen, hanem amilyennek 
érezte. Cvjetanovi ć  melankolikus fotóinak ez a ro-
mantikus jellemvonása ellentétben áll napjaink frag-
mentáris esztétikájával, viszont egybevágó mind-
azokkal az esztétikai törekvésekkel, amelyek a moz-
gás dinamikáját más mércék alapján ítélik meg. A lé-
lek mélyére való hatolásnak is megvannak a maga 
mércéi, bár ilyen esetekben a mérce többnyire cs ő -
döt mond. Nem mintha rosszul lenne hitelesítve, ha-
nem mert képtelenek vagyunk feltérképezni a szel-
lem mélységeit. ❑ 

Fordította GARAI LÁSZLÓ 
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Zeta film 

T1LLMANN J9 & 

Orcus neontűzében (The Blade Runner*) 

A jövő  mint sci-fi passió 

І Létesítményei fedezékében az ember ma már időrő l-idő re 
elhagyja a Földet , és egy olyan térségben lép fel, mely 

• évezredeken át az ég nevet viselte. 
A'Földtő l távolodó hordozó rakéta túzcsóvája az ég távolába 

veszve a csillagok fényével egyenlítődik ki. A térhajó útját követő  
Blade Runner. Amerikai film. A fószerepben Harrison Ford, rendezte: Ridley 
scott . Jugoszláviában a Zeta Film (Budva ) forgalmazza. 

A film Philip K. Dick Elektronikus bárány címen magyarul (Interpress Magazin 
1984/4-5. sz .) is olvasható elbeszélése alapján készült. Címét az amerikai iro-
dalmi avantgárd nesztorának , William S. Burroughs-nak azonos cím ű  novellájából 
kölcsönözte. (Ez az írás Küldбnc címmel jelent meg magyarul az Új symposion 
1981/197-199. sz đmában.)  

szem az eget áttörő  pálya íveként látja ezt a távolodást. Az egy -
kor elérhetetlen régiót egy emberi létesítmény útja a távolság fo-
kozatainak folyámatosságába fordította . Ezzel ég és Föld hagyo-
mányos képzetei , és velük a tér tradicionális hierarchiája 
végérvényesen meghaladottá vált. 

Az emberi lehetöségek új, és eddig soha nem látott tágasságú 
mezeje nyílott meg, amely oly határtalannak lá#szik , mint a csil-
lagos ég . Annál is inkább , mivel magának a hasonlatban szerep-
lő  csillagos égnek a megnyílása az, amiről itt szó van . Az emberi 
megismerés előtt ledő ltek az utolsó földi korlátok. Az ismeretlen 
és megismerendő , vagyis meghódítandó és birtoklandó tartomá 
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nyok utolsó erősségei is meginogtak. A távolság, a tér korlátja 
semmivé vált; leküzdése technikai problémának bizonyult, mely-
nek fennmaradó nehézségeit majd a jelent felülmúló embernek 
kell a jövőben leküzdenie. 

Az egek ostromának kezdeti elragadtatása ilyen elképzelése-
ket támasztott. 

A világtér gyarmatosításának lelki és társadalmi vetületei a kor 
legrejtettebb vágyképeirő l árulkodnak. A térhajók építtetői a földi 
élet megoldatlan gondjaira titkon a távolok hajósaitól remélnek 
gyógyírt. A Föld szükösségére, lakóinak ínségére és összeütkö-
zéseire talán majd enyhet ad a tér végtelensége. Az ember"ben-
sö viharai, szélcsendjei és örvénylései el ő l menedéket kínálnak 
a távolok kimeríthetetlen mélységei. Az univerzum turistái el őtt 
megnyíltak az első  utazási irodák. Titkos jelmondatukat akárha 
Kierkegaardtól merítették volna: A tévelyg őknek meg kell kap-
niuk a vigaszt, hogy legalább a tér változik körülöttük, ha már 
ők maguk nem hajlandóak megváltozni. 

A kezdeti felindulás csillapultával mára már jobban kirajzo-
lódnak a tényleges történés körvonalai. Egyidej ű leg elmélyülnek 
a Földtő l való elszakadás közben szerzett tapasztalatok. 

Az ember fellépése a Földön kívüli térben évezredes vágyakat 
váltott valóra. Nemzedékek sokaságát vonzották a magaslatok, 
jóllehet csak egy ellenirányú er ő rő l, a nehézkedésrő l lehetett egy-
értelmű  tapasztalatuk. A tér alapvető  hierarchiáját, melyet a Föld, 
a föléje boruló ég, és a köztük honos ember térségei képeznek, 
a hagyományok mindegyike ismeri. 1=s ismeri azt a vonzódást is, 
ami az embert a gravitációval azonos nagyságrend ű  erővel a ma-
gaslatok felé emeli. Az is tudott, hogy ekét er őtér az embert nem 
ugyanúgy érinti. Ennek szem el ő l tévesztése éleszti id őtlen idők 
óta azt a reményt, mely az embert a nehézkedés leküzdésére és  

az egek ostromára indítja. Err ő l a bábeli torony építésének törté-
nete még Ikarosz legendájánál is meggy őzőbben tudósít. 

Nemzedékek hosszú során át közvetít ődött annak tudása, 
hogy az ég magaslatait az emberi ismeretek fegyverzetével lehe-
tetlen bevenni. Ezzel párhuzamosan adódott tovább annak be-
látása, hogy a magaslatok felé csak a halálon át vezet út. A halál-
hoz kötődő  hagyományos képzetek az élet bevégz ődését térbeli 
átrendeződéssel hozzák összefüggésbe. Az élet köztes tartomá-
nyából kihaló ember nemcsak életidejéb ő l szakad ki, hanem ma-
ga mögött hagyja a térid ő  adott kontinuumát. Ahhoz képest vagy 
„felemelkedik", vagy pedig a „mélybe" száll. 

Különös módon a „fent" és „lent", az ember térbeli helyzete 
az élet és halál kérdésével még ma is összefügg. Az ember Föld-
tő l való elszakadásának útjában utolsó akadályként csak az élet 
végessége, a halál áll. Csak az élet veszélyeztetettsége, Földre-
utaltsága és az életid ő  korlátozottsága von áthághatatlan határo-
kat a tér mélységei, az ég magaslatai irányába. Az emberi törek-
vések centrumában ma az élet határvidékeinek kiterjesztése és 
a magaslatok ostroma áll. A két hadm űvelet egyazon irányba fo-
lyik, amit leginkább az mutat, hogy arcvonalaik egy ponton met-
szik egymást. A tér meghódításának kérdése egy ponton az ember 
életidejének végességébe ütközik. A tér bejárhatóságát az uta-
zók életidejének végessége korlátozza és határolja be. A távol-
ság kozmikus dimenziójának kérdését élet és halál kérdése met-
szi át. 

A terjeszkedés hadm űveletei a létezés nem-euklidészi dimen-
ziójában az Elérhetetlen Birodalmával kerülnek szembe. E kül -
nös régió határait koronként máshová helyezték és más névvel 
illették. Néha az éggel volt azonos, máskor az ég fels őbb öveze- 

49 



tejben húzódott, olykor pedig_a látszatok mögött sejtették. 
Az Elérhetetlen Bjrodalmárć ' csak az tudható, hogy határai kü 

lönös tükörből vannak; falainál az ember önmagával szembesül. 
Mindenütt jelen van; mérhetetlen távolságban húzódik körös-kö-
rül a Földön kívüli térben. Tájai fel ő l még a fény sem hoz hírt; 
történései egy felderíthetetlen, évmilliókkal el őttünk zajló jövőbe 
rejtőznek. 

I Az Elérhetetlen Birodalmának határvjdékeire eddig 
nem sokan merészkedtek, jóllehet mindenkinek rendel- 
kezésére áll a térhajóknál sokkalta sebesebb hírvjv ő : 

a gondolkodás és a képzelet. Az el őő rsök szétszórt csapatának 
tagjai közt az utóbbi id őben a fizikusok és a m űvészek vannak több-
ségben. Az utóbbiak egyike Ridley Scott. Scott el őző  filmje az 
ALIEN (tájainkon A nyolcadik utas a halál címmel játszották) is er-
ről a tájékról tudósított a kulisszák és kalandok sokaságán át 
zajló történetében. A távoli világtérben fellelt idegenben az ember 
végességének kérdése mintegy a fonákjáról öltött testet. Egy 
„tökéletes" organizmus, egy végtelen alkalmazkodó- és átala-
kulóképesség ű  lény állt az emberrel szemben, aki önmagában 
minden pusztulás eleven tagadása, de aki éppen ezért, az em-
berrel találkozván a halál testet öltött alakjaként lépett fel. A fel-
vetett kérdéseket a film — noha befejezése a gyártók kívánsága 
jegyében a happy end felé hajlott is — nem zárta le. A halál tes-
tet öltött rémképét nem törölte el; csak kitaszította. O tt  bolyong 
valahol a térben, és várja a következ ő  fellépését. 

Scott következő  filmje, a Blade Runner mintha az el őzőben 
felvetett kérdés ívét folytatná: a meghódított világtér legküls ő  
peremvidékein rendszeresített új robotnemzedék néhány tagja 
fellázad és a földre jön. Ezek az android robotok, a repljkánsok 
erősebbek az embernél; felszámolásuk feladata egy különleges 
rendőralakulatra hárul (Blade Runner Unit =Élenjáró Fejvadász 
Egység). 

Az androidok Los Angeles városában szálltak Földre. Az égb ő l 
érkezett lázadók életmúködésük meghosszabbítására töreked-
nek, ám e mellett egy különös küldetést is teljesítenek, amit veze-
tőjük, egy démonikus tekintet ű  albinó tár fel egyik áldozatának, 
miközben William Blake: America—a prophecy (Amerika—jöven-
dölés) cím ű  versébő l idéz: „Fie ry  the Angels rose, / deep thunder 
roll'd around their shores, / burning with the fires of Orc." (Tüze-
sen kelnek föl az angyalok, mély dübörgés görög partjaik körül, 
Orcus tüzében égve.) 

A film az emberi expanzió nyomán átrendez ődött hierarchikus 
teret mutatja be: a Föld a világtérben otthonos ember alvilágává 
vált. Los Angeles panorámája a film nyitóképeiben gigantikus 
építményeivel, zöldesbarna félhomályba lobbanó hajtóm űtüzei-
vel nem hagy kétséget afel ő l, hogy a szó konkrét, metaforikus és 
mitologikus jelentése itt összeért; Orcus birodalmába vezették 
tekintetünket. Egyre mélyebbre ereszkedünk alá az emberi léte-
sítmények rengetegében, ahol füstködök homályosítják el az 
eget; ahol az építmények faláról hirdetésmonitorokon felbukkanó 
női képmások csábítanak a coca-cola ragacsos paradicsomába, 
ahol az utcák fölött képerny őkkel teletúzdelt térhajómodellek jár-
nak, szirénahangjaik más égtájakra szólítanak: „ új élet vár a kül 
ső  világtérben..." Az utak z ű rzavarában kultúrák foszlányai szer-
vesülnek a tarkaság áttekinthetetlen képeivé; nyelvek váltakoz-
nak és olvadnak össze egyetlen folyamatos hangfüggönnyé. 

A film hőse, a Blade Runner el őször a replikánsok gyártóját 
keresi föl, aki piramjsformájü gyára csúcsán, egyiptomi templom-
csarnokot és FrItz Lang Metropolisát idéz ő  posztmodern lakosz-
tályában fogadja. A sárgás alkonyi fényben úszó oszlopcsarnok-
ban a tulajdonos a teremtés celebrátoraként beszél az androidok 
új nemzedékéről, saját kreatúráiról. Ebben az id őtlen térben vá-
ratlanul a múlt kérdése is felmerül: „Ha hagynánk id őt, hogy kifej 
lesszék múltjukat, akkor elvesztenénk a hatalmat fölöttük, mert 
saját akaratra tennének szert." A múlt szelleme és alakzatai ett ő l 
kezdve mind gyakrabban lépnek el ő . Úgy tűnik, hogy a replikán-
sok Földre szállása is annak jegyében áll, hogy az ember múltjá-
nak feltámasztásával és újraélésével a hiányára ébresszenek. 

Az androidok genezise alászállásukkal vette látható kezdetét. 
Teremtéstörténetük folyása ugyan nem követi egészen híven az 
emberét, de nem is idegen attól. A film h ősének velük való els ő  
találkozása majdhogynem paradicsomi: jelen van egy férfi és egy 
nő , és a kígyó sem hiányzik. Igaz, ez egy mesterséges darab; an-
nak a kigyóbüvölő  nőnek a háziállata, akinek a fejvadász el őször 
a nyomára akad. A kísértés sem marad el, noha nem a kígyó 
bűvölő  nó lép fel kísértőként, hanem a robotgyáros szépséges 
titkárnője. A férfi nem maradt érintetlen varázsától, és utóbb meg-
hívja a kígyóbűvölés színhelyére. Ez a nem kifejezetten paradi-
csomi hely egy ópjumbarlang a kínai negyedben, ahová a kígyó  

gazdája után nyomozva jutott. A h'Il ő  tulajdonosa a látogatástól 
gyanút fog és elmenekül A fejvadász a nyomába szeg ődik, majd 
beéri és lelövi. A nő  haláltusája közben üvegfalak sorát töri át; ki-
rakatok műhavát felverve, üvegszilánkok lassított záporában 
úszik át egy vérfoltos repljkánslétböl a tiszta nemlétbe. 

A század m űvészetének egyik legerőteljesebb szépség ű  ha-
láltánca nyomán kezdetét veszi a Blade Runner meghasonlása. 
Belső  beszéde vívódó lelkiismeretének ad hangot, amely nem tud 
megszabadulni az ölés vádjától a replikánsn ő  „visszavonása" 
után. (A fejvadászok nyelvhasználatában a „visszavonás" jelenti 
az androidok megölését.) Miel őtt azonban elhagyná a tetthelyet, 
utána veti magát a lel őtt nő  társa és leszámolásra készül. Éppen 
az utolsó pillanat józanságára szólítja fel — Wake up, time to die! 
(Ébredj, ütött az utolsó órád!) —, amikor az odaérkez ő  titkárnő  
pisztolylövése leteríti. 

Közben a megmaradt replikánsoknak sikerült alkotójuk közelé-
be fé гkőznjük. A jöttük értelmét faggató kérdésre lakonikus vá-
lasz érkezik: a halál kérdése vezette őket ide. Az androidok ve-
zére életidejük áthághatatlan törvényér ől beszél, mely lehetet-
lenné teszi adott biológiai bázisán szabott idejének meghosszab-
bítását. M űvét büszkeségének nevezi, akinél tökéletesebbet al-
kotni még a Biomechanika Istene sem képes. 

Alkotó és m űve újra egymásra talált. A kreátor-apa atyai taná-
csokat ad fiának, hogyan élje hátralév ő  életét, mielőtt eléri a vég. 
A teremtmény alkotójára lelt, az alkotó megtér ő  fiaként fogadja 
alkotását — tékozló fiúnak nevezi —; az egymásratalálás csaknem 
teljes. A fiú megcsókolja teremt ő-apját, de ölelése nem oldódik, 
egyre görcsösebbé váló szorítása lassan szétroppantja a kezé-
ben tartott fejet. A találkozás himnikus kísér őzenéje egy velőt-
rázó halálhörgés hangjába olvad. 

A Blade Runner eközben felfedezi a replikánsok búvóhelyét: 
egy pusztulófélben lévő  palotában az androjdvezér szerelmére 
talál, aki dühödt rémként támad rá. A fejvadász lövése vele is vé-
gez. Halálos verg ődésében és rángásaiban mintha Sjva, a rom-
bolás és pusztítás.sokkarú istene elevenedett volna meg. A visz-
szaérkező  replikáns még meghallja halálsikolyának elhaló hang-
ját. Első  ütközetükbő l a fejvadász fegyvertelenül és tört kézzel 
kerül ki. Kétségbeesett igyekezettel menekül; oromzatokon kúsz-
va és kapaszkodva feljut a tet őre. Üldözőjénél közben kezde-
tét veszi az androidok különös haláltusája. Ennek során, hogy 
a kezét merevítő  görcsöt feloldja, tenyéret egy vasszöggel szúrja 
át. A fejvadász már megmenekülése reményében tekint szét az 
eső  áztatta tetőzeten, amikor újra felbukkan üldözője. A Blade 
Runner páni félelemmel menekül, de elvét egy ugrást és majd-
nem lezuhan. A mélység fölött függve látja meg a replikáns las-
san föléje magasodó alakját. 

A lélegzet-elállító hajsza váratlanul fordulattal ér véget: az ül-
döző  stigmatizált kezével a halál torkában verg ődő  üldözöttjéért 
nyúl és maga mellé emeli. Másik kezében fehér galambot tartva, 
élete leszálló ágában utolsó szavait intézi társához: „Nem kis 
dolog félelemben élni, ugye? Pontosan ezt jelenti a szolgaság. 
Olyan dolgokat láttam, amiket az emberek el sem hinnének. Mind-
ezek a pillanatok belevesznek az id őbe, miként a könnyek az 
esőbe. Eljött a halál órája." A beszél ő  ekkor megmerevedik, és 
kezébő l lassított szárnycsapásokkal száll el a lélek fehér madara. 
A fejvadász értetlenül mered megmentőjére: „Nem tudom, hogy 
miért mentette meg az életemet. Lehet, hogy utolsó pillanataiban 
jobban szerette az életet, mint el őtte bármikor; nemcsak a saját 
életét, hanem akárkiét, azén életemet." 

I I  I Ridley Scott filmje — jelmezek sokaságában rejt őz 
ködve — arra tesz kísérletet, hogy az ember létkérdé- 
seinek az ezredvégen aktuális horizontját egy jöv őbe 

transzponált történetben tárja föl. Ezt a szándékát er őteljes képek 
világgá szervezése hordozza és érvényesíti. 

A cselekmény szintjén a film alig haladja meg a szokásos té 
mák szerint felépített jöv ő  idejű  kalandfilmeket. Az üldöz ő  és ül-
dözött, a jó és a rossz dualitását azonban nem tartja meg, hanem 
pólusaikat egymásba oltja. 

Ugy tűnik, a film közegében ma nem beszélhető  más nyelv. 
A létesítmények szaporodó sokaságán megfáradt nézés csak 
az élet végvidékeinek képeivel éleszthet ő  fel és tartható ébren. 
A keletkezés és a pusztulás elfojtott és szám űzött látványai a ti-
lalmak csábos varázsaival felékesítve térnek vissza. A filmben 
e köznyelv elemei csaknem érintetlenül maradtak; van gyilkos 
és áldozat, menekülés és halál. De e nyelv jól ismert szavainak 
egymásutánja egy másfajta beszéd mondataivá állnak össze. 
A halálnak az élet vidékeir ől elhárított látványa nem egy fordu-
latos történet f űszereként mutakozik meg — noha más néz őpont 
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ból egy ilyen értelmezés is lehetséges. A halál rendkívüli inten-
zitású képei a figyelem magaslatait készítik el ő . E kitartott pillana-
tok a végső  látványok fényében engedik megcsillanni az élet tü-
nékeny alakzatait. 

A dualitások egymásba oltását a film nemcsak a történés szint-
jén viszi végbe, hanem világának múltja —jelenünk és múltunk —
felé is kiterjeszti. Scott m űvében az európai hagyomány mindkét 
főárama, a görög és a zsidó-keresztény is jelen van, és egymás-
sal konfrontálódva nyer bemutatást. 

Scott filmjei a sci-fi-filmek sorába tartoznak, és ennyiben köz-
vetlenül is a görög eredet ű  tudományosság örökösei. Különös 
módon e vonulat első  csúcsa, a 2001 Urodüsszeia — S. Kubrick 
filmje — az európai m űvészet kezdeteire utal. Aligha esetleges 
azonban az a párhuzamosság, ami valóságosságuk megítélésé-
ben mutatkozik. Homérosz Troiaía гól, kétkedések évszázadai 
után a felvilágosultság káprázatában szenved ő  emberiség kény-
telen volt belátni, hogy nem pusztán egy dús képzelet szülemé-
nye, hanem alapja éppoly valóságos, mint az a föld, melyen lét-
rejött. Némi merészséggel arra a belátásra juthatunk, hogy a jöv ő -
re vetülő  látomások mögött is egy elfedett valóság húzódik meg, 
mely a jelenben fakadt víziókat nemcsak hogy igazolhatja, de fe-
lül is múlhatja. Különösen akkor, ha fontolóra vesszük azt a nem 
mai keletű  állítást, mely szerint Homérosz fátyol, mely elfedi el ő-
lünk a görögség valódi arcát. 

Az előbbi képen belül maradva arra kell gondolnunk, hogy a le-
pel szövedékei, vastag tartószálai rejtik el a mögötte meghúzódó 
arc vonásait, és csak a szövedék réseiben csillan meg olykor rejte-
zetlensége. Az eposz szövedékének s ű rű jét a küzdelemek, a 
csatározások, a történések láncolata alkotja. Ezek fénytö-
résében a világesemények egymásutánjaként látszódik, amely-
ben idő rő l-idő re felbukkan egy rendező  a történések fölötti régió-
ból, hogy megcsillantson valamit egy más világ fényéb ő l és az 
események lanyhuló menetének új irányt adjon. 

Az eseményekre hasadt világ az ember gyengül ő  észlelőké-
pességének, romló érzékenységének egyik következménye. En-
nek kezdetei nem mai keletűek. Máig érzékelhetően a hasadék 
egyik jđl kivehető  partján Homérosz, a túloldalon a Szokratész 
előtti görög gondolkodás java áll. Különös és kimeríthet ően aligha 
leírható gravitációs középpontja folytán e gondolkodás fennma-
radt töredékei egy egésznek tudott vllágrót tudósítanak. A későb-
biekben e gravitációs középpont megsemmisülésének lehetünk 
tanúi. A kijelentések hátteréb ő l nem sugárzik összetartozásuk 
erőtere. A mindenkori beszédtémák egymásra vonatkoznak, és 
egymással való viszonylataik feltárása csábít az igazság, a világ 
egészként való újrafelfedezése és helyreállítása felé. Az európai 
fogalmi gondolkodás születésének ideje ez. Az így szület ő  logika 
temporalitása új irányt ad a gondolkodásnak: az id őbe vetíti. 
A következtetések láncolatai id őbeli hálózatokká bontják a min-
denkori együtt állást. Így az igazság a jöv őbe űződik, és a gon-
dolkodó ezért fogja akarni a jöv őt. A tudományok és az utópiák 
szülőföldje, Európa egyik forrásvidéke húzódik itt. 

Európa történetének folyamát azonban egy más tájék forrása 
is élteti. Közel kétezer éve, nem messze a görög partoktól a hely-
reállítás más útja testesült meg. A Kereszténység Kútf ője a vára-
kozások horizontját keresztben metszette át. Fellépése és tá 
vozása keresztje közé feszített útjának híre minden kor szem-
határán a végső  helyreállítás irányába mutat. Hírére és szólítá-
sára hagyatkozva a világ rendjének más dimenziója nyílik meg. 
Az ember jelenléte egy bolygó tüzének kérgesült felszínén meg-
szűnt végsőnek lenni. Csak a keletkezés és a felnövekvés szege-
zi ide a Föld sarjadékait. 

I  '‚ј 	Scott az androidok útját lázadásuktól végpusztuló 
sukig vezeti végig. Történetük az örök élet gyümöl- 
cséé гt folyó küzdelemmel veszi kezdetét, bár dekla-

rált céljuk ennél homályosabb: csak „elég id őt" követelnek alko 
tójuktól, ami kétségtelenül szerényebb óhaj az örök élet vágyá-
nál, bár némileg silányabb is — noha éppen ezáltal áll összhang-
ban a jelen közönséges reményeivel. Az androidok néhány vo-
nása ugyanakkor a bukott angyalokra emlékeztet. Az örök élet 
után törekedve áthágták határaikat, a tilalmazott Földre szálltak, 
és teremtőjük, az ember ellen fordultak. Alkotójuk —erősen kor 
látozott „mindenhatóságánál" fogva — nem képes követeléseik 
teljesítésére. A tökéletlen teremtő re lecsap a véges teremtmény 
bosszúja. Nem apagyilkosság az, ami történik, ahol a feltörekv ő  
utód félretaszítja az útjában álló el ődöt. Nem is a haszonelv ű  
kalkuláció húzódik meg e tett hátterében. Az indíték mélyebbr ő l 
fakad: a lázadás legmélyén egy rettenetes felismerés áll, amely 
a végesség döbbenetébő l ered. A pusztulásra ítélt teremtmény 
végességéért nemzőjét és teremtőjét hibáztatja. Bosszúja a lét- 

гehozás tökéletlensége ellen lázad. Ezért számol le azzal, aki 
életre hívta, de hallhatatlansággal nem ajándékozta meg. 

Különös felismerés bajnoka a fiú, amikor arra jut, hogy a tö-
kéletlen létezés forrása eltörlend ő , visszanemzendő  a keletkezés 
előtti nemlétbe. Fonák felmagasodás ez az apai, a teremt ői ma-
gaslatokra. Egyetlen csapással torolja meg alkotóján alkotása 
tökéletlenségét; eltörli őt és ezzel a helyébe lép. A tett hordereje 
felér a teremtés köreihez: a kiontott vér égbekiáltó. Az ég ugyan 
még nem szakadt rá, mégis minden megváltozott. A felismerés 
mámora eloszlott; a bosszú indulata kioltódott. Tettével és köze-
lítő  végzetével a tettes magára maradt. 

Az androidok célpontja a földi paradicsom, örök életük elnye-
résének lehetséges színtere volt. Ez a térség azonban valójában 
alvilág, amirő l a film kétségkívül meggy őző  képet ad. Ám azok 
számára, akik ezt az alsóbb világot lakják, ők a betolakodók, akik 
ráadásul egy másik világ tükrét, éles tükörcserepeit is magukkal 
hozzák. Alászállásuk története a Föld lakói — és történetük szem-
lélő i számára — tükröt terémt, melyben saját arculatukat szemlél-
hetik. Az android robot évszázados emberi törekvések csúcs-
pontja, a „tökéletes ember" megelevenedett szobra, az eszmé-
nyi állampolgár és alattvaló, az ideális szeret ő , az embert felül-
múló ember megvalósulása. Emberi vágyak szülötte ez a különös 
kreatúra; aki rájuk tekint az újkor emberének bens őjét látja ki-
vetülten és megelevenedve. 

Scott filmjében két világ lép színre; világok keresztez ődése és 
egymást-áthatása zajlik. A megtorlás küldötte, a Blade Runner 
egyszerre ő rzője az ember androidoktól védend ő  világának és 
elszenvedője az odaérkező  replikáns-hírnököktő l való, kétsége-
ken át önnön magához vezet ő  beavattatásnak. Mert az android 
hírnökök kétségkívül tudósítanak valamir ől, aminek az alsóbb 
földi világ lakói híján vannak. Ez akkor válik nyilvánvalóvá, amikor 
a két világ képviselő i, egymás felé közelítő  útjuk metszéspont-
jára érnek és összecsapásuk során ellentéteik kioltódnak. 

A haldokló android, miközben stigmatizálja egyik kezét, a má 
sikba fehér galambot ragad és megmenti a halálos mélységek 
fölött vergődő  üldözőjét. A halálfélelem intenzitásában szemei 
előtt az élet tünékeny szigetei új fénybe öltöztek. Váratlan tette, 
és az annak kíséretében feltáruló képek sora más szenvedéstör-
ténet jegyeit mutatja. Tettének rejtélyes indítékai ellenére a fej-
vadász előtt valamennyire feltárul sorsuk közössége: „Ugyan-
azokkal a kérdésekkel küszködtem mint ő . Honnan jövök? Hová 
megyek? Mennyi időm van még?" További életútja— menekülése 
android-szerelmével — mégsem kiállás e kérdések kereszttüzébe, 
hanem elhárítás, és kivonulás az idill szigetére. 

„ј 	
Az android váratlan tette értelmezhetetlen a számító 
ész világában. Ok és okozat láncolatai a halál közel- 
ségében megszakadnak. Az el őzmények nem mutat- 

nak a későbbi történés felé; a megtörténtek relytelmes és kiderít-
hetetlen el őzményeken alapulnak. A végs ő  látványok közelsé-
gében felfüggeszt ődik az elhagyandó tartomány bevált eljárásai-
nak é гvéпye. A szakadások partjainál az ész bejárt pályái úttalan-
ságba vesznek. A túlsó és kivehetetlen partvidék más régióba 
húzódik, amely — fel ő lünk nézve — a keletkezés horizontjával azo-
nos magasságban helyezkedik el. 

A belátható univerzum — és benne az ember — létrejötte épp 
annyira értelmezhetetlen a lokális érvény ű  vonatkoztatások rend-
szerében, mint az id ő  m űve, mely a kérdezőt az élet köztes tar-
tományából kiszakítja. A létrejövés és az elmúlás kültartománya 
a tudás fegyverzetével bevehetetlen övezet. Az Elérhetetlen Biro-
dalom nem fogad követeket. A tér ember által kiismerhet ő  és be-
járható tartománya körül húzódó határok tükörként vetik vissza 
magára a megismerés törtet ő  alanyát. Az elérhetetlen ellen irá-
nyuló támadás, vagyis a megismerés égvényességének a világ 
egészére való kiterjesztése végzetes következményekkel jár. 
A megismerés mindenkori hatásvidékén túli övezetek kiismer-
hetetlen rémek légióvival népesülnek be, amelyek támadásaikhoz 
halálaink maszkjába öltöznek. 

Scott m űvében az ember végső  kérdései egy jövőbe vetített 
történetben állnak el őttünk. Ez a látomás, a nézőpont többszörös 
tükröztetésével módot ad arra, hogy az ember e film néz őjeként 
távlatból, perspektivikusan szemlélje a sorsát. A tudathasadás 
sal kísértő  művelet az utópikus képzelet eszköztárából kölcsön-
zött android figurája segítségével valósult meg, ami aztán más 
természet ű  veszélyek forrásává vált. Így keletkezés és elmúlás 
viszonya az ember és egy teremtménye viszályában tárult föl, és 
megoldása is ebben a régióban maradt. A létesítményei útveszt ő-
jében a megváltást keres ő  ember világában saját léthelyzetének 
kicsinyített mása jelenik meg, melyben nem kínálkozhat feloldó-
dás a létezés tágasabban dimenzionált drámájában. ❑ 
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(Folytatás el őző  számunkból) 

FENYVESI OTTÓ: 
Ezüstpatkányok áttetsző  
selyemzónákon 

A mottók, a kölcsönvett és kötetbe vagy versekbe épített idézetek 
különös jelentőség űek a fiatal költőknél. Általában olyan világító-
tornyokat, szilárd pilléreket, megtalált tartalmi kereteket, illetve 
érzelmi és gondolati mankókat jelentenek, amelyek segítségével 
ki lehet evickélni, botorkálni a Nagy Költészet partjára. Sokszor 
meghatározó, összetartó, mederbe terel ő  jellegűek is, a definiált-
ságot jelentik a saját léthelyzetébe bizony rendszerint alaposan 
belegabalyodó, belevesző  ifjú költő i korosztály számára, egy-
szersmind megbízható, mi több, az egyetlen megbízható élmény-
és tapasztalatforrásként is szolgálnak, lévén nagyon is hézagos, 
hiányos, szegényes, s ezen felül még tudatosan elszegényesített 
is a fiatalok élménytára, tapasztalattára. 

Fenyvesi Ottó költészetében a szokásostól is fontosabb a mot-
tók szerepe. Viszonylag kevés (mindössze négy) van ugyan bel ő -
lük, de ezek az egész Fenyvesi-költészetre nézve meghatározó 
jelleg űek, kijelölik a medrét, és megszabják a távlatait. 

Két mottó vezeti be a kötetet: 
Lelkem szenét oda küldöm ahol 
Semmi sem volt előtte 
Millió-szárnyú madarak oda 
Hova ti is repültök 

(Énekek éneke) 

Leróttad tartozásodat 
S csak magadat mulatni tombolsz még a tágas ég alatt, 
Aztán indulj a messzi vidékгe, hol megérkezel éjjel 
S hol sötét hegyek alján piroslik a fűz, 
Mert zöld fenyőfát éget az északi pászto г  
S a fenyőnek édes és gyantás illata terjeng... 

Füst Milán 

p kézirat az ' 
Ѕ mроѕі  azonban c rkesztő

segenek a felkérésére készült 

" ése javasolta a hagyaték feltárását és folya-t 980-ban. Közlesere azonban csak most kerül sor annak kerete e 

hogy az Alkoiók GYu 
matos közlését. 
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Igaz, sokszor félrevezet ők a mottók, az idézetek és inkább el- 
mossák, hogysem élesebben rajzólnák ki egy-egy fiatal költ ő  köl- 	t 
tészetének a körvonalait, fontosabb problémagócait. Fenyvesinél 	fi tf azonban megbízhatunk bennük, jó érzékkel, magabiztosan, és 	t 
ami a legfontosabb, nem a leplezés, hanem az önmeghatározás 	1 . 
szándékával emeli ki a mottóul választott részleteket olvasmány- 	11  
anyagából, érzelmeit, törekvéseit, vágyait definiálják az idézetek. 
Fenyvesi költészete az elvágyódás költészete. Az elvágyódás a 
mindent elborító központi költ ő i témája, eljutni oda, ahol semmi , s 
sem volt el őtte, megszakítás nélkül a messzi vidékre késfül; ál- 
landóan indulófélben van, illetve az őselemek, a természet őshar-
móniája után sóvárog. Fenyvesi Ottó a két idézetben saját érzel-
mi állapotát, reménytelen, de annál állhatatosabb, makacsabb 
nosztalgiáját fedezte fel, a verseiben ő  épp ezt a motívumot va-
riálja, vagy egyszer űen csak ismételgeti vég nélkül, fáradhatatla 
nul. 

Kifejezetten érzelmi töltés, tartalom ez, nem sok racionalitáš 
van benne, sőt az ésszer űségre fittyet hányó. Ezt azért fontos 
hangsúlyozni, mert az uralkodó verstechnológiai séma, amelyhez 
a fiatal költők nagyon is igyekszenek alkalmazkodni, egyértel-
műen gondolati, értelmi irányultságú. Fenyvesi viszont, habár 
maga is a modernnek számító költészeti ideált követ ők táborához 
tartozik (mint egyébként egész korosztálya), szóval Fenyvesi en-
nek ellenére érzelmi, hangulati költ ő . Nem sokat törődik a gondo-
latisággal, költészete mélyértelm űségével, meglepően keveset 
okoskodik, filozofál, ehelyett egyszer űen az érželmi állapotok 
leírására, rögzítésére törekszik, és ezzel a vonásával határozot-
tan különbözik a korosztályához tartozó többi költ őtő l. 

Ha már ebben az irányba terel ődött, sodródott gondolatmene-
tünk, tisztázzuk mindjárt azt is, hogy azért Fenyvesi Ottó mégsem 
fehér holló a fiatal költ ők csapatában, szembeötl ő  érzelmisége, 
mint ahogy a társai által alkalmazott verstechnikától elkülönül ő  
verstechnikája sem emeli őt ki a seregbő l, nem különíti el. Való 
jában nem lényegiek ezek a különbségek, inkább csak látványo-
sa, mert külső legesek, könnyen érzékelhetőek. Ugyanakkor 
azonban felszíniek is, látszólagosak. 

Említettem már, most ismételten leszögezem, hogy Fenyvesi 
Ottó kifejezettem érzelmi költ ő . Az ilyen költő i attitűd ellentmon-
dásban van ugyan a modern vestechnológia-eszmény sémájával 
és nehezen illeszthető  bele,  .de  beleilleszthető. ТT bbféleképpe пґ  , 
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is. Egyrészt el lehet titkolni, leplezni lehet az érzelmiséget, tárgyi 
lagosítani, objektivizálni lehet, és ezzel intellektualizálni , a gondo 
latiság álruhájába öltöztetni. Ez a kedveltebb , a használatosabb, 
az elterjedtebb módszer, a fiatal költ ők többsége ezt alkalmazza 
nagy előszeretettel . Mert érdekes módon bármennyire is tagadják 
érzelmiségüket, bármennyire is igyekszenek az érzelemellenes 
költők szerepében tetszelegni, valójában szinte mindannyian el-
sősorban érzelmi költők. Akik pedig nem azok, hát csak azért 
nem, mert érzelmileg is üresek, a gondolatiság viszont így is le-
galább olyan távol áll tőlük, mint Fenyvesitő l. Nos, Fenyvesi köl-
tészete érzelmi jellegénél fogva már ezért sem különbözhet lé-
nyegesen a korosztály költészetét ő l. Másrészt az érzelmiség 
vállalása , leplezetlensége mellett is megteremthet ő  az intellektu-
ális költészet illúziója , kielégíthető  a gondolatiság modern köve-
telménye. Megfelelő  verstechnikával és a modern költő i szótár, 
hasonlattár , metaforatár használatával . Fenyvesi Ottó ismeri ezt 
a verstechnikát és bőségesen él a modern szótár , hasonlattár, 
metaforatár lehet őségeivel. Költészete ezért sem különbözhet lé-
nyegesen a korosztály költészetétő l. 

Verstechnológiája természetesen épp a többit ő l eltérő , elütő  
verstechnika alkalmazása miatt külön figyelmet érdemel, igényel. 

Fenyvesi Ottó verstechnikája ömlesztési eljárás, mintha elli 
nőrizetlenül és ellen őrizhetetlenül, lávaként törne fel bel ő le a 
vers , mintha gátakat szakítva áradna ki elementáris fékezhetet 
lenséggel , mintha maga a zabolázatlan és megzabolázhatatlan 
őserő  lenne . Iszonyatosan hosszú versei vannak " Fenyvesinek, 
alig tudja megszakítani , abbahagyni őket. Ha pontot is tesz az 
egyik végére, ha eltömíti is az egye) versrészt, mindjárt kezd ődik 
a másik vers , pontosabban : folytatódik az előbbi , egy másik résen 
hömpölyögve elő . Mert Fenyvesi ugyanazt az egy verset írja fá-
radhatatlanul és csak pihenni áll rbeg néha , ha kifogy bel őle a köl-
tő i szusz . Levegőt vesz , kifújja magát , új címet ad és folytatja ott, 
ahol abbahagyta , persze sok-sok ismétléssel és üresjárattal, ami 
már az ilyen kondícióra épít ő  verselési technika természetéb ő l 
fakad. Epp ilyen volta hozza zavarba az olvasót, homályosítja el 
az ömlesztett verstechnika azon jellemz őit, amelyek az elterjed-
tebb fegyelmezett, puritán modern verstechnikához f űzik vérro-
konsági szálakkal. Beleveszünk túlburjánzásába , áttekinthetet-
lenné , parttalanná válik. 

De csak külső  méreteiben mutatkozik parttalannak , nagyon is 
végesek , zártak , szűkösek a belső  keretei ; ami az első  pillanat-
ban óceánnak tűnik, az csak sekély, porcfüvet is alig takaró talaj-
víznek bizonyul, ha belegázolunk. A felszíne téveszt meg ben-
nünket. Közelebbrő l megvizsgálva már az is kiderül róla, hbgy 
egyáltalán nem annyira elementáris , öntörvény ű , ellenőrizetlen, 
spontán. Nem vonom kétségbe ugyan, hogy Fenyvesi ihlet-ver -
seket ír, de bizonyosra veszem, hogy ez az ihlet nagyon is ellen-
ő rzött, rendszabályozott sematizált, irányított, az uralkodó vers 
technológiai követelményekhez idomított vagy idomuló. 

Mindenekelőtt szenvedély - és indulatmentes ez az áradás, 
vagyis hát gondosan megsz ű rt , eltárgyiasított érzelmiség a meg-
felelő  recept és elvárás szerint. Hideg, rideg, szenvtelen felsoro-
lás, a tárgyilagosság szándékával készített leltár, amibe bekerül 
minden a domináns verstechnológia szempontjából fontos elem 
és kimarad minden , ebbe a verstechnológiai sémába bele nem il-
lő  elem . Vonatkozik ez a léthelyzetre , a létérzésre , a magatartás-
ra, a viselkedési mintára egyaránt , amirő l lesz még alkalom bő-
vebben szólni. Mindenesetre sematizáltságának köszönhet ő lég 
igen törvénytisztelő , hogy ne mondjam körültekintő  és figyelmes 
ez a kitörés: azt hozza felszínre, amit szinte megrendelésszer űen 
illik a felszínre hozni és úgy , ahogy azt illik, tartózkodóan , feldol-
gozva . Mi tagadás , nem nagyon hiszek a jól nevelt lávakitörések-
ben. Még inkább meger ősödnek kételyeim , ha azt kell tapasztal-
nom, hogy a jól ismert tételek vég nélkül ismétl ődő  folyama csak 
az elementáris kitörés . Röviden : csak a jól ismert verstechnológia 
egyik változata ez is. 

A Konzum című  vers kivételnek tekinthető  ugyan, hisz nyúl-
farknyi a Fenyvesi -opusban , mégis jellemző , jellegzetes a készí-
tési technikája: „másfél méter zö/dkötésü könyvet kérek / tizenöt 
deka velőt Igy tasak sütópoп  / harminc deka keményítőt / száz 
méter filmet / egy tortalapot / két tonna szenet / tapsot a magnó-
szalagгól / egy és fél kilogramm földiepret /ötven gallon coca 
co/át". Igen , a felsorolás , a gondolkodás nélküli felsorolás, ez, ami 
eszembe jut, ide vele, a versbe vele! módszer érdemel figyelmet 
itt. Lehetett volna ez a vers sokkal, de sokkal hosszabb is. Miért 
ne? Fenyvesi Ottó sokkal elegánsabb, rutinosabb, fergetegesebb 
is tud lenni a technika lebonyolításában , túlbonyolításában: 
„gyermekkorunk és neveltetésünk/keserves szennyes üledékei / 
szedimentumok (ú/edékes kőzetek) / homokkő  agyag márga 
konglomerát / breccsa mésztufa só gipsz salétrom / dolomit 
kausztobiolit kristályos palák / foszíliák sárga bogyók bíboгvörös- 

ben / hordalákok tubusok bacilusok spenótfőzelék / kétszersült 
cukorka stolven? keksz /libamáj dinamit habarcs cement / foga-
sok lovak verkli galériák /csónakok ezüstpatkányok nyarak / fri-
zsiderek csalánszemek fotelok / tetvek zománccsészék lövedék-
töltények /hintaszékek káÍyhák banánhéjak / kenőcsök tubusok 
tubusok coca cola / blues rock soul count ry  sültpulyka / összkom-
fort papírhalmazok akceptor /meggyalázott hajadonok galambok 
/kiölt álmok hídja tere körútja parkja / hotelok komputerek tükörto-
jások/avantgarde apostolok pirított kenyér/kiskirályok virágcse-
repek/jean-viccek konyakosüvegek/sznobok bikinik üdülők szö-
gesdrótok / áгtat/an szépséges lányok kések / hegedűk mised 
media mozgatóerők / az ezüstmotorok társadalmában  /a  sok kic-
si tenger az бceánban / a keresztek hőjében párolgó fejek íze / 
kiskanalak trófeák a struktúrák /struktúrájának a struktúrájának 
/a struktúrájánk a struktúrájának a ssstrk" (Iramszarvas-agancs). 
És ez csak egy kiragadott rövidke részlet ! Nullazuhatag , monda-
ná Szivari János, akinek van néhány bámulatosan találó, a kor-
osztályt jellemző  kifejezése. 

Kifinomultabb, rafináltabb, „költ őibb" változata is van a nullazu-
hatag-felsorolási technikának . Ugyancsak az Iramszarvasagacs 1 
ból idézem: „vadonok homályában láttam /a cserjék árnyékában 
/a  fák koronája között / a vihar el őtti szélcsendben / reggeli ébre-
désekkor /pirkadatkor virradatkor / az erőtlen gyertyafény / láng-
ostorában füstjében / napjaink síkjaink fáradtságában / elhagyott 
konzervdobozokban / útmenti árkokban réteken / ligetekben völ-
gyekben / ma itt maradtak / leereszkedtek napszálltakor / érc-
szárnyaikkal kalimpáltak / tollászkodtak míg délre / sodorta őket 
az élő  vizek / fölborzolta áramlata / fehér szigetek tűntek fel / 
korallzátonyok húsrostok / férgének zizegése mint / csillagok já-
rásának égi muzsikája / nehéz bús éjszakákon / mély sötét ál-
mokka/ sodortatva / délre délre a melegbe / a szarvasok és őzek 
csapásain /vihardúlt dombokon / s űrűn elterülő  tavak rengetegé-
ben / hatalmas gránittömbök / folyók patakok pókhálójával be-
szőve / mohapalásttal óriásfák / kanyonban organogén k őzetek 
mállása / barna verssorok a költészet halálán / in extremis sikoly 
ez / megгémü/t szarvasok iramában / kih űl a világ / behavazik 
csak inlandíce és / rajta csak fehér élőlények / bogarásznak ha- ; i I 
lásznak". A semmi túláradása ez, az üresség, a tartalmatlanság 
túlerasa , elverstechnologizalasa , rutinosan, tetszet ősen de - mi- 
nek? A verstechnológia diadala , a mímelt beszéd.  

Hasonló példákkal lépten -nyomon találkozni fogunk még , szin-
te lehetetlen az öncélú szóburjáznás gubancaiból , hínárjából tisz-
tán kiszű rni a Fenyvesi-költészet tartalmi töltését, ilyen csomago-
lásban tesz elénk mindent , a csomagolópapír vastag rétegeit kell 
feltépnünk ahhoz, hogy megtaláljuk a belebugyolált miniat ű r köl- 	y 
tő i ajándékot a túlméretezett pakkban. 	 t t Fenyvesi .Ottó elvágyódása, harmónianosztalgiája az egyek 
ilyen szózuhatagba temetett tanalmi mag. A biztonságos, bonyo 
dalommentes , kényelmes , egyszerű , tiszta lét után sóvárog még 
akkor is , ha az ilyen sóvárgott lét üres és tartalmatlan . A nyuga-
lom, a végleges megbékélés , a zavartalanság , a védettség az 
eszményi létállapot, ebben érezné jól magát: „megírni egy nagy 
szabadulást /... könnyűt érezni /üresnek lenni / valahol megpi-
henni /zöldben úszni /beatnxot nézni, / mint jár-kel nap nap után 
/ tekintetében fürödni / mint tavaszi es őben megtisztulni" (Zág-
ráb 74). Illúzió persze az ilyen létállapot, megvalósíthatatlan, a ci 
vilizáció véglegesen , visszafordíthatatlanul felszámolta, kiirtotta at 
természet ősi harmóniáját: „hús templomok hajóiban szent szűz 
mórfák / ikonokon élő  nősténylény feljajdulása / ment  az asszonyi. 
keblekbe / ösztön-vágy-nosztalgiát ültetett / és beengedte őket a 
/ sima fenséges tengerek hullámjátékába / néhanapján ő  is be-
úszik vizeinkbe /... a sima fenséges tengerekre / melyekben el-
veszett drága struktúrák / után tapogatózunk" (B. Dylan: When 
the Dogs Run Free). A még meglevő  őselemek őrzik az ilyen lét- 
állapot távoli emlékét , az élet bölcsője , a tengerek és az egyedi 
emberi élet anyaméhe, 'az asszonyiság . Érzelmileg a let űnt ér \, . 
zelmi ősállapothoz kötődik Fenyvesi Ottó a legerősebben: „öml 
ősz vérünk az бceán partján / valahol a hangok tengelyében / a 
gázok csöndjében / él mozdulatlanul / talán a végtelen fenséges 
бceán csöndjében / valahol / elveszett drága suhanásként / 
simán / lágyan / mélyen / messze / lenn / ott / alig hallhatón /  
a hullámok játékában / a tengerek gyermekében / a hatá пalarџt  
бceánban / acsönd-atom-kohézióban" (Csönd-óceán). A moz- 'i  4 
dulatlanuság , az időtlenség, a teljes tétlenség az eszményi, err ő l 
álmodik : „álmaimban barna ködök közelednek / soha sehol sem 
állnak meg /míg mindennek a végére nem érnek / céljuk és ren-" 
de/tetésük az/időtlenség megtestesülése/kifürkészhetetlen ere- 
detű  / kiapadhatatlan forrású / egybeforrt mindenség hol /örökös 
végtelen fehér csönd" (Iramszarvas-agancs). Fenyvesi Ottó peri 
sze maga is tudja , hogy teljesíthetetlen vágyakról , valóságfedezet t 

mélküli, romantikus vonzódásról van szó: „ott megbújik /minden l 
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Man Ray 

nyálnkon /hazatérő  harcosok szelíd tekintetében /nem szeretem 
a / lábukra kötött telefoncseng őket koloncaikat mert / gólyama-
darak megrepedezett csőrökkel / nem szeretem a megbélyegzett 
állatokat/a nyomort árasztó hotelszobákat/nem szeretem az éj-
jeli madarakat/zsíros olajos papírokat amelyeket/nap mint nap 
szétdobálnak meg a / szemeteskannákat melyekben turkálnak / 
nem szerethetem a világvégét / a tavaszi szellőt mely kemény 
kormos törmelékeket/hoz felém hogyazokban keresselek/ ideg-
sítenek a vonatok is meg minden! ami ide érkezik hogy belebo-
toljak/nem szeretem a múzeumokat/meg a hasonló teledugdo-
sott tárházakat / nem szeretem a változtathatatlant / a szúnyo-
gokat sem a szétdobált csikkeket/nem szeretem az álmatlan éj-
szakákat / piszkos koszos városokat / a terrort az incidenseket 
a maffiát / a gengsztereket a karatet az LSD-t / a korrupciót a ki-
spolgárokat / a spanyol-olasz koprodukciós westerneket / John 
Wayne-t Glenn Fordot James Stewartot Hen ry  Fondát/nem sze-
retem az operát / a csokoládés fagylaltot / félek a betonsíkoktól 
meg a sohanapján teljesedő  /vágyak szorításától és néma mene-
küléseimtől / menedékhelyeim csöndjétől / nem szeretem az iro-
dalommá foszlott / energiákat megalkuvó meneküléseket" (Anti-
matéria nbs-o/48). 

A teljes csömör jellemzi költőnket, kezdeni azonban jóformán 
semmit sem tud rossz érzésével, létundorával. A legtávolabbi 
pont, ameddig eljut, hogy leírja, beszámol róla, verset csinál be-
lő le egy jól bevált verstechnika alkalmazásával. Mellesleg, ha job-
ban odafigyelünk, könnyen észrevehetjük, hogy ez a nemszere-
tem-lista nagyon is szokványos, az utóbbi évtizedekben lépten-
nyomon hangoztatott „b űnöket" sorakoztatja fel: háború, terror, 
gengszterizmus, korrpució, kispolgári mentalitás, szennyeződés, 
kábítószerélvezet, kommersz m űvészet, elidegenedés stb. Nem 
személyes fájdalmak ezek, hanem a modern kortól a humánusabb 
viszonyokat számonkér ő  értelmiségi bírálatainak, szemrehányó 
sainak, követeléseinek a verssé formált jegyzéke, költ ő i világfáj 
dalommá gyúrt tárháza. Ezeken a bajokon — hiába foglalkozik ve-
lük egyre többet a modern kor —egyel ő re senki sem tud segíteni, 
tehetetlenkedik a világ, és így teljesen indokoltan érezheti magát 
költőnk is tehetetlennek. Tenni semmit nem lehet, legfelejbb ker-
ge ábrándokba menekülhet vagy felsorolhatja fájdalmait. Ez a 
világ, ez a kor nem kedvez a költészetnek, általában nem kedvez 
a költészetnek, ellenáll, változtathatatlan és mindenki visszavo-
nul, még a legbátrabbak is, akiknek épp a megváltoztatása lenne 
a kötelességük: „mert nem marad más hazafelé / letarolt napra 
foгgók kukoricások / másznak a földeken / a gastarbeiterek is 
megjöttek / most sötét az éj /... jövő-menő  emberek / hálókat 

;sföldl rend mögött / antlmatéria / egyszer ismeretlenül / állócsll-
/agokról / valahol megnyílik / a titokzatos űrblokád létezhetetle-

ül / s csöndszirmok hullanak / belénk véres hattyúdalok / se-
lyembetétek szirén-mészárlás /édes zöld romantikák" (Csönd-
Óceán). De szüksége van erre a romantikára, ez az ábrándkép 

Тz egyetlen valami, amit szembe tud állítani a számára kényel 
etlen, elviselhetetlen valósággal: „Nyaranta a tengerre men-

tönk /kemény és laposmellű  lányokkal / nagy ábrándjainkkal és 
tengerrel / való találkozás titkos örömével / A hatalmas mozgó 

nyagról sokáig / azt hittük hogy benne van valami az / idővel 
šzemben is változatlan marad / ami bennünk id őben megváltozik
íés / lefolyik itt beékelve a rónaság / e гel és árjai közé / S még ma 
's minden év visszahozza / számunkra ezt az érzést továbbszö- 
ögetjük sérthetetlen kis valóságarnkat virágos /ábrándjainkat 

kóla s rólunk" (Westinghouse-fék). A tenger, az ősi harmónia hoz-

h,  hozhatná csak rendbe az ember és a világ dolgait: „Órákon át 
érezted a hullámokat, /szerettél volna rendbe jönni magaddal, /a 
ilággal, mert egyszer talán mindenki / rendbe jön kétségbeesé 
ében vagy éppen /boldogságának csömörében. Fárasztó /gon-

dolatok csak nyaggatják az embert" (A tengernél). A valóság tö 
életlen és kényelmetlen fárasztó volta, a gondolkodásundor, a 
selekvésiszony, a bonyodalmaktól való menekülés, az üres, de 

nyugodt tétlenség, a mozdulatlanság felé, ez rejlik az er ős vonzó-
dás hátterében. Fenyvesit is fölöttébb zavarja, idegesíti, bántja 
z, hogy nem problémamentes, kényelmes, der űs kirándulás az 
let, a legszívesebben ő  is begubózna, még akkor is, ha ennek 
zára a személyiség, az emberi min őségek elvesztése. Fenyvesi 

se tud, szeret ember lenni. A mindennapi életben is a tétlén bán-
tatlanság, a tunya védettség elérhet ő  állapotába szeretne kerülni: 
„ilyenkor /beatrix is csöndben ülne a sarokban/a bőrhuzatos fo 
telban / nem szólna / nem sürögne -forogna / flgyelnéПk egy tá voli 
muzsikát" (Zágráb 74). A szerelem is a tétlen, mozdulatlan 
együttlét formájában lehet a legteljesebb, a legbiztonságosabb, 
mert Fenyvesit riasztják, kikészítik a változások, borzalmasan fél 
az esetleges kudarcoktól, retteg a beteljesülhetetlen vonzódás 
következményeitő l, és ez a menedék a jobb, ha semmi sem tör 
ténik, mozdulatlanság, a teljes komfortot nyújtó ábrándvilág: 
„amikor csak egy messzi-messzi világítótorony% fényének hala-

`1t' i  dása jelzi utunk ívét/a csavargók és a vándorok  is/majd  az Óce 
t1  't 	ónok vizére szállnak/beatrix arcán pergő  /nedűk íze / ősi ködök- 

be elvész / és ha majd egyszer te is érzed / és majd ha te is belő  
t ~ 	tod az egyetemességet / és ha majd egyszer te is beláthatod / 

maradék életed /sírodba sírom / kihalt harmatok völgyének / szö 
- vevényeiben már gyöngykagylók / lélegeznek /óvóhelyünk  biz- 

‚  tоПѕбgбbаn /kölcsönös bete Іjesülhetetlen vonzódásban" (Kihalt 
harmatok völgye). 

Fenyvesi alttónak létiszonya van, meg nem találja helyét a vi- 
lágban, mert a valóságból szinte semmi sincs az ínyére, szinte 
semmit sem szeret, a létidegenséget általános érvény űvé pum- 
pálja. De tudja, hogy épp ezért könnyen a divatos magatartás 
vádja érheti, ezé п  védekező  hadállásba vonul: „és ti erre csak azt 
mondjátok / hogy eldivatosodunk / pedig / csak ki-be rohangálunk 
a léten / betonmadarak zuhannak" (Zágráb 74). Nincs helye eb- 
ben a világban, kiszorult bel ő le, vagy kiszorította, kiszorította 
magát s így már jogosan érzi úgy, hogy rossz korban született. 
Mert ő  a világot teszi felel őssé azért, mert olyan amilyen, mert a 

magafajta ember idetévedt idegenként bolyong benne remény- 
telenül. Olyan ez a világ, hogy egy kifinomult érzés ű , széplelkű  
költő  csak viszolyoghat tő le: „most csak tél / most csak kopasz 
fák / most csak eljegesedés / jégvirágos némaságon /élére for- 
dult a borotvapenge /elhidegedő  elhagyott nagy folyón / most 
csak egy elátkozott viharvert csónak / lebeg a zord folyam árján" 
A gémek kinyilatkozása); „elhallgatott rendülések/néptelenség/ 

szárnynélküliség / magnélküliség / be%tör ődöttség / csöndszi- 
rom-levéltelenség / fácánfej-agy és krizantém konzervok" 
(Csönd-Óceán). Es a költ ő , a harmóniára vágyó, mimózalelk ű , ro- 
mantikus költő , akinek se jelene, se múltja, se gyökerei, se távla- 
tai, természetesen végtelenül magára marad, elhagyatott árvává 
válik; végül saját maga számára is idegenné, hogy még a saját 
Imagányótól is eltávolodik: „istenem / beatrix tekintete sincs már 
velem /ő  is lassacskán elkopik/... szakállam felett vad múzeum 
rajzok /beatrix ha látná ezt istenem/biztos nem ismerne már rám 
/ de már én sem nagyon ismerek magamra /... most csak ma- 
gányhohapok / legyőzött kezek balladája /... most leáll a délib- 
áb-malom  /a  libbenő  mezőségben / megmagányosodás / kivesz- 
tettség /csontvázemberek / csendes kőszobrocskák" (Zágráb 
74); „valahol bennünk magányosan /csendmagány él" (Csbnd- 

‚. ‚ ‚ 
Ісебn). Lesújtó, szánalmas, kilátástalan a helyzet, nem csoda 
hát, ha a jobb világra, jobb valóságra érdemes költ őnk meglehe- 
tősen hosszú listán sorolja fel, mi mindent nem szeret ebb ő l a 

I , 
~ \ világból: „mert fáj és / nem szeretem a láthatatlan réseket kopo- 
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„ 	szövögető  kiéhezett pókok / a hősök is félrehúzódnak /nem zen- 
gnek már forradalmakat / kilehelték barikádharcaikat / hasznave-
hetetlen komphajók/csupasz táncosok lettek/hasznavehetetlen 

1 komphajók/az ezüstmotorok társadalmában/amillióksírásában 
"'‚ / bomló jégvirág ízű  fejem /málló iszapos kocsonyasejtekben / a 

rémület lökései /... nincs egyéb csak kábult messzeség / meg a 
\ nyár kései csendülései / amik belém rakódnak / a dombtet őről 

ugrálnak / mint lángoló ördögfajzatok /éles rozsdás szavak / pu- 
e  haságuk szakadás / mert most minden puha / most minden iram- 

lik / most minden nyúlik / most minden nyúlik / most minden pi- 
henni vágyik / most csak csend / most csak reng / most csak si- 

1 kamló terek / most lélekpusztulás / most kő  reng — beton / hang-
talanul szőrösödik / a versek is pihennek / ... most már h ős-
költeményeket / sem írunk / tavaszi lendület-indulatok tükröződ-
nek / mélyen bennem lét-erői rohangálnak / mint sérült sasmadár 
/elidegenedés megmagányosodás” (Zágráb 74). 

Általános a belenyugvás, a tehetetlenség, a tespedtség, a cse 
lekvésképtelenség. Ez persze tovább erősíti a világundort, a lét-
iszonyt, a költő i világfájdalmat, reménytelenséget. De bizonyos 
módon és értelemben hasznát is látja a költő  és költészete. Egy 
részt az általános és teljes tespedtség jó önigazolás, a költ ő i tét-
lenség, cselekvésképtelenség is természetessé válik, szükség-
szerűnek látszik: „egy árny ki / jóformán semmit sem mond / hisz 
minek vakaródzni / buta fenséges dolgokon / nyolcadik menyor-
szágon árokba szorult lófejeken / széttépett idegszálak guban-
cain/a fejed tetejére mászott dolgokon /minek/törd-zúzd magad 
miközben mások / rég szétvert csontjaid közt kapirgálnának" (A 
gémek kinyilatkozása). Másrészt az ilyen tétlenked ő , tehetetlen-
kedő  költészet, maga az, hogy valaki leírja, lajstromozza, versbe 
foglalja a világ általános nyavalyáit, b űneit, nos, ez már önmagá-
ban véve heroikus gesztusnak t űnik. Még akkor is, ha ennek a 
költészetnek csöppet sem titkolt célja az alkalmazkodás, a kon-
formizmus, a világ passzív elviselése, elt ű rése, a lét átvészelése 
valahogy; „simulni simulni mulni", ha ez a költészet csak „higié-
nia": „mezők rögök göröngyök firkászok /melyekbe belebotolván 
/ talán nem elbukván / kések hegedűk kokárda / higiénia higiénia 
óóh drága higiénia /higiénia/vers meg kell írni/ezüstsugarú nagy 
tiszta vers lesz / kicsipeszelve a szárítókötélre / mert a szájhar-
monikabetömődik/az ‚Їceán homokpartján és csak/áznak a ka-
tonadalok az esőben" (Iramszarvas-agancs). 

De hiába válik heroikus gesztussá így, a tét legfényesebb 
pontjává a költészet, hiába lesz a világ mocskától valamennyire 
megtisztító lélekfürd ő , a költő  tetszését nem nyerheti el, nem 
vívhatja ki szeretetét i  talán csak azért, mert ehhez a világhoz tar-
tozik mégis és nem a másikhoz, a megvalósíthatatlan teljes har 
mónia-léthez: „a város eltompul / a nyár kikopik belőle / olyan 
néhá mint verseim / ellenszenvesek / fárasztók / mint füstölg ő  in 
jekcióstűk / melyeket a mukik szurkálnak / a szerencsétlen embe-
rekbe" (Zágráb 74). Nem, a költészet 'nem az igazi menedék, 
csak jobb híján fanyalodik rá a költ ő  és ő  bizony szó szerint érti 
a mottóul kölcsönzött József A tt ila-idézetet: „amikor verset ír az 
ember/nem írni volna jó". Mert az ő  vágyálma a teljes tétlenség, 
a teljes megbékélés. Az eszményi létállapothoz viszonyítva a köl-
tészet is fárasztó, ellenszenves, a hazatérés megszüntetné, kiir-
taná: „nagyanyák elfonnyadt méhébe hazatérés / halovány mély-
séges földzene / kusza távolságai derengnek /szétömlő  illatok 
zsongásának/permete ereszkedik hogy/magával vigye/hazug-
ságainkat undorunkat/gennyes sebeinket megvetésünket/káin-
bélyegünket szánalmunkat /epedésünket gуűгöletünket / unal-
munkat szennyünket rongyainkat / bedohosodottságunkat áttéte-
leinket / kedveseink emlékét / a félszeg célnélküli letargiákat / 
nosztalgikus bolyongásokat" (Iramszarvas-agancs). 

Ezzel körvonalaztuk Fenyvesi Ottó költ ő i világát. Mi tagadás, 
lényegében véve tucatvilág ez a korosztályhoz tartozó költ őtár-
sak mindegyikénél megtalálható főbb jellemzőkkel: a létidegen-
ség, a valóságrendtő l való viszolygás, a bonyolultsággal és a bo-
nyodalmakkal szembeni iszony, a korai fáradtság, életuntság, a 
magányosság, a tehetetlenség, a gyámoltalanság, a teljes tétlen-
ség, a védettség (kuporodjunk vissza anyánk hasába) utáni nosz-
talgia nem a Fenyvesi-költészet egyéni vonásai, közhasználat- 
ban levő  költészeti kellékek. Ennek ellenére, végül ígér azért va-
lamit ez a költészet is. 

Az utolsó idézet jelezheti a fordulópont közeledtét, Fenyvesi 
ugyanis pontos önjellemzést ad itt, vagyis hát akaratlanul is eljut 
a leleplező  felismerésig. Kötete utolsó versében pedig egészen 
szokatlan dolgokat m űvel. Először is egy, a sorból kilógó mottó-
val vezeti be a Westinghouse-fék cím ű  verset: ,,...életveszélyes 
minden, amit nem ismerhetünk meg. Életveszélyes minden, amit 
már ismerünk és nem mondhatunk el; és életveszélyes, amit el-
mondhatunk, de visszhangtalan marad." (Kósa Ferenc — Csoóri 
Sándor). A gondolkodásiszony nehezen fér össze ezzel az útjel- 
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SZŰGYI ZOLTÁN: 	~\ 
Hangosan és csendesen 

Szügyi Zoltán sokat bajlódik a költészettel, sehogy sem tud d ű lő  
re jutni, zöld ágra verg ődni vele. Már a kezdet sem kecsegtet ő , 
súlyos kérdéssel indul a kötet: „döntsünk már mi is / itt a pincé-
ben, ketten/te vers és én, /merre s miért" (Ablakunkon a hideg). 
A kérdés nem szónoki, Szügyi valóban nem tudja, mit is kezdhet-
ne a költészettel. De költészet van, egyszer űen létezik, csinálni 
kell hát vele valamit, kivált akkor, ha az ember maga is költ ő  akar 
lenni. Legyen bármennyire is bizonytalan a gyanús kaland kime-
netele, mindenekelőtt verseket kell írni, bele kell kiáltani a csönd-
be: „azt hittem / bele kell kiabálni / ebbe a csöndbe /... és milyen 
bátran szóltak / a hangszerek akkor / mint elvérz ő  éjjelek /késő  
ősszel a Dunán" (Olykor a folyóparton). Igen, talán-talán épp 
magáért a kiabálásért van a költészet, hisz már a puszta rágon-
dolás is, hogy kiálthat, írhat az ember, igen vonzó, izgalmas, már-
már hőstettnek tűnik. Igaz, kissé zavaró a hasonlat, amikor a 
késő  ősszel е lvérző  éjjelekkel érzékelteti a bátorságot Szügyi, 
mert mi tagadás, azon túlmen ően, hogy érzelg ős, giccses a költő i 
megfogalmazás, logikátlan is. Meglehet ősen nehéz elképzelni az 
elvérző  éjszakákat, mint a bátorság jeleképeit. Ni de költ ő i sza-
badság is van világon, később, ha már jobban megismerkedtünk 
Szügyi költő i világával, talán könnyebben tudjuk követni meré-
szeknek szánt ugrásait. 

Nos, hamarosan kiderül, hogy azok a bizonyos elvérz ő  éjjelek 
nagyon is jellemz őek Szügyi Zoltán költészetére, ő  ugyanis szép-
lelkű , érzelgő  költő . Nem érzelmi a költészete, hanem érzelg ős. 
Így bizony gyakori benne a szenvelgés, a giccs határát súroló 
vagy a giccsen elérzékenyülés, sóvárgás, szemrehányás, méltat-
lankodás. Nem mindig szembet ű nő , inkább lappangó és sokszor 
leplezett, eltakart ez a (lévén szó költészetr ő l) nem éppen hízelg ő  
tulajdonság. De tartós, végigvonul az egész köteten. A Ha sötét 
lenne cím ű  versben sem épp felt űnő  Szügyi érzelgőssége, mi 
több, meglehetősen ügyesen rejtett; kifinomítja, elmossa a mo-
dern verstechnika szű rője: „Sötét lenne szobánkban /a kék szo-
bában, /rózsaszínben / és a mintásban is, / sötét lenne azon a 
két barackfán, / melyekről már rég levették a hintát, / sötét lenne 
zsebeimben / ahol az üveggolyókat őriztem, / sötét lenne ott a fa-
lon/a szentképek helyett /sötét lenne a kék hamutartóban / (aho-
va évekig szórtuk a hamut) /Sötét lenne anyám fülbevalóján / 
sötét lenne szájharmonikám dobozában / abban a kis fekete do-
bozban / az elefántcsont mellett / sötét lenne feleségem hasában ". 
Nyilvánvaló, hogy ez a vers a sötét világban izzó. világító pontokat 
sorolja fel: az otthont, a gyermekkort, az anyai szeretetet, a csa 
ládot, a szerelmet. Ha jobban belegondolunk, arra is rá kell jön-
nünk, hogy a kispolgári értékideál jól ismert alappillérei ezek, és 
nem mást bizonyít a vers, mint a hozzájuk való kötelez ő  ragasz 
kodást. Szügyi tehát ezekhez az értékeszményekhez köt ődik, ez 
a ragaszkodás adja meg az érzelmi töltést, ami természetesen 
nem maradhat következmények nélkül; az ilyen attit űd a giccses 
világérzés felé hajló érzelg ősség és a nagyratör ő  sznobizmus kö 
zött egyensúlyoz merészked ő  nekilendülésekkel és nagy zuha-
násokkal. 
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zővel, a simulékonyság és a magány-mítosz is. Ez a mottó n егт  
az eltű rő , nem a tétlenkedő  magatartást, nem a látszatcselek-
vést és nem az elvonulást hirdeti, hanem ellenkez ő leg, a cselek-
vő  költészetet, a közegét kereső  tartalmas beszédet. Ebb ő l egye-
lő re nem sok valósul meg, sejlik fel, de megjelenik Fenyvesi köl 
tészetében a játékosság, a bels ő  derű , az önirónia: „vágd figyel-
mesen zsebre elemeidet objektumaidat / a kezed is / és lássuk 
mire mehetünk / tünk". 

Végül az sem mellékes, hogy már a Westinghouse-fékben 
megnyilvánuló, hirtelen támadt kísérletez ő  kedvet megelőzően 
az Iramszarvas-agancs versáradatából felszínre verg ődte magát 
a Fenyvesi esetében megdöbbent ően tiszta líraiságú zárósza 
kasz: „holt / fekete tengerfenékre dobjál / vég nélküli holt fekete 
tengerfenékre / jaj nekem anyám / mel2g erdőt fonjál / holt fekete 
tenger fenekére". A hosszan taglalt, elnyújtott Fenyvesi-féle elvá-
gyódás tömör költő i megfogalmazása ez a néhány sor. 

No, de természetesen ki kell várni a további fejleményeket. 
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Szügyi Zoltán érzе Ígősségére a tisztaság, az ártatlanság 
mítosza a jellemzö, amit a kegyetlen, a vad, a zord, a válogatás 
nélkül mindent és mindenkit gyilkoló világgal állít szembe. Nyil 
ván nagyon hatásosnak, kifejez őnek, megrend ítönek tartja ezt az 
ellentétpát. Az ártatlanság, a tiszta tisztaság egyik nagy-nagy 
előszeretettel használt jelképe verseiben a gyerek. A Felrepülné 
nek a városok című  versét egy meg nem született kisgyerekhez 
intézi és többek között ezt is leírja benne: „csakbö/csők/ehetnek 
/ ilyen tiszták, / és reggelre / fe/repü/Пének a városok". Követ 
kezésképp csak nagyon megdöbbentő , iszonyatosan megrázó 
lehet, amikor például megölik az ártatlan ártatlanul álmodott ar 
tatlanságát és a kegyetlenség közepette magára marad az ár-
tatlanság: „Kis cheyenne, /a te álmod volta tenger, /(most vérz ő  
partján állunk) /melyben mindenki saját áriáját énekelné, /ej, /kis 
cheyenne, / magunkra maradtunk" (Cheyenne). Igen, az elvérző  
éjszakák után a tenger is elvérzik. Sőt, a tenger többször is elvér-
zik, például úgy is, hogy vér buggyan pгó(.!?) szívéből: „Hul-
lámfaiban haldoklik /tengerem, / (apró szívéből /buggyanó vér) / 
tükrén alig hallhatóan /röptében agyonfagyott / nagyszárnyú / fe-
hérmadár" (Fehér madár). Általában sok vér folyik Szügyi Zoltán 
verseiben, sok az öldöklés, a gyilkosság, a haldoklás és persze 
mindig az ártatlanság, a tisztaság az áldozat. A kommersz b űn-
ügyi filmek fordított képlete szerint íródnak ezek a versek: Szü 
gyinél mindig a rossz diadalmaskodik a jó fölött, mintha Szügyi 
vakon hinne benne, hogy csak azon múlik egy-egy m űalkotás 
művészi értéke, hogy a fekete-fehér sémába szorított, gyömö-
szölt erők közül melyik győzedelmeskedik. Valószín ű leg ezért 
annyira bőkezű  és következetes, amikor az ártatlanság áldozat-
szerepét kell ecsetelni: „ó szél / ó emberek /gyászemberek / hin 
tók / harangok i halkan mormolt móno/ógok / Az elképzelt kórus / 

csak éneke/te /elképzelt hangversenyét /es ő  áztatta már/ a fa 
főterét/és az/egyforma gyerekek / (haldokló nagy hangszerek) 
hattyúdalt álmodtak / egy elképzelt kórusért" (Hattyúdal). Vég" 
már nem is kell szembeállítani a kegyetlen, vérszopó világot a fel 
áldozott, eltiport ártatlansággal, önmagáért beszél a kép: „Gyere 
kik. / HáПyko/ódnak / egyforma kis / fehér koporsóikban. 
(Habok). Szügyi Zoltán verseiben mindezek után természetese 
„a mező  közepén szétlőtt/galamb"marad a csatatéren (Egy csa 
tatér emléke), a „fészküket nem lelő  fecskék" pedig „kristály ma 
gányuk megfeszített virágai (Miért az őszülő  virágok). De a virá- t 
gok sem virulhatnak ártatlanságukban, mert ebben a költészet 
ben dühöng a liliomtiprás: „a virág temetését én láttam" (100 pi ~ 
ros kisharang temetése). 

A tisztaság, az ártatlanság sztereotip, abszolút érték, a léle 
gyönyörűsége. Ahol meggyalázzák, összetiporják, kiirtják ezt 
értéket a természetb ől és az emberbő l, ott a lélek sem maradha 
épségben, ott a lelket is megölik: „mint harangzúgástól a dob 
hártyák / durrannak e/ / az agyonszáradt lelkek" (A nagy álmok 
után). Hiába kiált fel, könyörög költőnk: „Összehúzni/i porcelán-
szobák/üveghajóit, /mindent,  /a  /e/ketne csak, /az összetörtet' 
(Minden alkonyatkor), nem tudja megfékezni a nagy és a teljes 
pusztítás. Kiváltképp nem a költészetével. Pedig ő  társat, szövet- 
ségest keresett és talált is a költészetben: „Otthont indultam ke-
resni, / te velem jöttél, vers, együtt kóborolni" (Együtt kóborolni). 
A vers azonban gyámoltalan szövetséges, a lélekhez és az ártat-
lansághoz hasonlóan szintén csak áldozati bárány. Újabb kegyet-
lenségek, gyilkosságok, vérengzések következnek: „Az elhagyott 
vizek / mámor dalában, / nézem, / hallgatom / lepke szálldos / 
sebzett mezők felett, / nedvesen még /áztató esőktől, / legyilkolt 
könyvek, /átlőtt verssorok. / Valahol most ölik /éjem, tengerem, / 
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tenger fél. " (Meglestem éjjel a tengert); „Szúra levegő /fájó a só 
honnan / való vagyok" (Mi közöm többihöz); „Ez az a vers, /mikor 
ébred az idő, / $ nem múlásában, / létében fáj." (Egyetlen ma-
rékkal) stb. 

Az erő ltetett, a kierőszakolt költő i mélységet ő  is meghódította, 
ezzel megérkezett, felzárkózott a fiatal modern költ őkhöz. Mert a 
modern verstechnológia (ugyan miért is?) fölöttébb alkalmas rá, 
hogy elrejtse az utánérzéseket, a közhelyeket, a ta гtalmatlansá-
got, sőt még az érzelg ősséget, a giccses kifakadásokat is: „Nem 
jajong itt senki sem, / csak egy elfáradt század / tévedt e kis éji 
szobába". (Más alkonyok). 

Hát igen, az elfáradt század be-betéved költ ő ink kis éji szobái-
ba, kivált olyankor, amikor verselhetnékjük van. 

VASS ÉVA: 
Nyárkisülések 

Bennem még mindig több a nyár, mint bennetek, azért 
koppan minden délben melegen a város, harangkonga-
táskor azért forrnak fel torkomban ezek a házak; félve 
szaladok fel még négy emelet magasságáig: ki ne fussak 
a medréből. 

(MINDEZEK UTÁN) 

Jelképes értékű , értelm ű , az idézett kötetet záró versszak, Vass 
Éva versvilágát jellemezhetjük a segítségével. Két fontos vonásuk 
van a Vass-verseknek. Az egyik: az érzelemközpontúság, pon-
tosabban, a szerelemközpontúság nyílt vállalása, a másik pedig: 
a meghatározott modern verstechnológiai keretekbe való beil-
leszkedés, a leckefelmondási ösztön vagy kényszer. Ez a két 
alapvonás nem egymást kiegészít ő, támogató, hanem ellent-
mondásos; az egyik tagadja a másikat. Lévén a szerelmi élmény, 
nyilván az első  nagy szerelmi élmény és emlék a Vass-versek 
alapja, forrása, kizárólagos témája, az er ős érzelemközpontúság 
állandóan azzal a veszéllyel fenyeget, hogy kisiklatja Vass Éva 
verseit a modern verstechnológiai medrükb ő l. Mert a korosztály 
költői közül Vass Éva tudja a legkevésbé titkolni, átdolgozni, el-
tárgyiasítáni, létfilozófiává duzzasztani a köznapi érzelmeket. 
Talán megkockáztatható a min ősítés, hogy ő  a legnaivabb, vagy 
ahogy ő  mondja, benne még mindig több a nyár. 

Bakfis-nyár ez. Akarom mondani érzelmileg sem érett még 
Vass Éva költészete; a bakfisszerelem bakfis-költészetével van 
dolgunk. A nagy felfedezés fázisában lev ő  szerelem ez a vonzó-
dás és a boldog együttlét mámorával, illetve az együttlétre való 
emlékezéssel. Szeretlek, jó veled, mindig veled akarok lenni, 
csak veled, illetve jó volt veled, emlékszem rád, csak rád emléke-
zem, hogy szokjam meg hiányodat – ennyi Vass Éva mondan-
dója szerelemről. Egyszerű , tiszta, naiv, bonyodalommentes ér-
zésvilág, érzelmi kábulat örvények és mélységek nélkül, örömé-
ben és szomorúságában is a felszínen lebeg ő . És Vass Éva 
költészete szerencsésebb pillanataiban ösztönösen megtalálja 
az ilyen érzelmi töltéshez leginkább ill ő  költészeti formát, a dalt: 
fogadhoz emelt poharadban / hajlanak az ágak / szavaid bele-

botlottak /égő  koronámba /égő  koronámba /szoknyám széle fel-
perzselve / rohanok utánad / hajad szála betévedjen /égő  koro 
námba /égő  koronámba" (Dalocska); „elkéstem / fogva tartott 
/ bokrok szomja /szoknyám /ágas-bogas fodra / kölcsönkért 
emlékem / ledőlt búza / koszorúzza" (Hat dal); „dől a harang a 
folyóba / csukott medrét jaj kióvja / habzó szájú lovak hátán / de 
res hangod bőröm vágja /... mondanád hogy legyek éjfél / csu-
kott ablak sötétsége /mondanád hogy hozzak erőt / csend-bőr-
házak tetejére" (Félelmemben). 

Sajnos az idézett verssel és versrészletekkel fel is sorakoztat-
tuk mindazt, ami figyelemre és elismerő  szóra méltó a Nyárk!sü 
lések cím ű  kötetben. Nem szenzációs, nem világra szóló költé 
szeti eredmények ezek – dalocskák. Tegyük hozzá, sikerült, bá-
jos dalocskák, mentesek a fölösleges terhekt ő l és a sokat aka-
rás görcseitől; pontosan ráillenek Vass Eva bakfisos költ ő i atti-
tűdjére, és épp bájukkal, lebeg ő  könnyedségükkel, friss, kellemes 
szellőjárást jelentenek egy olyan költészetben, amelyikben az 
erőszakos komolyság, komorság, filozofálgatás lett uralkodóvá. 

~ 
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most ölik, / most ölik / az éjszakák szégyenében / e durcás csen-
det / nézem,  /1  halk / kivégzéseket,  /a  hegyek üvöltő  /harangjait 
/hallgatom / és nem szól, lélegez / senki sem" (Nézem hallga-

‚  tom). 
Egy másik versében azt kérdezi Szügyi a rá jellemz ő  módon: 

„de ki mer majd/e nagy télbe /belerajzolni / egy vérző  galambot" 
(Nagy tél). Vagyis az ellenállást, a hősiességet kéri számon nagy 
általánosságban, a könnyzacskókra irányított t űszúrással min-
denk!től.iVos, ez a költészet nem tudja vállalni a heroizmust, a láza-
dást, de még a zavargást sem. Már azért sem, mert eleve meg-
elégedne a vérző  galamb belerajzolásával a télbe, mert a cselek-
vés helyett a sokkal biztonságosabb siránkozást, érzelgést vá-
lasztotta, mert tétlenked ő , szenvelgő , nyafogó költészet, meri ál-
költészet. Így hát költőnk is csak úgy mélabúsan elnézegeti a 
szörnyűségeket, a ménéktelen vérengzést, csak összetör (mert 
milyen is lehetne, ugyebár!) lelke sajog. A nyámnyila tehetetlen-
ség persze könnyebben megérthető , ha feltételezzük, hogy nem 
a valóság, csak sztereotip rémképei, szabványos világundora fö-
löttérzeleg. A modern, verstechnológiailag el ő írt, sztereotip rémké-
pekkel nem lehet hadakozni. S ha mégis cselekvésre szánná 
magát a költő , akkor sem történik, történhet semmi, csak megját-
szott nagy leszámolások, nekikészül ődések kápráztatják a sze-
met: „Asztalomon a vers, / nézzük egymást keményen. /Megölni 
készülök, /kezem emelem, /ő  ül csak/nem mozdul el. /... Nézem: 
/ felemelve kezem / s nem történik semmi sem, / nem történik 
semmi sem." (A költészet hatalma). Így és ezért jogos a kötet vé 
gén felmerülő  kérdés, kétely: „Mégis ha végleg alkonyul / és a 
fehér papíron / nem aszó már, / vér fröccsen szét, / nyúlunk-e 
majd újabb papírért, / késért itatósért" (Mégis ha végleg alko-
nyul). 

De nemcsak az érzelg őséggel dúsított, megjátszott világfájda-
lom indokolja Szügy! kételyeit a költészettel és mindenekel őtt sa-
ját költészetével szemben, hanem a versjátszás másik változata, 
a sznobizmus felé húzó`verstechnológia e ►burjánzása is. 

Költőnk szentimentalizmusa, érzelgQssége nehezen egyeztet-
hető  a modern világérzéssel, elavult, anakronisztikus. Még akkor is, 
ha Szügyi verseiben szorgalmasan lajstromozza a modernnek szá-
mító költő i világérzés összes elemeit. A peremlét iránti vonzódás, 
a létidegenség, a magány, a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség, a 
talajtalanság, a gyökértelenség ugyanúgy megverseltetik Szügyi 
által, mint á többi fiatal költ ő  versiben. Persze itt is elvontan, 
általánosítva, tézisszer űen, olvasmányélmények, utánzérések 
alapján. Ezen túlmenően pedig még érzelgős filozófiává pároltan 
is. A szándékában a lényeg megragadására irányuló gondolati-
ságnak nem tesz jót ez akönnyzacskó-központúság, hiteles-
ségétől fosztja meg, közhelyes kitörésekbe fullasztja. Pózzá válik 
a gondolatiság, mint ahogy póz a modern létérzés, létélmény is: 
az aktuális poétika által el ő írt mutatvány. 

De Szügyi Zoltán többi fiatal költ őtársához hasonlóan ragasz-
kodik a modern létérzéshez, léthelyzethez és természetesen a 
modern költészethez is. Egészen pontosan, mindenekelőtt azért 
ragaszkodik a modern létérzéshez, léthelyzethez, mert mindená-
ron modern költészetet akar csinálni. Ez mostanában a költ ővé 
avatás élőfeltétele. És állhatatossága, kitartása nem marad telje-
sen eredménytelen, elsajátítja ő  is a modern verstechnikát, vers-
technológiát és ennek köszönhet ő lég egész sor versében sikerül 
visszaszorítania, eltüntetnie az avítt érzelg ősséget, valóságos 
írásingereinek az alapját. S őt még a mélyértelm űség, a gondola-
tiság látszatát is megteremti jó néhny versében. Az érzelg ősség 
salakjától megtisztított vestechnika elérése pedig Szügyinél már 
előrehaladást jelent, felzárkózik a vestechnológusok kitenyésztett, 
dédeÍgetett társaságához: „ Vizébe lehullott / a nap / barázdát ta-
postunk /sápadt arcába / mint egykor a fácánvölgyben /... kam-
póra akasztva az időt" (Mint egykor a fácánvölgyben), vagy: „For-
gattam, pörgettem, //hajába masnit kötöttem, /megfogtam, /ken-
dőbe csavartam, /csomót kötöttem, / összegyúrtem, /bárkába ül-
tettem, / tengerbe öntöttem. / Nehogy a szél, a hajók, / nehogy a 
kincskeresők, / nehogy a jósok / a jósok merev ujjain át / masniját 
megoldják." (Görög tánc). Ures vestechnika ez a mélyé гtelm ű - 
ség, az önmagán túlra mutató többet jelentés látszatával, de le- 
galább nem terheli már a saját, többnyire kitalált, nyavalyái fölött 
elérzékenyülés – tisztességes versgyakorlat. Persze nem „sza- 
bad gyakorlat", ahogy azt Sziveri János szeretné hinni és bemu- 
tatni, hanem az, ami valójában is: kötelez ő  versgyakorlat. 

A tévelygések, a feltünö kisiklások ellenére Szügyi Zoltán is 
megtalálja a módját, hogyan lehet elmélyíteni az ürességet, 
hogyan lehet filozófiai méreteket imitáló léggömbbé fújni: „miért a 
fehér lepel, / miért az őszülő  virágok" (Mién az őszülő  virágok); 
Mondd! Mester/mire gondolhatott рѓvѓd,  /s  mi jut most eszed- 

be?" (Mire gondolhatott pávád?); „Іrök. Végtelen. / Itt-ott foltos. / 
Minden ég. /Kegyetlen. " (Eg); „Meglestem éjjel a tengert /éjjel a 
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David Humn v w~ 

De úgy látszik, Vass Éva tudja vagy érzi, hogy az ilyentajta Fira, 
költő i költő iesség nem számíthat sikerre, tekintélyre, nem bizto- 

~~ #' síthat helyet a nap alatt az általános válságot és így a költészet 
válságát is, illetve az anti-költészetet propagáló irodalmi pillanat-
ban. Anakronisztikusnak tartják, a költészeti korízlés másfajt ver- 

s  selési minták alkalmazását, használatát diktálja. Igaz, más költé-
szeti tartalmak használatát is, de Vass Éva nem tud elszakadni 
egyetlen igazi költ ő i élményétő l, a szerelemtő l, legfeljebb annyit 
tehet meg, annyira futja erejéb ő l, hogy modernizálja, korszer űsíti 
élményanyagát és megpróbálja azt el ő írásosan szokásos tartal-
makkal „gazdagítani". Verstechnikai, magatartásbeli és tartalmi 
nyomai, mutatói, következményei vannak ennek az igyekezetnek, 
ami szegényes eredménnyel jár ugyan, de megvalósítja az alap-
vető  célkitűzést: a lecke felmondatik. 

Nem tudom, nem tudhatom, mennyire tudatos vagy ösztönös 
Vass modern költészeti törekvése, hogy minek köszönhet ő leg ka 
paszkodik bele olyan görcsösen a modern verstechnológiába, bi- 

4 l 

~ 
zonyos azonban, hogy leckeszer űen végigcsinálja mindazt, amit 

4 	egy fiatal modern költ őnek a pillanatnyi irodalmi közhiedelem sze- 
l 	rint végig kell csinálnia. 

Mindenekelőtt igyekszik megfékezni, átsz ű rni érzelmi kitöré-
sejt, eltárgyiasítja érzelmeit, objektivizálja szentimentális szerel-
mi élményét, vagyis illő  csomagolásban tálalja, verstechnologi 
zálja. Egy helyen szentségtörésre vetemedik ugyan és egy vers-
ben (I) kerek-perec le meri írrW, hogy „szeretlek", de vétkét azon-
nal helyre is hozza: „szeretlek / ha kitámasztott pillákkal / alszol / 
rojtozott napraforgóim /között" (Kísérlet veled és a nappal). Mert 

t tudnivaló, ugyebár, azt, hogy szeretlek „modernversül" így 
mondják, legalább így illik mondani: „júliust öntök / frissen met- 
szett / poharadba ". 

Igen, a modern vers megtanulható, elsajátítható nyelvi klisé is 
lehet. Sajnos, gyakran az is, és csak az, aranyfedezet nélküli 
papírpénz. Ez a nyelv definiálatlanságával, pontatlanságával, 
mindentő l, fő leg a jelentéstő l való elrugaszkodásával, a többér-
telműségnek és mélyértelm űségnek t ű nő  halandzsálásával fölöt- 

j 	tébb alkalmas a mellébeszélésre, az érzelmi és gondolati, a teljes 

' \ ‚ 

emberi szegénység leplezésére. Állandóan a gondolatiságtól vi-
selős, de rendszerint látszatterhesség ez, a vers medd őnek bizo- 
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nyul. Ezen a nyelven ilyeneket is lehet mondani: „a délután  /a  
legnagyobb bokorra akasztva / a nyár kifordítva tenyeremben / 
futás közben magamra rántom a tengert" (Menekülés); „egy gu-
ruló konzervdobozból /kiköltözött a játék" (Nyárvégi történet); 
„dagadt Dunánk lebegése / meleg szivacs / tenyeredben delel ő  / 
vagonok" (Hat dal); „órám /másodpercmutatóján /árnyé kit  / fal 
az árnyék" (Idő  I.); „s mire lassú idegütemmel/kitapintom /gerin 
ced fölfűzött virágait / félholdak szorulnak / körmeink alá" (Idő  
III.); „szálkásan csörren /alattunk a tél" (Szálkásan csörren); „el-
tűntél a szikladobozok között / miután rámkarcoltad e dalt / lehet 
hogy még egyszer/majd egyszer/megszólal bennem/zúgni fog 
tőle minden sejtem /léket vágtam ezen a / kopott bekelitdarabin / 
talán / majd egyszer / végleg elhallgat ízületeimben / fázom /ráz 
a dobpergés hidege" (Doblázban). Sekélyességet, felszínessé-
get, mondanivaló-nélküliséget takaró szóhalmazok ezek, a mo-
dern vers üresjáratai. Véletlenül sem arról van szó, hogy intellek-
tuális erőfeszítést kell tenni megragadásukért, egyszer űen 
emészthetetlenek, nincs mit megragadni ezekb ő l az áltartalmak-
ból. 

Ha mondanivalója, közölnivalója van leckefelmondó költ őnk-
nek, akkor azt így teszi: „Demoklész kardja fejem fölött" (A máso-
dik és a harmadik sor között). Közli a tényt. Nekünk pedig el kell, 
el kellene hinnünk azt, amit mond. Egy tézist, egy közhelyt, egy 
általánosságot vág a fejünkhöz egyéni léthelyzete, létérzése, 
gondolatvilága stb. érzékeltetéséül. Esetleg vestechnologizálja a 
tézist vagy azt, ami épp a versbe kerül: „hintaszékünkön /napról 
napra /estéről reggelbe /billenünk" (Idő  II.); „a töprengés / egy-
féle rengés /megszállottságodban / sárkányok nyomában / jár-
nál" (Lényegtelen észrevételek II.) 

Korosztálya többi tagjához hasonlóan Vass Éva is idegen, fél 
ebben a világban, nem illik ide, neki is megvan a maga világ-
fájdalma, Fekete erdeje, ő  is a súlytalanságban, a felel őtlenség-
ben, a védettségben fedezi fel az eszményi létállapotot. Felmondja 
tehát a leckét: „szökőkutas terek idegensége /... a Szelek tornyá-
ból / figyelik / minden léptedet" (Lesben); „A hollók mellkasodra 
szálltak, ott dideregjenek havasan/fagyosan. / A reggeli csend 
félelmed folytatása. " (Amorf madarak laknak a toronyban); „Sár-
kányok torkában rekedtnünk, széllel kö- /rülvéve, ki ide eljut, már 
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Bálint Béla szántára elhatározás, döntés, akarat kérdése az írás, 
a verskészítés. S úgy t űnik, ő  azok közül való, akik, legyen bármi 
is, kitartanak elhatározásuk mellett, ha már eldöntötték egyszer, 
hogy ezt vagy azt csinálják. Az írással, a versírással minden-
képp így van Bálint Béla: akarnok költ ő . Szinte kipréseli, kierősza 
kolja magából a verseket, tántoríthatatlanul, magabiztosan rója 
egymás alá a sorokat, mihelyt a keze ügyébe kerül egy-egy, a 
tetszését megnyerő  verstéma, olyasvalami, amit néhány gondo- 
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 miattunk / jött. Napjaink nem illenek be a többieké- /be. S kit 
érdekelnek napjaink, kit ér- / dekelnek nagy fehér paripáim. " 
(Nagy fehér paripák elvonulóban); „Neked is nehéz lesz elvisel-
ned, ha meg-/állnak hajói. Bennünk is megcsömörlik/majd vala-
mi, fehér papгihajóink elme- / rülnek bennünk, s hiába van minde-
gyikünk- / nek a maga Fekete erdeje, nem jutunk el/a tengerig." 
(A folyóról); „jaj nem nem / ne lépjünk partra / leszek inkább ho-
mok ezüstje / leszek neked fehér vitorla" (Félelmemben); „ültet-
néd magad mellé / csak úgy / minden felelősség nélkül / mozdu-
lataiban megtisztulnál / s hirtelen / kerékpárod kerekére / csavar-
nád  /a  folyópartot / csak úgy / minden felelősség nélkül" (Relá-
ciók). 

A sztereotip létérzés és a sztereotip gondolkodás nem tesz jót 
Vas Éva törekvéseinek, a vakvágány felé sodorja, felszínes, 
mesterkélt, görcsös versek születnek. Ezért őszintén sajnálhat-
juk, hogy Vass Éva vakon követi a modernesked ő  verselési min-
tát, hogy megtanulta a leckét, hogy felvette a pózt. Tanulékony-
sága, beilleszkedése versei legkecsegtet őbb lehetőségét zárta le 
előtte, már ő  sem meri, tudja, vagy akarja vállani önmagát, eljátsz-
sza a modern költ ő  szerepét és ez a szerep sehogysem illik rá, 
versmutatványai nem sikerülnek olyan jól, mint a szabvány-
sztereotipiákban és a verstechnológiában jártasabb társak mu-
tatványai. 
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latiságot, mélyértelm űséget sejtető  közbeszúrással, az m ellek-
tuális tartást jelz ő  okoskodással f űszerezve verssé lehet gyúrni, 
bontani, trancsírozni. Bálint Béla kedveli a nagy, többszörösen 
kiaknázható verstémákat, többször is körüljárja őket, igyekszik 
minden kihozhatót kihozni bel ő lük. Egyelő re ugyan kevés, na-
gyon kevés igazán nagy verstémára bukkant, de azokat nagy ne-
kilendüléssel - dolgozza föl, versesíti. A táj, a peremlét (cirkusz, 
karnevál) és maga a versírás képezi témakörét a hozzátapadó 
gondolkodással. Csak itt-ott szüremlik be egy-két más irányba 
mutató elem, tetszetős ötlet. 

Bálint Béla a saját bevallása szerint már régebben is tervezte, 
hogy leül majd írni, mígnem aztán egy szép napon végleges dön 
tés születik: elhatározza, hogy írni fog. Nyilván módszeres  em-
ber,  aki jó előre tisztázni akarja, mit fog csinálni és hogyan fogja 
csinálni. Igy számol be az el őkészületekrő l: „amikor leültem ami-
kor elhatároztam / (mint mikor / vonalat húzunk) / els ő: mii ‚4 (nem 
is naplót írni / csak játék az idővel) / második: hogyan / (ma a hol-
napokról / tegnap egy másik napról) / mint / mikor vonalat húzunk 
akár görbét / nem kerítés qem árok / vonal maradjon az / vonalat 
húzni hogy /álmainkat mérhessük /érezzük mikor mennyire tér-
tünk / mennyire tőlünk az út / már régebben is terveztem: leülni 
írni / harmadik: hogy miről / gondolatokat sorban/ahogy! terem-
tődnek / mert miáltalunk lesznek /gondolatokat sorban / sorban / 
ezért hittem: napló / noha / csak játék az idővel" (Nem is naplót 
írni). Ezzel tulajdonképpen minden el is d ő lt jó elő re; az írás 
elsősorban (és ezt jól jegyezzük meg) önértékelési eszköz a 
számára. Nyomban tisztázódik az is, hogy intellektuális er őfeszi 
téseinek a mutatója, tárháza, kincsesdoboza. Bálint Béla gondo-
latokat akar felsorakoztatni verseiben, verselve akar gondolkozni. 
Rejtély marad ugyan, hogy mién épp a versírást tartja a gondolko-
dás legmegfelelőbb módjának, formájának, de az már egyélelm ű , 
hogy a versírás kiegyenlít ődik nála a gondolkodással. A már 
idézett versb ő l valók az alábbi jellemző  részletek is: „gondolkodni 
/ CSAK EGYSZERŰEN / ... gondolkodni /EGÉSZEN SZABA 
DON /... gondolkodni / KÉSZAKARVA /... gondolkodni! TALÁN 
KÉNYSZERBŐL / ... gondolkodni /CSAK OKOSAN /lebontani a 
szépet kicsiny szemcséire / megragadni / a kell ő  pillanatot / csak 
részletet az egészből / hibát vigyázz nem elkövetni /... gondola-
tokat / leírni / nem betűket sorba rakni /szót formálni / nem szót 
szórni széjjel / ... nem csak szólni / szerelmet adni magáért 
a csókért / lzgalomén csupán harcot / vívni / nem csak szólni 
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mondani / ... mondani / hogy értelmet adjunk a mának / igen / 
markolni is / nem csak kézet.nyújtani". Habár egy pillanatra fel-
merül benne a kétely hogy:,, Vajon költő-e az/kin/a szenvedély/ 
a fájdalom vendég / de a költő  helyét / melyik polcon keresse / 
van-e polc/megszervezett nyüzsgésünkben". Bálint Béla harcos 
gondolati költészetet hirdet meg és magát a gondolati költészet 
elkötelezettjeként mutatja be. 

Sajnos, a meghirdetett programból, a beharangozott ígéretek 
bő l vajmi kevés valósul meg. Bálint Béla kétségkívül készakarva 
gondolkozik, talán kényszerb ő l is, de az már igen kétséges, hogy 
mennyire szabadon, egyszer űen és okosan, hogy ez a gondolko-
zás valóban képes értelmet adni a mának, röviden: hogy tartal-
mas is. 

Lássuk, milyen eredményeket mutat fel az elhatározásból m ű -
velt, az akart, a kier őszakolt bölcselkedés: „metamorfózisában ki-
ismerhetetlen a táj /... néhol megbomlik az egység / topogások / 
csoszogások / nyomok / megannyi lépés sírgödre". Bizony az 
ilyen okoskodás a legnagyobb jóakarat mellett sem mondható az 
emberi szellem gyöngyszemének, inkább a sekélyesség felé haj-
ló közhely. Bálint Béla azonban nagyon találónak érezheti megál-
lapítását, tetszhet is neki, mert hamarosan megismétli, csak most 
a változékonyság helyett az összetettséget teszi felel őssé a 
táj kiismerhetetlenségéért: „összetettségéből / kibogozhatatlan / 
a táj" (Foltokban a táj). Mindenáron gondolkozni igyekv ő  költő n-
ket általában zavarja, ingerli, idegesíti az összetettség, a bonyo-
lultság, úgy tartja, hogy: „mulattató: az igaz tisztasága / csak / 
formát / adni / a / dolgoknak / a díszítőelemek fényében / elhal- 
ványul a lényegbevágó" (Törmelék). Méltányolandó törekvés ez, 
ha a lényegre tör ő  sallangmentesség áll az egyébként ugyancsak 
közismert tétel mögött. De Bálint Béla nem egyszer űsít, nem sű -
rít, nem tömörít, hanem szimplifikál. Például még az ilyen lapos 
okoskodástól sem retten vissza: „csikordul / feljajdul a vas-
tömeg / ki könnyez ki virul / csattan / rezzen a fémkukac / ki 
fellép ki le" (Pályaudvar). Így van: egyesek szomorúak, mások 
boldogok, egyesek fellépnek, mások lelépnek. Csak épp azt nem 
tudni, mi ebben a lényegre tapintó bölcsesség. Hasonlóképp ta-
nácstalanok maradunk a következő  sorokat olvasva: „aztán mé-
gis / fejek efelett fenn / kötél marad a kötél" (A cirkuszosok). 

Szerencsére, Bálint nem töri túlságosan magát azon, hogy ha-
sonló bölcselmekkel t űzdelje tele verseit. Van egy kényelmesebb, 
hálásabb módszere: szavakat, verssorokat montázsol, darabo-
san ír, semmit sem mond végig, mindenre csak utal, mint a gye  

rek, szétszedhet ő  elemeikre bontja a dolgokat, majd tetszése 
szerint összekeveri őket. Ennyibő l állna a mélyértelm űség, az 
egyszerű , a szabad, az okos gondolkozás: „gömbök /küklopsz 
könyvek / hulló körök / kékbe mártott/ félszem ű  óriás a szirt/pat-
tog  a golyó / a rulettasztalon / zörejekre / hasadnak a hangok / , 
elemeikre a tárgyak / ujjak karok / arcok / gömbök / hulló körök" ~ 
(Játék); „közegbe-égett kagylóhéjak / korallszőnyeg / arrébbi ' t  
mosolyok / cipő  / mell /hajfürtök / kimozdíthatatlan ívekbe / bot 
lanak a szirmok / valami pörög/ mozog / majd imbolyogva / ve 
tületével azonosul /a forgás" (Elit); „hiába borítanád /bogárhát 
tekintetével /újra rést váj / porrá szikkad a sárkorsó / a forma i 
rideggé mered holnapra / de sorok közt / itta nyugtalan" (Amő - 
boid); „mellette a nagy fejű  /előtte a szemüveges / a hal tekin 
tetű  / arrébb a süveges / a lógó mellű  / a keménykalapos / hátu 
a szeplős gyerekek / a gonosz / a konok / a kendős asszony / 
fóka bajúszú / a hóka a kajla orrú / mondom cicás hölgy / bundá-
ban / térdein ezüst szőrű  macskával" (Cicás hölgy) stb. 

Röviden: Bálint Béla csak mímeli a gondolatiságot, a gondol-
kozást - mellébeszél, vagy ha mégis belekapaszkodik egy-egy 
gondolati sémába, sekélyes álokoskodás sül ki a végén iparkodó-`' 
sóból. Csupán azt sikerül bizonyítania, hogy a modernesked ő  
költészet, megtanulható, begyakorolható, hogy gyakran csak el-
határozás, élszántság kérdése ma és költ ő  lehet valakibő l. Az 
ilyen költészethez ugyanis ennyi is untig elegend ő . Álköltészet 
ez, a modern verstechnológia vadhajtása. Hála a verstechniká-
nak, ügyesen álcázott ugyan és így nehezebb leleplezni, a leg-
többször pedig meg sem éri a fáradtságot, hogy a felszínre hozza 
valaki ürességét. Ezért egyel őre irodalmunkban nem fenyegeti 
különösebb veszély. 

CSANYI ERZSÉBET VERSEI 

Az értelem a legerősebb érzelem"-írja Az ég bőrén újabb repe- 
dések cím ű  prózaversében Csányi Erzsébet, aki versírás közben 
görcsösen igyekszik ehhez a kitételhez tartani magát. Mindenhez 
értelemmel akar közelíteni, miközben már-már viszolyog a testi- 
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ségtő l, az anyagi világtól. Mindenesetre többször is felpanaszolja 
a szellem szárnyalását követni akaró költ ő  számára képtelen 
helyzetet :  hogy neki teste is van és a világ anyagi természet ű : 
„MA / VELETLENUL / BETÉVEDTEM /SZERVEIM KÓZE / MI 
KÖZÖM A TESTEMHEZ" (MA); „kiszakadt az űr/behúzott farok-
kal/ йlйnk / körünk közepén / fejünket / testünk börtönébe / márt-
juk" (Szakítás); „felszívódsz / föld bennem / képzeted kristály / 
feltételes reflex /ugyanazt a mosolyt/ húzza rám / mint mindenki / 
a maga határait / magamrazárva / tetteim lehámlanak rólam / 
szüntelen fegyverkezésem / biztonsága szétfoszlik" (Magamra-
zárva). Az itt-lét vagy az ott-lét, mindenféle kötöttség tragikus 
Csányi Erzsébet számára: „Addig még mindig egyszerű, míg 
megbénulhatsz, mint a köd a vizessé nyalt régi kőházak között, 
míg állhatsz foroghatsz egy éjszakai téren, a talányosan és visz-
szautasitóan futkosó járművek között, míg tisztán érezheted, 
hogy rajtuk kívül vagy, és valóságosan. De ha benned fagy meg 
óriási lélegzetként a köd, nincs menekülés... Mert jelent-e vala-
mit: ott lenni, s egy idő  múlva megint ott lenni?... Állhatatos és 
szenvetelen hátterek között?" (Vésetlen köveken, szigeteken). Ő  
a létenkívüliséget sóvárogja, ő  csak lebegne és bölcselkedne a 
legszívesebben, mint ahogy egyik verscímében meg is fogalmaz-
za ezt a világon kívüli, világ fölötti pózt: A tavaszt szemlél ő  mo-
gorva bölcs verse. 

Sajnos, bármennyire is mogorva, ez a szemlél ődő  bölcs nem 
sokat tud megmutatni nekünk a világból és az annyira vágyott 
szárnyalás helyett csak földszintes ugrabugrálást produkál, 
amiért elsősorban nem a világ visszahúzó anyagisága a felel ős. 
Csányi Erzsébetnek egyszer űen nincsenek szárnyaló gondolatai, 
Igy nem is szakadhat el a földszintes gondolatnélküliségt ő l. Szel 
lemi erejébő l, csupán ilyen bölcsességekre futja: „a falatot/ne-
kem kell / lenyelni / és / nem fordítva / bár nekem / vissza kell / fut-
nom a vízbe / hogy érezzem: / valami mégis / befogad" (Valami); 
„dobozkákba gyűjtve / felhúzhatós életkedvünk / lenyeli a föld / el-
nyeli / fakó-kamrás arcunkat /elénk bomló lépcsők / a percek" 
(Szivárgást hallani). Egyszóval alaptalan, indokolatlan bölcselke-
dési ingere, gondolatisága lapos és mímelt. 

Valami mégis megteremti a költészet látszatát Csányi Erzsébet 
verseiben, mert ő  csodálatos módon verseket tud csinálni a tartal-
matlanságból, az élménytelenségb ő l, a semmibő l. A varázslat a 
csomagolásnak, a verstechnikának köszönhet ő , versei többsé-
gével így éri el, hógy ezt higgyük, csakugyan költészettel van dol-
gunk és hogy ha vannak is kételyeink, kockázatos vállalkozásnak 
érezzük, tartsuk megkérd ő jelezni verseit: „ez egyetlen pont / 
honnan bemérhető  a világ / a befűthetetlen tér / a föld éji ma 
gánya / ez egyetlen pont/hol megmozdulnak a fák / fekete elégiái 
/ a kihasadt ködtubusok / megalvadt levegőtömbjeink / itt / az 
egyetlen pont/hol ki-be leng / az ég" (Itt);  „ahogy múlik / a világ, / 
csak a fényrázta, /domborodó ég" (Naponta); „Sötét folyóként/ 
feléd haladnak / meghasadt vérköreim" (Végülis); „kutyám sza-
batosan fogalmazott /lényéből / lázas csillagok / hullnak /sötét 
van / ősi némaságunk /csomósodik / fölöttünk összecsapnak / az 
egymásba virradt /éjszakák" (Egymásba virradt éjszakák); „Az 
örök evés /lappangásaink és tombolásaink /bokáig érő  képkere-
tében /nyeléseivel /mégis átölel és /belénkduzzad / a kert köre, / 
a nap / kutyák itatós bőrére / porladó permete" (A tavaszt szem 
lélő  mogorva bölcs verse). 

Csorba Béla kifejezésével élve szó-mágia ez. A javából. Csá-
nyi Erzsébet nagyon bízik a verstechnikában, a szó-mágiában. 
Csak abban bízik; kiegyenlíti, azonosítja a költészettel. A mi ba-
junk, ha elhisszük neki, hogy a költészet valóban csak ennyib ő l 
áll. 

zön bármennyire is költő i alkatuk, tudatosan költészetük uniformi- „ 
zálására törekszenek, mindannyiuk számára az el őttük lebegő  1`  
azonos költészeti modell elérése, meghódítása az alapvet ő  célki- t 1 
tűzés. Mert megfordult, a feje tetejére állt a költészet és a poétika 1 
viszonya irodalmunkban, a követő  átvette az útmutató szerepét, a 	

t szolgáló megkaparintotta a diktátori teljhatalmat. Vagyis a poétika 	1 	1 
a költészet elé és fölé helyez ődött, már nem a költészeti tapaszta- 
latok összegezésére, rendszerezésére, áttekintésére, magyará 
zatára szolgál, hanem a versírás mindent tudó és mindenható 	

i 1 szabályrendszereként, törvénykönyveként telepszik költésze- 
tünkre. Könyörtelenül megszabja, el ő írja, milyennek kell lennie a 
modern versnek, uralmi pozíciójából dirigálja a költészet útivá 
nyát, sémáit egyszerűen rákényszeríti a költészetre, mindeneke-
lőtt a fiatal költő i korosztály költészetére. Mert mint minden szab-
vány, szabálygy ű jtemény és törvénykönyv, természetesen az a 
„modern" poétika is sematikus, nem vészj, nem veheti figyelem 
be az általános el ő írások korlátai közé be nem fér ő , szorítható 
egyedi sajátságokat, eltéréseket. Basáskodásáért, elhatalmaso-
dásáért persze a költészet is felel ős; erőtlennek, gyámoltalannak 
kellene lennie annak a költészetnek, amelyik vakon engedelmes-
kedik az önkényeskedő  poétikának, mi több, csúcsteljesítményét 
a poétika összes követelményeinek a maradéktalan kielégítésé-
ben, saját szolgalelk űsége kicsúcsosodásában látja. Márpedig 
fiatal költő ink költészetére épp ez a legjellemz őbb. Igy és ezért 
válik a versírás szakmávé, mesterséggé; minden el ő írt, szabá-
lyozott, meghatározott, csak ismerni kell az elvárásokat, alkal-
mazkodni a követelményekhez, elsajátítani egy verstechnikát és 
szinte garantált a költővé avatás szertartása irodalmunkban. Jó-
részt épp ez az el ő legezett siker sodorja, taszítja fiatal költ őinket 
az önkényúr poétika karjaiba, karmai közé. Még azokat is, akik-
ben kezdettő l fogva motoszkál a homályos gyanakvás, hogy még 
sincs ez így a legnagyobb rendben, hogy kijátsszák, átejtik, út 
vesztőbe csalogatják. A gyors és könny ű  siker azonban még a te 
hetségesebbeket, a költő i egyéniség csírájával rendelkez őket is 
elvakítja, megbabonázza. Annál inkább, mert az uralkodó poétika 
irodalompolitikai hatalommal rendelkezik, szinte az ő  kizárólagos 
joga a költővé avatás, a költővé üttetés. Mindenekel őtt bizonyítani 
kell tehát, áldozni az ő  oltárán és a költészetet ostromló fiatalok -
más választásuk nem lévén - bizonyítanak, áldoznak. Igaz, több 
ségük számára magától érthet ődő  szertartás ez, mert valóban 
mesterségnek tartja a költészetet, de szerencsére akad közöttük 
olyan is, aki bizony megszenvedi az ilyen kényszert. 

Messzire vezetne, ha most behatóan azt kezdeném el elemez-
getni, hogy honnan származik az úgynevezett „modern" poétika 
hatalmi helyzete irodalmunkban. Másrészt teljesen magamra len 
nék-útaly hagyatva, vizsgálódásaimat ki kellene terjesztenem 
legalább á hatvanas évek elejéig, a Symposion jelentkezéséig, 
mert hiányzanak az összefoglaló felmérések, amelyekre támasz-
kodhatnék. Annyit_ azonban el kell mondanom itt, hogy ennek a 
„modern" poétikának a mi jugoszláviai magyar irodalmunkban 
épp a Symposion jelenségében vannak a közvetlen forrásai; a 
hatvanas évek elején meghirdetett symposionista költészeti prog-
ram viszonylag gyorsan bekövetkezett diadala vezetett a „mo-
dern" poétika eluralkodásához. De - és ezt hangsúlyozom - az 
eredetileg meghirdetetett és a hatvanas évek derekán, végén 	t  
győzedelmesked ő  symposionista költészeti programnak már 
csak a halvány, eltorzult és eltorzultságában, kiüresedettségében 	e 
mégcsóntosodótt visszfénye ez a most uralkodó, „modern" poétika. ‚ . 
Tartalmát vesztett, elszegényesedett, sematizálódott, megmere- 
vedett epigon-poétika. Hogy csak kettőt említsek, olyan lényeges 
tartalmi töltéseket hagyott el, koptatott el és ki útközben, mint a ju-
goszlávság, pontosabban a jugoszláv magyarság, tehát a reális 	‚t 
ittlét és az elkötelezettség, a felel ősségvállalás, tehát a harcos, 
céltudatos magatartás. Hamarosan még a pótlékként alkalmazott 
kozmopolitizmus , nyűgétő l" is sikerült megszabadulnia, hogy 
végül teljesen gyökértelenné, talajtalanná, tartalmatlanná váljon, 
a verscsinálás steril kódexévé.  

Ennek ellenére meg ő rizte hatalmi pozícióját, s őt éppen elsze-
gényesedésével, kiüresedésével, formalizálódásával párhuza-
mosan, hogy ne mondjam, annak a révén vívta ki hatalmi helyze-
tét. Egy magát erősen tartó mítosznak, a rég fedezet nélkül ma-
radt, és az egyre inkább valóságalap nélküli mítosznak köszönhe- 
tőleg. 

Ez a mítosz a folyamatosság mítosza. A Symposion-szellemi-
ség megbonthatatlanságát, állandóságát hirdette és hirdeti akkor 
is, amikor már rég nyilvánvalóvá vált, hogy ez a szellemiség el-\ 
veszítette tartópilléreit, formalizálódott, a saját karikatúrájává tor- 
zult. Nem mélyednék itt most bele, hogyan és miért alakult ki ez a . 
mítosz, milyen metamorfózisokon ment keresztül. Azt viszony

t  
hangsúlyozni szeretném, hogy épp mítosz volta segítette hatalmi 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Mesterséggé, szakmává vált irodalmunkban a versírás. Egy évti-
zed alatt sikerült felnevelni, kitenyészteni a fiatal köttök olyan ko 
rosztályát, amelyik els ősorban egy meghatározott verstechnoló-
giai eljárás alkalmazásaként, a verskészítés tudományaként fog-
ja fel a költészetet, amelyik szériában gyártja verseit a „modern" 
verspoetika szabályai és szabványai szerint. Egy kaptafára ké-
szülnek a fiatal költ ők versei, egy azonos versmodell jobban vagy 
kevésbé sikerült variánsai, és ha különböznek egymástól, hát 
csak lényegtelen jegyeik, felszínes külsőségek különböztetik 
meg őket; lényegük szerint szabványtermékek, nélkülözik az 
egyediséget és az eredetiséget. Mi több, a fiatal költők, küiönböz- 
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dőjelezheti az öntömjénezést. A mítosz uralkodik, vagy összeom-
lik. 

A folyamatosság mítosza, a magát „modernnek" kikiáltó poéti-
ka mítosza uralkodni akart és uralkodott a hetvenes években iro- 
dalmunkban. A fiatal költ ő i korosztály fölött mindenképp. Ezt 	t 
egyértelm űen bizonyítják a korosztályhoz tartozó költ ők kötetei: a ,( 
legfiatalabbak szinte teljes méhékben kiszolgáltattak a „modern" 
poétikának, a mítosznak. Jó néhányan persze épp a mítosznak 
köszönhetik, hogy egyáltalán sikerült költ ővé avattatni magukat. 
Meg a hatvanas évekb ő l átsugárzó, valóban tartalmas (habár az 
egyoldalúságtól és túlzástól sem mentes) modernizmus követ 	̀ 
keztében általánossá vált óvatosság nagyon alacsony szintre 
süllyesztette költészetünk standardját épp a modernesked ő  köl- 
tészet esetében, és épp azokhoz az immár legendás hír űvé vált 
hatvanas évekhez viszonyítva. Megsz űnt az ellenállás, olyannyi- $ 
ra megsz űnt, hogy már az álmodern zagyvaságokat sem mertük, 
merjük a helyükre tenni. Így aztán a kiadópolitikára is átterjedt a 
mítosz hatalma; méginkább intézményesít ődött. 

Boris Cvjetanovi ć  

mi közvéleményünket, irodalomkritikánkat, szerkeszt ő inket és 
Persze könyvkiadónkat is, nem utolsósorban pedig épp fiatal 
költő inket, akik ma már másképp el sem tudják képzelni a költé 
szetet, mint afolyamatosság-mítosz mindenároni igazolását. 

A mítoszt intézményesen tartotta fenn, táplálta, terebélyesítet-
te, változtatta gyakorlati normává az Új Symposion a hetvenes 
években. Lévén pedig az.Új Symposion a fiatal írók, versel ők 
egyetlen komolyabb orgánuma irodalmunkban, akarva-akaratlan 
mindazon fiataloknak el kellett fogadniuk a kiüresedett, formali-
zálódott „modern" poétika játékszabályait, akik a f őbejáraton ke-
resztül akartak minél el őbb besétálni irodalmunkba. Ennek a mí-
tosznak apologétákra volt szüksége, gátlástalanul kebelezte be, 
falta fel a gyanútlanul jelentkez őket, a rafináltabbakban pedig jó 
szövetségesekre talált. 

Hatalmi helyzete kiépítésében és meger ősítésében természe-
tesen elsősorban az eredeti symposionista szellemiség valós 
eredményeit használta, ezeket az eredményeket lobogtatta saját 
zászlajaként, habár ekkor már alig volt valamicske köze hozzá-
juk, és csak akkor futott volna igazán és elkerülhetetlenül zátony-
ra, ha valóban komolyan kellett volna vennie a védjegyként hasz-
nált szellemiséget. Igy ügyesen használta ki a symposionista 
mozgalom teremtette irodalmi légkört, á modernizmus diadalát, 
mítoszt faragott a modernségb ő l. Gyakorlatilag visszaélt azzal, 
hogy a hatvanas évek irodalmi harcainak a tapasztalatai után már 
senki sém mert nyíltan konfrontálódni a modernizmussal, még 
akkor sem, ha az csak álmodernség volt, valamint azzal, hogy a 
fiatalok (jócskán félreértve a symposionista mozgalom jelent ősé-
gét, eredményeit), mint a t űztő l, menekültek általában mindattól, 
ami hagyományos értéknek számít, számíthat az irodalomban. A 
modernizmus megkerülhetetlen, soršcsapásszer ű  követelménnyé 
vált a fiatalok számára, annak ellenére, hogy a modern törekvé-
sek jelentőségét, értelmét lehetetlen felfogni, é гtékel г'i a hagyo-
mányos értékek ismerete, tisztelete nélkül, hogy semmihez sem 
kötődő , tartalmatlan és tudatlan modernizmus nincseh. Köztudott 
dolog ez, de a mítosz hatalma és mítosz volta épp abban nyilvá-
nul meg, hogy kiiktatja az emberek tudatából az ilyen nyilvánvaló 
és egyszer ű  igazságokat is, hogy kizárólagos, hogy csak önma-
gát ismeri és ismerteti el, hogy egyszer űen vakhitet követel, és 
viszolyog mindentő l, kegyetlenül ki is irtja mindazt, ami megkér- 
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Megmagyarázható tehát a „modern" poétika eluralkodása fia-
tal költő ink költészetében. De a magyarázat magyarázkodássá is 
fajulhat, és gyönge vigasz, ha tudjuk, márpedig kénytelenek le 
szünk tudomásul venni, hogy ez az egyeduralom uniformizálta, 
formalizálta, sterilizálta felnöv ő  költő ink költészetét. 

A folyamatosság mítosza, az epigon poétika tartalmilag, maga-
ta гtásbelileg és verstechnikailag határozta, határozza meg a fiatal 
költő i korosztály költészetét; egy unifromizált verstechnológiát, 
költészeti modellt tett, tesz kötelezővé a számára. Az egyes köl-
tőkrő l szólva többször is jellemeztem, leírtam ezt a verstechnoló-
giát, részletesebben is foglalkoztam egyes elemeivel, kimutatva, 
hogy ezek az elemek rendszerint átvett, mechanikusan alkalma-
zott, mímelt költészeti sajátosságok fiatal költ ő inknél, aminek kö-
vetkeztében költészetük is mímelt költészetté, pózköltészetté 
vált, fedezet nélküli mutatvánnyá. Amutatványköltészet-modell 
az a közös kaptafa, amelyen fiatal költ ő ink versei készülnek. Ez a 
készen kapott modell, ez az elsajátítható, megtanulható és az 
egyes esetekben alacsonyabb vagy magasabb szinten elsajátí-
tott verstechnológia határozza meg, képezi költészetük lényegét, 
s így tulajdonképpen ez a költészet rendszerint meg is reked a tu- 
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catosító technológia, a szériagyártássá degradálható verskészí-
tés szintjén. 

A mutatványköltészet magját egy el ő írt, sematizált, sztereotip 
1 létélmény, a létidegenség, a peremlét, a kiszolgáltatottság képe- 

zi. Különböző  modern és kevésbé modern filozófiai tanok lecsa- 
pódása, salakja ez a létélményséma, az emberi elidegenedés, 

e elidegenedettség tartalmától megfosztott tézisszer ű  kimerevíté- 
se, innen-onnan összeszedett, megemésztetlen olvasmányél- 
mények eredménye, szüleménye. Kétségkívül a modern emberi- 

‚ ség és a modern kor központi problémájáról van szó, minden va- 
t lamire való élelmiségit foglalkoztat a kérdés. Tudják, jól tudják ezt 

fiatal költőink. A modern gondolkodásban való tájékozottságra az 
egyén -alapvető  követelmény. Illik tudni az alienáció marxi fogal- 
máról, az egzisztencialista világba vetettségr ő l, legalább hírbő l is- 
merni Nietzschét, Heideggert, Kierkegaard-t, illetve Freudot, Jun-
got, Adlert, Piaget-t és ha irodalommal, költészettel foglalkozik az 
ember, mindenekelőtt Roland Barthes-ot, Saussure-t, Sartre-t, In-
gardent, Jacobsont, Lukácsot, Hausert stb., stb. Szóval, egy meg- 
lehetősen terjedelmes és jól csengő  nevekbő l összetevődő  név- 
jegyzéket kell a farzsebben hordnai ahhoz, hogy komplexusok, 
szégyenkezés nélkül, magabiztosan mozoghasson az ember iro 
dalmi körökben. Mindez szép és jó, ha valóban a megkövetelt is-
meretanyag minimumát jelöli, jelenti. Félemetesen képzett, tájé- 

t '  kozott ifjú irodalmi korosztályunk lenne, ha a közkézen forgó ne-
vek egy tizedét is, illetve csak az itt említetteket bensőséges is-
meretség fűzné ifjainkhoz. Sajnos, szó sincs ilyesmir ő l. A kapcso-
latok felszínesek, az ismeretanyag iskolás szint ű , a nevek t űzijá-
téka mögött vákuum tátong. De hát baj ez? És kiváltképp baj-e 
akkor, amikor költészetrő l van szó, aminek tudvalevő leg nem 
alapfeltétele a filozófia, az esztétika, a lingvisztika, a pszicholó- 
gia, a szociológia, az antropológia, miegyéb doktori szint ű  

Y 
isme- 

' rite? Ebben az esetben, bizony , ba )" 	 ~ 	 1• Me rt  fiatal költő i korosztó- 
f a lyunk igyekszik úgy viselkedni, azt a látszatot kelteni, mintha az 

‚ anyatejjel együtt szívta volna magába mindezeket az ismerete-
ket, megjátssza, mímeli tájékozottságát, miközben se megérteni, 
se áttekinteni, se megemészteni nem képes az általa el őšzeretet- 

tt~tel favorizált ismeretanyagot. (Más kérdés, hogy a feltételeze tt rit- 
t ka kivételektő l eltekintve a mi körülményeink között nem is lehet 

képes.) Azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha magától értet ődő  
módon már rég túl lenne az ismerethiány kínos útveszt ő in. Nagy-
zol, vagdalózik, átvett, kiüresedett, megkövesedett kliséket hasz-
nál, frázisokat pufogtat. Filozófiai, esztétikai, tudományos fráziso-
kat. Mi több, ezekkel a frázisokkal nemcsak a hézagos, hiányos, 
hiányzó, valós ismereteket helyettesíti, hanem - lévén költ ő , 
ugyebár - az élményvilágát, a fölöttébb szimpla, egysíkú, tartal-
matlan, kialakulatlan élményvilágát is. Így uralkodik el a mímelt 
létélmény, a költő i póz fiatal költő ink költészetében. Ezét nem 
tudják, ezért képtelenek költészetileg hitelesíteni létélménypózu-
kat költészetükben, ezért reked meg a légidegenség, kiszolgálta-
tottság, a peremlét verseikben a kijelentések szintjén. A mímelt 
létérzésnek nincs személyes szellemi és érzelmi alapja, utánér 
zés, átvett gondolati és érzelmi séma. Az itt tárgyalt nyolc költ ő  
közül csak Tari Istvánnak sikerül úgy-ahogy személyesítenie, 

з Ρ 	egyénivé és így emberivé, költészetileg pedig valamelyest hite- 
lessé formálnia ezt a sztereotip létidegenséget azzal, hogy gyer - 
mekkori emlékeibe, élményeibe ágyazza, vagyis megpróbálja a 
saját méreteihez, tapasztalataihoz idomítani, konkrét tartalommal 
is feltölteni. A többiek készpénznek, kész ténynek veszik a létél- 
ményklisét, megelégszenek azzal, hogy többször is kijelentik ver- 
seikben: ők idegenek ebben a világban, más világból valók, nem 
szeretik ezt a világot stb. 

A mímelt létélmény másik oldala a léteszményklisé, a mutat-
ványköltészet-modell másik fontos eleme. Fiatal költ őink a teljes 
védettségi állapot után sóvárognak, nosztalgikusan egy fiktív, ősi 
harmóniát idéznek fel minduntalan, és a legkevésbé sem zavarja 
őket az, hogy saját leírásuk, kinyilatkozásuk szerint ez a védett-
ség, ez a harmonikus létállapot a végs őkig emberellenes; ha 
megvalósítható lenne egyáltalán, akkor csak a lényegi emberi tu-
lajdonságok, sajátosságok, vonások kiiktatásával, kiirtásával 
lenne megvalósítható. A mutatványköltészet-modell alapvet ő  el-
lentmondása ez, belülrő l fosztja meg hitelességt ő l a lépten-nyo-
mon hangoztatott, hangsúlyozott létidegenséget, leplezi le annak 
póz voltát. Mert az általánosan és bizony szenvedélyesen hirde-
tett modern létidegenség valóságos és eredeti élményforrása 
véletlenül sem az emberi sajátosságok tagadása (ez még az úgy-
nevezett negatív utópia irodalmi hírnökeire, A. Huxley-ra, G. 
Onwellre, J. Zamjatyinra sem fogató rá), hanem épp ellenkez ő leg, 
ezen sajátosságok igenlése, féltése, ves4élyeztetettsége. A hu-
mánus létidegenség ellenpólusa nem az emberiesség áhított 
megszüntetése a teljes védettség, a teljes felel őtlenség és a te-
hetetlenséget törvényesít ő  harmónia nevében, hanem épp az  
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emberi  minőségek korlátok nélküli érvényesítése, maximális, a 
emberi és természeti lehetőségek szerinti teljes kifejlesztése 
Fiatal költő ink.egyszerűen félreégették, félreisme пék, meg sem 
égették a létidegenséget mint a modern kori ember központi lét-
problémáját, és egy elavult, anakronisztikus léteszményt, a leegy-
szerűsített, szimplifikált panteizmus eszménykliséjét állítottá 
szembe mímelt léthelyzetükkel. S tették, teszik ezt a tájékozott; 
ság örve alatt és az értelmi magatartás bizonyításaként. 

Ugyanakkor azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy ez a félreégés funkcionális: a léteszményklisé a magatar 
tásmintát hivatott előkészíteni, igazolni, indokolni  -a  tétlenség és 
a tehetetlenség alibije. Gyámoltalan, gyáva, siránkozó, nyafogó 
költészet a mutatványköltészet. Szükségszer űen ilyen. Mert  ha ~ 
komolyan veszi a létidegenséget, ha beleéli magát saját pózá-
ba, akkor akarva-akaratlan vállalnia kellene a következménye-
ket is, rá kellene magát szánnia a létidegenség elleni harcra, be-
lesodródna ebbe a harcba, és épp e harcos magatartás követ-
keztében el őbb-utóbb valóságos léthelyzetévé válna a mímelt 
léthelyzet, mint ahogy Tari István és Sziveri János költészetébene 
fel is bukkan ez a „veszély", amikor eljutnak az önleleplezésig. 
Az ilyen fordulat magát a mutatványköltészet-modellt veszé-
lyezteti, mert a modell életképességének az alapfeltétele, hogy 
frázis jelleg ű  maradjon ez a költészet, csak ez szavatolhatja a 
mítosz, az epigon poétika uralmát. A cselekv őképes és a cselek-
vő  költészet szükségszer űen mítoszromboló, nehezen vagy se-
hogy sem ellen ő rizhető , nem a fiktív szabályokhoz, törvényekhez 
igazodik, hanem belső  impulzusai irányítják. Egy harcos maga-
tartásra késztet ő , ösztönző  léteszmény aláássa a hatalmi pozí-
ciót, változásokat idéz el ő . Az uralkodó rend, a hatalmi helyzetét 
mindenképp állandósítani igyekvő  uralmi rend számára általában 
kellemetlen, veszélyes, nem kívánatos a harcos magatartás, vi-
selkedés, a cselekvőképesség kifejlesztése. Még akkor sem, ha 
ez a harcos magatartás, ez a cselekv őképesség a hatalmi rend 
által meghirdetett és deklarált léthelyzet megteremtésére irányul. 
Mert a valóságos változás elkerülhetetlenül a hatalmi status quo 
kikezdéséhez, felbomlásához vezet. Ezt természetesen semmi-
képp sem fogja támogatni, megengedni, ellenkez ő leg, könyörte-
lenül megfékezi, elnyomja, irtja ezeket a törekvéseket. Gyakor-
latilag így fog viselkedni minden esetben, hirdesse akár az ellen-
kezőjét is. Mert a hatalmi rend (ösztönösen vagy tudatosan) jól 
felfogott, saját érdekében mindig pózol, mímel, mindig meghason-
lott, tudathasadásos, és mindig szívesebben tereli az illúziók ker-
getése felé tevékenységre hajlamos hív ő it, pártolóit, szövetsé-
geseit, minthogy szabad utat nyisson az általa is hangoztatott 
célkitűzések eléréséért komolyan küzd ők számára. 

Nos, az epigon poétika sem kivétel, olyan léteszményt táplál I' 
be, amelyik a status quo fenntartását szolgálja. Deklarált modern- I ,\ 
sége gyakorlatilag a fennálló helyzet állandósítására törekszik, 
mivel pedig ez mégis lehetetlen, akkor legalább a status quo mi-
nél további megőrzésére irányul. Ezért nem várható el a mutat 
ványköltészet modelljétő l, hogy egy cselekvésre ösztönző  ma 
gatartásmintát fog diktálni hívő inek csak azén, mert a létidegen-
séget, a rossz közérzetet tette kötelezővé. Nem. A cselekvő i, a 
harcos magatartás csak az általa hivatalosan kinevezett (igen, 
így: kinevezett) ellenfelekkel szemben engedélyezett, tehát azok-
kal szemben, akik nem azt hiszik, vallják és mondják, amit ő  
elő ír, megkövetel, akik nem úgy viselkednek, ahogy ő  azt elvárja. 
Egyébként senki ne feszelegjen, ringassa inkább abban az ilk-
zióban magát, hogy elérhetetlen, megvalósíthatatlan léteszmé-
nyek tartják rabságban, amelyekért kár is komolyabb akciót kez-
deményezni, hisz minden ilyen akció természetszer űen harakiri-
vé fajulna. A létélménypózt egy léteszménypóz egészíti ki, és a 
költészet gyakorlatilag is teljesen periférikus dologgá, jelenség-
gé válik, mégpedig önszántából, mindenekelőtt poétikája,.költé-
szeteszménye rekeszti ki a valóság áramlásaiból. 

Végső  soron a harmadik összetevő , a kötelező  érvényű  maga- í  
tartásminta a mutatványkőÍtészet legfontosabb eleme. Az apátia, 
a tétlenség, a gyámoltalanság, a feltétel nélküli beilleszkedés, a 	, 
nyafogó konformizmus és gyávaság, a szolgalelk űség jellemzi 
a költői magatartást. Mindenekel őtt a favorizált verstechnológiá-
val szembeni konformizmusról és szolgalelk űségrő l van itt szó, 1' 

 ami azután általános magatartásmintává terebélyesedik. A si-
mulékony, a beilleszkedő  magatartás bizonyos értelemben a mu-
tatványköltészet-modell céljaként is tételezhet ő , a létélménypóz 
és a léteszménypóz valójában ezt a magatartásmintát szuggerál-
ja, alapozza meg, viszont épp. a tétlenség, a gyámoltalanság, a 
cselekvésképtelenség szavatolja a mímelt költészeteszmény 
tartósságát, szilárdságát, biztonságát, a mítosz hatalmát hódolói 
fölött. 

Némileg zavarólag hát ugyan, hogy ez a gyámoltalanság, gyá-
vaság, tudatos konformizmus gyakran az oppozíció, a lázadó 
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szerepében tetszeleg. De csak a lázadás látszatáról, mímelt 
nonkonformizmusról van szó, aminek a gyökerei a mímelt lét- 
helyzetben keresendők. A létidegenség alkalmazott .és  hang-

1 ~súlyozott kliséje ugyanis eleve megteremti az oppozícióba vonu-
las látszatát, így a tétlenked ő ,. a tehetetlenkedö magatartás is 
oppozíciós látszatot nyer. A deklaratív, a megjátszott ittléttaga-
dásnak köszönhető , hogy a létidegenség frázisaira korlátozódó 
nyafogás a fennálló életrend opponenseként tünteti fel magát. 

j 	Ez jórészt azért sikerül neki, mert a fennálló életrendhez apolo- 
1 	getikusan viszonyuló, az ittlétet igenl ő  magatartás is többnyire 

formális, mímelt, klisékre, küls őségekre, látszatra épít. Ily mó 
don az egyik mímelt magatartás min őségileg különbözőként 
jelenhet meg a másik mímelt magatartással szemben anélkül, 
hooy ez valós minöségi különbségre, tehát cselekvésre kény-  
sze г ítené. Igy és csak így állítható szembe az egyik fajta konfor- A  
mizmussal egy másfajta konformizmus, amelyik.lényegileg sem-
miben sem különbözik kvázi ellentétpárjától: különböz ő  szín űek 
re festett papírtigrisek acsarkodnak egymásra. 

Az ilyen deklaratíve nonkonformista, de lényegileg konformista 
magatartásnak mankóra van szüksége, lepleznie kell mímeltsé-
gét. A legfontosabb mankója a gondolatiság, az intellektuális  tar- 

"

‚ ts látszatának a megteremtése. A kier őszakolt gondolatiságnak 
- kellene igazolnia, hitelesítenie a deklarált, a mímelt létidegen-

séget és a mímelt nonkonformizmust. Mert a gondolatiságról 
jellemző  módon ez az epigonpoétika, ez a magát nagyon mo-
dernnek tartó verstechnológia azt feltételezi, hogy egyértelm űen 
és szükségszerűen érzelemellenes, tehát végső  soron ember-
ellenes is, mint ő  maga. A gondolatiságot mindenható frázisok 
dogmaegyütteseként fogja fel, amelyhez köteles lenne idomulni 
a lét, ha nem lenne annyira kicsinyes, földhöz ragadt, fölöslege-
sen túlbonyolított, nem szellemi tényez őkkel túlterhelt, barbár, 
avítt. Az ilyenfajta gondolatiságnak kellene szavatolnia a fels őbb-
rendűséget, az intellektuállis tartást. 

Nem képes szavatolni. Már azért sem, mert a frázisok, a dog-
mák iskolás felsorakoztatása nem pótolhatja a gondolkozást, 
mert téves fronton küzd: nem az ember érzelmi szférája a gondo-
latiság ellensége, hanem épp a gondolatnélküliség, az önálló 
gondolkozásra való képtelenség, a mímelt gondolatiság, a frázis 
a dogma. Ennek ellenére fiatal költ ő ink kitartóan, állhatatosan 
művelik a gondolat nélküli gondolatiságot - a mímelt intellek-
tualizmus rabjai. Következésképp hadat üzennek saját valóságos 
létélményüknek, élettapasztalataiknak, érzelmi világuknak, kiirt-
ják önmagukat a saját verseikb ő l és egy szabványosított bábut 
igyekszenek a maguk helyébe állítani. Nem véletlen, hogy még a 
szerelemrő l sem tudnak őszintén szólni verseikben, hogy mint a 
leprától, menekülnek a szerelmi élményt ő l, hogy talán az egyet-
len hiteles élettapasztálatukat is kiirtják költészetükb ő l. Nekik 
nincsenek valóságos élményeik, valóságos tapasztalataik, való-
ságos gondolataik, nekik el ő írt, tucatosított, kitalált, innen-onnan 
összekapart tapasztalataik, élményeik, gondolataik vannak. Jó-
pofáskodnak, bohóckodnak, vagy éppen azon törik magukat 
(akár vért izzadva is), hogy megtanulják a „látszatpiruettet". 

Mutatványuk rendszerint sikert arat. Ez a siker általában egy 
teljesen technikai jelleg ű  tényezőnek köszönhető . a mutatvány-
költészet-modell utóljára hagyott, nagyon fontos elemének: a vers-
technikának. A legtöbben közülük el őször is a mutatványkölté-
szet verstechnikáját sajátítják el, és csak kés őbb „gazdagítják" 
a létélmény, a léteszmény, a magatartásminta, a gondolatiság 
kötelező  elemeivel. 

Ez a verstechnika igen egyszer ű , már-már nevetségesen 
szimpla. Szavak értelmetlen, összefüggéstelen sorjázása és mi-
nél önkényesebb sorokra tördelése, az úgynevezett automatikus 
írás az alapszabály. A legjobb, ha kezdetben mindennem ű  tarta-
lomtól mentes a szófüzér, mert az esetleges tartalmi töltés le-
leplezheti. Még a rutinosabb versel őknél is fennáll ez a veszély, 
mint ahogy azt több esetben láttuk néhány költ ő  verseit vizsgál-
va. Ezért a teljes üresség a legbiztónságosabb megoldás. És 
létezik persze egy modernesked ő  fogalomtár, hasonlattár, meta 
foratár, adottak, el őre gyártottak a modernesked ő  verstechnika 
kellékei, a tudálékoskodó kifejezések, a hétköznapi fogalmak 
használata, az er őszakosan meglepetésre törekv ő  szóvonzatok, 
fogalomkapcsolatok, a szózavar és a képzavar költészeti mély 
ségként való feltüntetése, a logikai ficam és a bukfenc mint a 
(saját állítása szerint intellektuális természet ű !) költészet ne-
továbbja. Ez a verstechnika rejti el, leplezi az ürességet; mutat 
ványsorozattá, b űvésztrükkök tárházává válik a költészet, egyre 
nagyobb teret hódít a blöfföl ő  trükk-költészet. 

Rendszerint bed ő lünk a trükköknek. A belemegyarázási kész 
ség különösen fejlett kritikai, értékelési vonássá vált. Az érté-
kelés nagyon fontos feladatának, irodalmi, m űvelődéspolitikai 
kötelességének tartja feltárni a mímelt költészet nem létez ő  tar- 

talmait. Ebbeli törekvéseiben pedig kétségkívül fantáziadúsnak 
bizonyul. 

Az értékelők (szerkesztők, recenzensek, kiadók, kritikusok) dús 
fantáziájának, jobbik esetben tartózkodó óvatosságának köszön-
heti a mutatványköltészet, hogy a legcsekélyebb ellenállást sem 
tanúsítja senki vele szemben, hogy kedvére virulhat, s őt még 
istápolt, dédelgetett, tenyésztett is. Pedig ennek a költészetnek 
a java része enyhén szólva is kétes érték ű , üres, közhelyes, gics-
cses. Igen, a modern, a modernked ő  giccs jókora területet hódí-
tott meg magának a mutatványköltészet birodalmából. És itt el-
sősorban nem a (például Sz űgyinél kimutatható) nyilvánvalóan 
giccses tartalmakra gondolok, hanem a fiatal költ ői korosztály 
giccses magatartására általában. Mert a giccs tudvalev ő leg nem-
csak termék, hanem emberi viszonyulási, viselkedési minta is, és 
a giccses magatartás eredménye, eltárgyiasulása a giccstermék. 
Nos, fiatal költőink épp magatartásukkal, a mímelt létélmény, a 
mímelt léteszmény, a mímelt nonkonformizmus, a mímelt gondo-
latiság révén tárják szélesre az ajtót a modern giccs el őtt köl-
tészetükben; verstechnológiai giccset produkálnak. 

Á modernizált giccses magatartással együtt az agyonócsárolt 
vidékiesség is visszatér irodalmunkba a hátsó bejáraton, a kis-
kapun. A megemésztetlen, a meg nem értett, a félreértett, a mí-
melt mondernizmus a vidékiesség újabb kelet ű , de annál elter-
jedtebb változata költészetünkben. Fiatal költ ő ink görcsösen 
igyekszenek úgy viselkedni - ahogy Illyés Gyula mondaná -
Bugacon, mintha Párizsban élnének. Es ami már-már komikus, 
giccses magatartásukat, provinciális viselkedésüket a valódi 
költészet vidékiesség fölötti diadalaként ünneplik csak azért, 
mert modern költészetnek, konkrét költészetnek, vizuális költé-
szetnek, metaköltészetnek, miegyébnek nevezik halandzsáikat, 
mert a giccses magatartásra oly jellemz ő  módon magabiztosan, 
önhitten, kételyek nélkül tetszelegnek és öntetszelegnek. Az 
ilyenfajta győzelem valójában költészetünk súlyos vereségét 
jelenti, ezért inkább tragikomikus a helyzet. 

Persze igazságtalanok lennénk, ha csak a fiatal költ ő i korosz-
tályra és az Új Symposionra, esetleg még könyvkiadónkra ken-
nénk a felelősséget. A hetvenes években, különösen az évtized 
második felében els ősorban a folyóirat és a kiadó intézményesí 
tette ugyan a mutatványköltészet-modellt irodalmunkban, de az 
ő  szerepük jórészt a korábbi és a korabeli irodalompolitika kö-
vetkezményének tekinthet ő ; végrehajtói és nem Kreálói voltak en-
nek az irodalompolitikának. Tenni persze tehettek volna valamit 
a mímelt költészet leleplezése, a gátlástalanul elburjánzó mutat-
ványköltészet megfékezése érdekében. Elvileg, elméletileg volt 
rá lehetőségük, kötelességük is lett volna a cselekvés. De csak 
elvileg és elméletileg. Gyakorlatilag minimális esélyük volt a 
szembeszegülésre. A folyóiratot a folyamatosság mítosza tar-
totta markában, egy illúzió elkötelezettjeként-tevékenykedett, és 
ami a legfontosabb, a valós helyzettel szembenézni akaró és ké-
pes alkotói potenciál híján az ő  számára ez az illúziótáplálás volt 
a legkézenfekvőbb, a legkényelmesebb megoldás. Mindenek-
előtt munkatársi gárdát kellett toboroznia egy olyan id őszakban, 
amikor a már „befutott" írók vonakodtak a közrem űködéstő l, 
tessék-lássék tettek eleget igén kötelezettségeiknek, a felnöv ő  
írónemzedék tagjai között pedig elenyész ően kevés volt a való-
ban képzett, tájékozott, átüt ő  erejű  tehetséggel rendelkez ő . Má-
ról holnapra el ő  kellett kotorni, ki kellett tenyészteni egy teljesen 
új korosztályt; els ősorban mennyiségileg kellett bizonyítani, hogy 
életképes a folyóirat, ugyanakkor pedig továbbra is az, ami vala-
mikor volt, a jugoszláviai magyar irodalmi avantgárd fellegvára. 
Ilyen helyzetben és ilyen körülmények között gyakorlatilag termé-
szetesen már nem volt az. De a folyamatosság mítoszába ka-
paszkodva még egy jó ideig fenn lehetett tartani az avantgardiz-
mus látszatát, mégpedig a modernizmus mímelésével és a mí-
melők létszámának a növelésével. A mennyiség így elkerülhetet-
lenül minőségként jelentkezik, és az értékítélet a deklarációkra, a 
szándékra, nem pedig a m űvek elemzésére alapoz. A feje tete 
jére áll az értékrend. 

A könyvkiadót közvetlenül nem erintette, nem is érdekelte külö-
nösebben az Uj Symposion ilyen helyzete, válsága, az ő  könyv-
termését, mégpedig a korábbi min őségi szinten mozgó könyvter-
mését, nem fenyegette veszély. Még attól sem kellett tartania, 
hogy az irodalmi avantgard apostolának tartott Új Symposion nyit 
vánvaló krízise miatt könyvkiadásunk is visszaeshet a modern-
nek számító irodalmi termékek forgalmazásában, az ő  alkotói 
potenciálja, hála a hatvanas évek irodalmi palotaforradalmá-
nak, ilyen értelemben is biztosítva volt, megbízható, értékbelileg 
is ellenőrzött harminc-egynéhány éves, immár él ő  klassziku-
soknak számító avantgardisták álltak a rendelkezésére. Ez a 
nemzedék ekkorra már meghódította a jugoszláviai magyar iro-
dalmat, elfoglalta a kulcspozíciók többségét, a valamikori rebelli- 
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sek irodalompolitikánk irányítóivá váltak , symposionista szer-
keszti a Hidat és a Magyar Szó irodalmi mellékletét, a Kilátót, nagy 
a befolyásuk az Újvidéki Rádió irodalmi programjában , mint tu-
dományos munkatársak ott vannak a Hungarológiai Intézetben, 
előadók a Magyar Tanszéken , felelős posztokon m űködnek az 
Írószövetségben és végül, de nem utolsósorban a könyvkiadó 
igazgatója is valamikori symposionista . Ezzel ugyan semmit sem 
nyert , sőt csak  .vesz ített a valamikori avantgárd -fellegvár, az Új 
Symposion folyóirat , de irodalmunk egészében kialakult egy új 
egyensúlyhelyzet, átszemeződtek az erőviszonyok. S az ilyen 
erőviszonyok között könyvkiadónk mindenképp biztonságban 
érezhette magát . Az Új Symposion viszont ebben az id őszakban 
valójában nem számított komolyabb irodalmi tényez őnek, és a 
saját erejéből nem is tudta visszaszerezni korábbi irodalmi 
pozícióit , túl nagy ;  már-már életveszélyes volt a számára a vér-
veszteség . Nem maradt más kapaszkodója , csak a régi dicsfény 
mítoszának az átmentése . Ezen fáradozott : A folyamatosság 
mítoszának a táplálásához természetesen hozzájárult az egy-
kori symposionisták nosztalgikus köt ődése is. 

Ugyanakkor a könyvkiadó a külső  társadalmi és m űvelődéspo-
litikai nyomás következtében olyan helyzetbe került , amelyben 
minél rövidebb időn belül kézzelfogható bizoriyítékokkal kellett 
szolgálnia nyitottságáról , demokratikusságáról . Két látványos 
megoldást is alkalmazott hirtelenjében . Egyrészt más intézmé-
nyekre , a folyóiratokra bízta produkciója egy részének a megha-
tározását , „demokratizálta " a könyvkiadást elhárítva magától 
minden felelősséget a folyóiratok által javasolt , vállalt kiadvá-
nyokért , másrészt anyagi áldozatokat is hozva beindította az 
első  kötetes alkotók sorozatát , a Gemma -sorozatot . Pillanat-
nyilag nem érdekel bennünket e változások háttere, és az sem, 
hogy milyen mértékben felelnek meg a társadalmi , irodalompoliti-
kai elvárásoknak az ilyen változtatások . Sokkal fontosabb a szó 
munkra, hogy épp ezen újítások révén könyvkiadásunk is bele-
esett a minőséget helyettesítő  mennyiségi kritérium csapdájá-
ba, akarva-akaratlan maga is a mutatványköltészet isápolójává 
vált, felcsapott a mímelt költészet intézményes tenyészt őjének. 
Amikor a demokratizmus szent nevében a folyóiratokra bízta 
produkciója egy részét , tulajdonképpen az Új Symposion által 
szorgalmazott mutatványköltészet el őtt is felhúzta a zsilipet, 
strucc -módra a homokba dugta a fejét mondván , hogy nem ő  
igényli , akarja , támogatja a mutatványköltészetet hanem a 
mindenfajta kritika fölött álló demokra 
dítva a Gemma-sorozatot maga is ugy 
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dott, mint a válságos időket átkínlódó Új Symposion , amit az is 
illusztrál, hogy a Gemma -sorozatban jelentős helyet elfoglaló 
legfiatalabb költő i korosztály tagjai szinte kivétel nélkül az Uj 
Symposion állandó munkatársai . Más okokból ugyan, de könyv- 
kiadónk számára sem maradt más hátra , mint hogy az Új Sym-
posionhoz hasonlóan kiegyenlítse a mennyiség kritériumát a 
minőség kritériumával . Mindketten abból indultak ki, hogy (a 
folyamatosság , illetve a nyitottság és a jószándékúság nevében) ~ ti~ 
biztosítani kell az ilyen és ilyen költészet, illetve ennek és ennek 
a sorozatnak a létjogosultásgát . Ezt csak mennyiségi mutatókkal 
érhették el . Biztosították tehát a mennyiséget . Majd, lévén a,. 
mennyiségi bizonyíték az egyedüli értékalpjuk, egy huszávrvá- a 
gással a mennyiséget a minőséget igazoló tényezővé nyilvánítot- ~4  ' 
ták. Ha már ilyen sok könyvben is megjelent, akkor csak jó, 
értékes lehet a mutatványköltészet , mondják ök , akik tulajdon-
képpen kitenyésztették ezt a mutatványköltészetet, nem is épp 
önzetlen és irodalomesztétikai megfontolásokból. 

Mindebbő l következik, hogy az egyesek szerint nagyon áldó 
sos irodalompolitikai körülmények sem voltak annyira kevez őek 
a (a jugoszláviai magyar irodalomban ) a költészet számára, min 
ahogy azt halamosak vagyunk bemutatni. Hisz az Új Symposior 
és könyvkiadónk is épp ezeken az úgymond igen kedvez ő  iro 
dalompolitikai útvonalakon jutott el a mímelt költészet támoga 
tósáig, kitenyésztéséig. És persze a mímelt költészet kite Пyész;  
tettsége , dédelgetettsége hatott vissza fiatal költ ői korosztó 
lyunkra , hogy a pózköltészet, a trükk -költészet , a blöfköltésze 
hívőjévé szegődjön. A tehetségesebbek számára kényszer ez, 
a tehetetlenebb számára pedig menedék. 

Nem tartom feladatomnak , nem is vagyok képes rá, hogy an 
nak elemzésébe bocsátkozzak , hol siklottak ki irodalompolitika 
szinten a dolgok. Valószín ű leg a mímelt költészet jórészt a mí 
melt irodalompolitika következménye , tehát egy olyan gyakorlat' 
magatartásé , viselkedésév, amelyik bort iszik és vizet prédikáj. 
Még valószínűbb, hogy a hiteles és valóban modern költ ő i m 
gatartás épp az ilyen sztereotip magatartásminta ellen irányuló 
irodalmi harc lenne . Ezt a lehetőséget azonban kzárja a mutat-
ványköltészet - a velejéig konformist, poltron. Gyakorlati kort ' 

formizmus és poltronizmus ez a kisistergek égisze alatt, akik 
viszont nem is annyira hatalomra , uralomra törőek , mint inkább 
csak önigazolásra törekv őek. ❑ 
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A hatalom rabságában 
Gabriel Garcia Marquez: A pátriárka alkonya 

Marquez a forrongó földrész, Dél-Amerika szülötte. 
Régóta dúlnak ott forradalmak, ellenforradalmak, és a bel 
ső  válságok, politikai és gazdasági megrázkódtatások is 
gyakoriak. A mjndennápok feszültsége a kolumbiai író lel-
kében kitörölhetetlen nyomot hagyott, amit visszatér ő  té-
mája, hősei és színhelyei is bizonyítanak. Épp ezért, m ű -
vei megértéséhez ajánlatos megismerni az ott uralkodó 
viszonyokat, az őslakosság szokásait, hiedelmeit. Társa-
dalmi dokumentumot tár elénk oly módon, ahogy ezt sem 
tudósítás, sem filmriport vagy tudományos m ű  nem képes. 
Marquez ugyanis — miként méltatói, s közöttük monográfu-
sa, Kulin Katalin írja —önálló, valószín űsített világot al-
kotó epikus, mint amilyen Faulkner volt. Novelláiban sehol 
nincs közvetlen jele annak, hogy melyik társadalmi osz-
tályhoz húz, vagy milyen vidékre helyezte h őseit. Az iró-
nia gyakori megjelenése arra utal, hogy a kétely nagyobb 
hatással van rá, mint a szeretet. Ez m űvészi tartásra és 
a hitelesség igényére vall. 

A Pátriárka alkonya hat, számokkal nem jelzett fejezet-
bő l áll. A terjedelmes mondatok, a bonyolult stílus, vala-
mint rendkívül gazdag szókincse mindjárt felt űnik az ol-
vasónak. A jelzők és szókapcsolatok sajátos jelent őséget 
kapnak a m űben, szerinte „a jelző  helyre dönti el azt, hogy 
egy szöveg irodalom-e, vagy sem". Világa, melynek han-
gulatát eljuttatta földrészünkre is, a modern próza várat-
lan felfedezését eredményezte. Határozott társadalmi ér-
zékenysége elősegítette, hogy megismerjük Dél-Amerika 
sajátosságait. 

A regény cselekménye a történelmi igazság és a képze-
leterő  szárnyalása között oszcillál. A jelen és a múlt is 
váltakoznak egymással, így az olvasónak éber figyelem-
mel kell kísérnie a sokfelé ágazó tö гténetet, amely egy 
szürrealista képpel indul: az elnöki palotát mutatja be; az 
erkélyt dögkeselyűk lepik el, az épületben lépten-nyomon 
ökrök tetemére bukkanunk, majd végül egy szobára, ahol 
a pátriárka keselyűszaggatta holtteste fekszik. Tehát az 
események vége a regény kezdete. Később sem időrendi 
sorrendben kapunk képet a f őhős életútjáról, hanem az 
emlékezés idősíkjai váltják egymást. 

A főhős a polgárháború forgatagában t űnik fel, és hata-
lomvágya, alkalmazkodóképessége, valamint a véletlen 
közrejátszása teszi őt tábornokká. Személye megfelel a 
gyarmatosítóknak, mivel országát, népét kiszolgáltatja, ne-
ki viszont felettébb tetszik az a körülmény, hogy most ő  
az uralkodó, az emberek sorsát csakis ő  irányítja. Ezt 
igyekszik minél jobban kifejezésre juttatni, és már saját 
magával is elhiteti, hogy csak egy lépés választja el az is-
tentő l. Napfogyatkozást, üstököst „rendel", csupán azért, 
hogy, elérhetetlen szerelme elragadtatottságában meg-
érintse a kezét... 

Uralkodása kezdetén, amikor még nem vált a hatalom 
rabjává, az emberek szerették, és csodatev őnek tartot-
ták, aki megváltja majd a hazát, betömi az éhes szájakat,. 
és segít a rászorulókon, ,,...mert akkoriban nem akadt 
a hétköznapi életnek még olyan jelentéktelen, apró bosz-
szúsága, ami ne lett volna számára éppen olyan fontos, 
akár a legkomolyabb államügyek, és őszintén hitte, képes 
boldogságot osztani, és különböz ő  hadicsellel még a ha-
lálnak is túljárhat az eszén." 

Pedig illuzióit, rendíthetetlen hatalmát terrorral építette 
és tartotta fenn. Habozás és könyörület nélkül leszámol 
vélt és valódi ellenségeivel. Állandóan résen van, és kit ű -
nő  előérzete sohasem hagyja cserben. Nem számol azzal, 
hogy a keserűség egyszer betelik. Akkor döbben rá, hogy 
a nép gyű löli, amikor a biztonsági okokból besžervezett 
hasonmása merénylet áldozata lesz. Az emberek „els ő  
halálának" hírét örömhírként fogadták, és a hulla gyalázó 
sában kerestek elégtételt nyomorúságukra. És ő  látta 
fattyait énekelni, hogy „meghalt a papám, éljen a szabad-
ság", látta a Főtéren gyújtott máglyát, ahol arcképeit el-
égettek, és látta holttestét, ahogy végighurcolják az ut-
cákon. 

Meghökkenésébő l gyorsan feleszmél, és még er ősebb 
terrort vezet be. Megbünteti a gonoszokat és megjutalmaz-
za a jókat, akik „halálában" elsiratták. Szinte új életkedvet 
kap a gonosztettek elvégzése után, úgy érzi, most megint 
kezében összpontosul a hatalom. Az eltúlzott dolgok, 
események, hozzásegítenek a latin-amerikai társadalom 
hű  ábrázolásához, ahol a „kézzel fogható dolgok is valót-
lanok." 

A tábornok életében nincs helye az érzelmeknek, a ne-
mes gondolkodásnak. A szerelmet is csak a testi kap-
csolatra egyszer űsíti le. Legképtelenebb vágyait is ráer ő-
szakolja másokra, így lett pl. az országban délután há-
romkor este nyolc óra... 

A hóbortjaiba belegabalyodott férfit élete egyetlen tör-
vényes párja, Letícia befolyásolja, és asszonyi csalafinta-
sággal olyan dolgokra veszi rá, amelyekr ő l azelőtt hallani 
sem akad: „az ő  öblében élte valódi gyermekkorát, ő  ültét 
te minden délután kett őtő l négyig iskolapadba a trinitárialu-
gas tövében, hogy írni-olvasni megtanítsa, beleadva min-
den novíciás állhatatosságát a h ősies vállalkozásba, amit 
ő  iszonyú öregember-türelemmel viszonzott". Letícia és fia 
kegyetlen merénylet áldozatai lesznek: vérebek tépik szét 
őket. 

Magányában lassan-lassan bezárul a gy ű rű , amit a ha-
talom font köré. Az elidegenülés, elhagyátottság, szeretet-
lenség észrevétlenül nehezédjk rá. Habár az eszmények 
szédületesen váltakoznak, mégis, mintha nem haladna az 
idő , mert visszatérő  jelenségként ismétl ődnek meg a 
legszörnyűbb politikai merényletek, a kizsákmányolás, 
igazságtalanság, erőszak és csalás, bármikor is történik, 
egy ember korlátlan hatalmát bizonyítják. A pátriárka vé 
gül is nem találja helyét a világban, de „gonosztetteinek 
emléke egyáltalán nem okozott neki lelkifurdalást hanyat-
lásának éjszakáin, inkább eljátszott a gondolattal, hogy 
ilyennek keUett volna lennie mindvégig..." 

Egyre több baklövést követ el, és a körülötte lev ők mind-
ezt az öregedéssel magyarázzák, és igyekszenek őt mind-
jobban elámítani, és irányítani. Pojácaként kezelik, és 
egy elérhetetlen, megközelíthetetlen uralkodót formálnak 
belő le, akinek hivatása leegyszer űsödik egy jelre, egy 
intésre a lefüggönyözött kocsiablakból, vagy egy-egy jól 
ismert szónoklatra a rádióból. Er őszakkal összecsődítik 
a néptömeget az utcákra, hogy dics ő ítsék őt, ami nagy 
megelégedéssel és örömmel tölti el, hogy Iám, a nép még 
mindig mellette van. 

Amikor kiderül az ujjongás megszervezettsége, rájön, 
hogy sarokba szorították, most már felette uralkodnak. Ez-
után emlékeinek töredékeibő l él, amit az író érdekes mó-
don ábrázol: az aggastyán a falrepedésekben keresgéli 
régi jegyzeteit, és azok felidézésén fáradozik órákon át. 
Esténként bezárkózik hálószobájába, ráfordítja a három 
zárat, a három reteszt, a három lakatot, elterül a csupasz 
földön, és várja az elmúlást, mert a jóslatok szerint a ha-
lál így, hasonfekve éri. 

Amikor szemtő l-szembe találkozott a „halálával", akkor 
kezdte megsejteni, hogy „túl kés őn tanulja meg az ember, 
hogy még a leghosszabra nyúlt hasznos életekb ő l sem fut-
ja többre, mint megtanulni élni." Ráébred, hogy élete so-
rán „megszedte magát szívtelenséggel és gyalázattal", és 
hatalma semmit sem ért, mert hiányzott bel ő le az ember-
ség. 

„Az élet keservesés múlandó, de nincs helyette más." Ér-
telme örök titok. Marquez sem arra akar rámutatni, hogy 
hogyan éljünk, inkább arra, hogy hogyan ne. A kapzsisá-
got kerüljük, mert az olyan fert őző  szenvedély, mint a pes-
tis, amelynek „jóllakatása újabb étvágyat szül minden 
időknek." ❑ 
SOLYMOSI ERIKA 
Solymosi Erika, a becsei Vladimir Prov č i Középiskola tanulója 
ezzel az írásával érdemelte ki az Új symposion különdíját a Kö- 
zépiskolások 21. M űvészeti vetélkedбjén, 1987. április 18-án, 
Becsén. 
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Négy nyugatnémet regény 

Az utolsó vállalkozás 

Heinrich Böll utolsó regényét olvasva' nem tudok szabadulni 
a benyomástól, hogy talán érezte a közeli véget, ezért sietet 
1985 tavaszán leadni a kéziratot, ezért hat a regény el őbbi m űvei-
hez viszonyítva megmunkálatlannak, vázlatosnak, fura torzónak, 
amely a dráma és a regény közötti láthatatlan határvonalon 
egyensúlyoz. Böllnek hazájában sok ellensége volt. Mert Böll 
mindig kritikusan viszonyult a nyugatnémet társadalmi viszonyok-
hoz. Műveiben mindig talált „bűnbakokat": a volt nácikat, újgaz-
dagokat, sajtóbárókat és — utolsó m űvében — politikusokat. Halála 
után a nyugatnémet kritika „tisztelettel" fogadta ezt a regényt, 
bizonyos tanácstalansággal, m űvészi értékét azonban többen is 
erősen kétségbe vonták. „Heinrich Böll alakja és hatása mindig is 
jelentősebb volt, mint irodalmi híre" —állapították meg bírálói. 
Marcel Reich-Ranicki, a „kritikus-pápa" szerint is (Böll) „több 
mint író". Fri tz  Raddatz búcsúbeszédében azt mondta: „Böll 
irodalmi és közéleti institúció is." Ezeknek a megállapításoknak 
részben igazat kell adni. 

Böli utolsó regényeit olvasva az a véleményem alakult ki, hogy 
életének alkonyán inkább parlamenten kívüli, egyszemélyes, de 
mégis intézményes társadalomkritikus volt, mint esztétikai érté-
keket hordozó m űvek alkotója. Posztumusz regénye is ilyen, szi-
kár, érdes hangon, rendkívül tömören megírt regény, magán- és 
párbeszédek gyűjteménye, erősen szétforgácsolt és vontatott, 
alig kivehető  cselekménnyel, inkább mer ő  tényfelsorolás, a hang-
súly a múlt felidézésén van, nem az a fontos, ami a regény jelen 
idejében történik, hanem a múlt, amelynek szüleménye ez a bo-
nyolult és képtelen (bonni) világ. Böll nem leplezte, hogy Bonnról, 
a magas politikáról fog szólni regénye, de ugyanakkor nem kulcs-
regénytírt, a m űbeli személyek nem azonosíthatók. A regény mi-
nimáliscselekménysora egy minisztercserét elevenít meg (három 
halottal), de a hangsúly nem ezen van, hanem azokon a függöny 
mögötti, látszólag jelentéktelen mozzanatokon, amelyek a „ma-
gas politika" láthatatlan mozgatói. Egy végs őkig embertelen, ste-
ril és képmutató, külső leg csodálatosan tökéletes világ képe bon-
takozik ki előttünk. Olyan világ ez, amelyben végérvényesen 
egybeolvad a magán- és közélet, ahol az erkölcsi mércék elvesz-
tése az identitás elvesztéséhez vezet, s ahol a magánérdek ész-
revétlenül igyekszik átalakulni államérdekké. Nyomasztó regény 
ez egy nyomasztó világról. Politikusok és pénzmágnások ágálnak 
benne hol csendesen és válogatott szavakkal, hol hangosan és 
durva kifejezéseket használva. Ebben a világban egyedül a n ők-
ben marad meg a természetesség, az eredend ő  tisztaság és egy-
szerűség. Böll utolsó m űve tiszteletadás ezeknek az asszonyok-
nak. Valamilyen összefoglalásnak készült ez a regény, felvonul-
nak benne korábbi h ősei, de végeredményben értelmezhető  ez 
az utolsó vállakozás „támadásnak" (Bor Ambrus), de „keser ű  ha-
gyatéknak, elfordulásnak, a reálpolitikával való leszámolásnak" 
(nyugatnémet kritika). Tény, hogy er ősen hiányolható a m űbő l 
Böll megszokott epikus b ősége, szívszorongató humanizmusa, 
merész iróniája. Mégiscsak rézignáltan fordított hátat a gémet va-
lóságnak? „Búcsúzene, kedvenc témákkal", jegyezte meg a Der 
Spiegel a könyvrő l szólva, mely sokáig a bestsellerlista els ő  he-
lyét foglalta el. Mégiscsak sokan voltak, akik szerették, mert. 
olvasták. 

'Heinrich  Böll: Frauen vor Flusslandschaft (Folyó menti asszonyok). 
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1985 

(Heinrich Böll Frauen von Flusslandschaft cím ű  regénye az 
Unnepi Könyvhétre jelent meg magyar nyelven a Magvet ő  Világ-
könyvtár sorozatában Asszonyok rajnai tájban címmel.) 

A cselekvés mint kötelezettség 

„Je Íanger ich an diesem Buch schreibe — es ist nun fast ein 
Jahr — um so starker fühle ich seine Anwesenheit. Manchmal 
shaue ich zu dem Sessel neben meinem Schreibtisch. Er Кбnnte 
da sitzen, rich, nicht ohne Ironie, beobachten, meine Gedanken 
lesen und mir Felix streitig machen: Der, rein Lieber, kaum et-
was mit mir zu tun hat". (Mind tovább írom ezt a könyvet — már 
majdnem egy éve — annál erősebben érzem jelenlétét. Néha az 
íróasztalom melletti székre nézek. Mintha ott )lne, engem figyelne, 
kissé ironikusan, gondolataim olvasná, és elvitatná t őlem Felixet: 
annak, kedvesem, alig van valami köze hozzám.) Így az író Peter 
Hirtling h ősérő l, Felix Guttmannról. Mert h őse valójában élt, 
Hártiing személyesen ismerte, a m ű  tehát részben igaz, részben 
kitalált történet. A szerz ő  igyekezett minél több hiteles adathoz 
hozzájutni, és regényét 2  azok alapján megalkotni, de a fenti két-
ség végigkísérte könyve írása folyamán. Mert Hártling a végs ő-
kig tárgyilagosan akart viszonyulni elhunyt ismer őséhez, barátjá-
hoz, nem akart belő le hőst faragni, de ugyanakkor a másik végle-
tet is el akarta kerülni. Felix Gutmann német zsidó jogász élet-
útját nem volt könnyű  rekonstruálni, a m űnek egyszerre kellett 
konkrétnek és jelképesnek lennie: egy ember sorsán keresztül 
egy nagyon is hétköznapi magatartásforma gyökerei bontakoz-
nak ki. Esete példa arra, hova vezetett az, hogy egyesek a náci-
kat nem vették komolyan: egyszerüen nem megyék feltételezni, 
milyen bűntettekre képes egy civilizált állam. A téma, a zsidók 
helyzete a nemzeti szocialisták hatalomra jutása után Néret-
országban, nem új. Új ellenben a szerz ő  viszonyulása e témához. 

Felix Gutmann zsidó volt. Gyermek- és ifjúkorában többször is 
volt alkalma tapasztalni, hogy az öt körülvevő  németek többsége 
ellenszenvesen viszonyul hozzá, de ő  ennek nem tulajdonított 
jelentőséget. Tanulmányait Berlinben végzi, de bírósági szerep-
lése igen rövid ideig tart, mivel az akkor elfogadott törvények 
értelmében zsidóként mint jogász nem dolgozhatott. Félix Gutt-
mannt ezek az események, a napi politika hullámzása, nem ér-
deklik. Érdekli ellenben a m űvészet, s azon belül a színház. Iro-
dalmi körökbe jár, színészn ők, újságírónők a szeretői. Környe 
zetében értelmiségiek fordulnak meg, közöttük kommunisták is, 
akik befolyásolni szeretnék, megnyerni saját ügyük számára. Fe-
lix Guttmann azonban nem hajlandó feladni szellemi neutra-
litását, igyekszik „szabad" maradni. Hozzá nem jut el igazán a 
valóság, ő  a „pillanat igazi élvezője". Jellemző , hogy amíg a nem-
zet a Reichstag égése miatt jön lázba, ő  két barátnőjének ágybéli 
praktikáját élvezi. 

De aztán ő  is belekerül a sodrásba, állást kell foglalnia. Ekkor is 
az a jellemző  rá, hogy míg a zsidók kitelepítésén dolgozik, mun 
káját nem igazi bels ő  lelkesedésből fűtve végzi, hanem inkább 
pedáns hivatalnokként. Guttmann nem „h ős" zsidó, aki bravú-
ros dolgokat művel, és túljár a dölyfös náci vezetők eszén. Szür-
ke, becsületesen dolgozó hivatalnok. Mindenesetre idejében fel-
fedezi a teljes kiirtás lehetséges veszélyét, és távozik, de a há-
ború után visszatér Németországba, és ott folytatja jogászi te-
vékenykedését mindaddig, amíg egy napon (micsoda iróniája 
a sorsnak!) el nem gázolja a villamos. 

A kritikusok enyhe dicséretben részesítették a regényt. A zsi-
dóság témája mindig időszerű  Nyugat-Németországban, egy-egy 
vele kapcsolatos alkotás (gondoljunk itt mondjuk Fassbinder 
színművére, amely alaposan felkavarja a kedélyeket) még mindig 
polarizálódást okoz. A Felix Guttmann feltétlen tárgyilagossága, 
hitelessége eleve kizárta az utóbbit. Els ősorban a m ű  esztétikai 
értékeire figyeltek fel az olvasók. Valójában a Felix Guttmann 
kiváló jellemtanulmány, a szerz őt intim kapcsolata az egyénhez, 
akinek karaktere és életútja indítékul szolgált m űve megírásá-
hoz, nem ragadta magával, s bár soraiból rokonszenv árad, sike-
rül megmaradnia a beszámolás tárgyilagos szintjén. Bár töredé- 

2  Peter H ~rtling: Felix Guttmann. Luchterhand, Darmstadt und Neuwied, 
1985 
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kis életrajzról van szó, mégis kibonatkozik egy átmeneti, válsá-
goktól terhes kor rajza. S ez a regény másik nagy erénye. 

nyomásom, hogy mindkét megállapításban nagy adag igazság 
rejlik és ez egyértelm űen utal arra, hogy siegfried Lenz írás-
művészetének újabb csúcsára jutott el. Minden sorából kiérz ő -
dik az aggodalom: Bruno távozása után nem lesz a faiskolából 
újra gyakorlótér? A hétköznapok humanizmusa 

Valahonnan a mazuri mocsarakból sodorta a sors egy egészen 
más vidékre: Kieltő l északra, lapályos tájra, egészen a dán határ 
alá, ahol nem is tudni már pontosan, hogyan beszélnek az embe-
rek: németül, dán szavakkal megt űzdelve avagy dánul, német 
szavakat belekeverve. De szíve, elméje még sokáig otthon ma-
radt. A honismereti gy űjtemény volt aztán a végső  leszámolás a 
nosztalgikus múlttal, amelyet mások el akartak sajátítani t ő le poli-
tikai célokra. A veszteség cím ű  regény, bár hőse egy megnému 
ló fiatalember, az író részér ő l az új hang keresését jelentette, 
tegyük hozzá: nem nagy sikerrel. Ezzel szemben Siegfried Lenz 
legújabb regénye, az Exerzierplatz 3  kitűnő  szintézise múltnak és 
jelennek. Hősei a távoli, keleti német peremvidékr ő l jöttek ide, 
Hamburgtól északra, és a helybeliek rosszallóan fogadták őket, 
a hívatlan jövevényeket, Konrad Zellert és családját. 0 azonban 
nagy szakértelemmel, szorgalommal és türelemmel egy valami-
kori katonai gyakorlóteret, hol a gyilkolás mesterségére oktat-
ták a német fiatalokat, virágzó és neves faiskolává alakít át. Szá-
mos elismerésben részesül, anyagi gyarapodása nyilvánvaló. 
Lassan elfogadják az őslakók is, hiszen polgármesterük lesz, akit 
többségük becsül és tisztel. A család emelkedésér ő l, örömeirő l, 
gondjairól, majd váratlan hanyatlásáról Bruno Messmer gondola-
tain keresztül szerzünk tudomást. Brunót a „gazda" vette ma-
gához még mint fiatal gyereket az exodus folyamán, tulajdonkép 
pen Konrad Zeller jobb keze, a kertészmesterség valóságos m űvé-
sze, aki gazdájában valóságos istent tisztel. A háborúban szerzett 
lelki sérülések Bruno esetében súlyos traumákká alakulnak át, gyak-
ran vannak szörny ű  főfájásai, epileptikus rohamokhoz hasonló 
eszméletvesztései, túlságosan is naiv, együgyű , egyszóval: Bru-
no a család befogadott csendes bolondja, személytelen félke-
gyelmű , aki soha semmilyen dologban nem dönt, mert azt helyet 
te főnöke teszi. Siegfried Lenz kiváló alkotói képességét bizo-
nyítja a tény, hogy az els őtő l az utolsó sorig csak Brunón keresz-
tül szól hozzánk, csendes, naiv duruzsolás zsong fülünkben, fél-
információkhoz jutunk, és ezeket Brunóval ellentétben, aki lép 
ten-nyomon morfondírozik, mi könnyedén értékelhetjük, úgy-
hogy mindent megértünk, mi is játszódik le tulajdonképpen a Zel-
ler-birtokon. Siegfried Lenz regénye olvasmányos, magával ra-
gadó! Egyébként a kritika nagy figyelmet szentelt e regénynek, 
nyomban rámutatott arra, hogy egyik értéke epikus perspektí-
vájában van, a mesél ő  alakjának megformálásában. Nem min-
denki egyezik ezzel, de a kritikusok többsége, joggal, „mesteri-
nek" tartja. Mi az „eszmei" üzenete a könyvnek? 

A regénynek igazában egyetlen feszültségforrása van: az id ős 
Konrad Zeller életm űvét befejezettnek véli és végrendelkezik. 
Ebben az „örökösödési szerz ődésben" a birtok legértékesebb 
egyharmadát őrunónak adományozza. A család ezzel természe-
tesen nem ért egyet. Bruno képtelen erre rájönni, h űséges kutya-
ként csak gazdája állásfoglalására vár. A hétköznapi munka kü 
lönböző  szakaszaiban felrajzanak benne a múlt képei a menekü-
léstő l kezdve, a honfoglaláson és felemelkedésen keresztül a hir-
telen kialakult válságállapotig. Bruno kiváló végrehajtó, de ön 
állóan dönteni és cselekedni sohasem tudott. Az egész regény 
tulajdonképpen arról szól, hogyan önállósul Bruno Messmer. Rá-
jön, főnökét miatta akarják gyámság alá helyezni, s ekkor születik 
meg benne az elhatározás: új, önálló életet kezd, hiszen joga van 
rá, távozni fog (és távozik  is),  mert ezzel minden megoldódik 
a Zeller-családban. A befejezés nem mentes a melodrámai vo-
nástól, de Siegfried Lenz m űvészete túlnő  rajta: a végső  kibonta-
kozás logikus alakulása az eseményeknek. Egy új ember születik 
a szemünk előtt, aki meri vállalni sorsát, képes és hajlandó irá-
nyítani életének további alakulását. 

A szerző  Thomas Mann-díjas. Nem véletlenül. Eddigi munkás-
sága alapján kiérdemelte ezt az elismerést, és utóbbi m űveiben 
hangja mind jobban emlékeztet a lübecki óriáséhoz. Mély huma-
nizmusa is rokon vonást jelent, igaz híján van a manni iróniának. 
Erre utal a Der spiegel érdeklődést növelő  megállapítása errő l 
a régényról: „Hier hat Thomas Mann versucht, den »Idioten« zu 
schreiben — oder umgekehrt: Parzival erzaehlt die Budden-
brooks". (Itt Thomas Mann kísérelte meg megírni a félkegyelm űt 
— vagy fordítva: Parsifal mondja el a Buddenbrookokat.) Az a be- 

'siegfried Lenz: Exerzierplatz (Gyakorlótér). Ho ffmann und Campe, 
Hamburg, 1985 

Válságállapot 

Helmut Halm, 55 éves német nyelvtanár, borotválkozás után 
részben elégedetten, részben elégedetlenül szemléli magát a tü-
körben. Aztán visszamegy a szobába, és elkezd feleségének me-
sélni. Hogy mit, azt Martin Walser legújabb regényéb ő l' tudjuk 
meg. Mert a regény nem más, mint egy óriás magánbeszéd, a 
szerző  kedvelt belső  formája, amelyet a maga módján immár 
szinte tökéletesre csiszolt. S most is a központban egy 
válságállapot, amelyről a megélő  főhőst körülvevő  környezet mit 
sem sejt. Martin Walser „cselekményei" legbelül játszódnak le, 
míg a külvilágban minden a maga helyén van, és alapjában véve 
nem történik semmi különös, a hétköznapitól eltér ő . A regényben 
valójában kevés rendkívülirő l szerzünk tudomást. Egyszerűen 
arról van szó, hogy Helmut Halmot egy barátja meghívja a kali-
forniai Oaklandbe: legyen ott négy hónapon át vendégtanár. 
Halra megragadja az alkalmat, mert elszürkült életében ez feltét-
lenül felfrissítő  változást jelent. Ennek a négy hónapnak a törté-
nete a regény magva. 

Halmot Kaliforniában nyomban valósággal elkábítja ennek az 
államnak éghajlata és szellemi légköre. Jó és gondtalan anyagi 
feltételek között dolgozhat, úgyhogy több ideje és ereje marad 
a munkára és az élmények befogadására. A fény b ősége, a sza 
badság formáinak lehetőségtára, a dolgok könnyed intézése, az 
egyetemen uralkodó magától értet ődő  könnyedség mind jobban 
„megdolgozza" Halmot. Szinte észrevétlenül alakul át a merev és 
precíz németbő l felszabadult, élményre vágyó, lélekben megfia-
talodó egyénné. Ekkor bukkan fel életében a 22 éves Fran, aki 
lehetőséget jelent valami új kezdésére. A lány csak a pedagógust 
látja benne, de Halra számára ő  a gondtalan ifjúság, a természe 
tesség és a férfi talán utolsó fellobbanásának akaratlan tárgya. 
A vonzalom, talán szerelem, mind jobban elhatalmasodik Hal-
mon, de mindvégig megmarad tisztán plátóinak. Fejében képte 
len képek kergetik egymást, állandóan kivihetetlen terveket sz ő  
Franról és magáról, el őadásaiban jelképesen fejezi ki a számára 
kínzó és boldogító viszonyt, irodalmi metaforák után kutat, ame-
lyek hősei ők ketten. Röviden: Helmut Halra elveszti a talajt Iába 
alatt, nehezen felépített „vára" összeomlik. A befejezés banális, 
de a végsőkig realisztikus: a vendégtanár négy hónap múltán ha-
zatér, Fran röviddel ezután baleset áldozata lesz. S egy ködös 
reggel Helmut Halra elgondolkodva simogatja arcb őrét a tükör 
előtt... 

A nyugatnémet kritikusok többsége megegyezik abban, hogy 
a Brandung művészileg értékes alkotás, sót egyesek szerint 
nemcsak a szerző  eddigi m űvészetének csúcsfoka, hanem a leg-
jobb 1985-ben megjelent német regény. Szerintem a regény leg-
nagyobb értéke a kiváló tömörítésben rejlik. Minden szónak, kis 
mozzanatnak van jelentése, valamilyen módon kapcsolatban van 
a főhős lelki életével. „Uresjárat" szinte soha nincs benne. Martin 
Walser a végsőkig kifinomult lélektani regénynek mestere, úgy-
hogy ez a könyve is rendkívül aprólékos, kínos pontossággal, iga-
zi német türelemmel elkészített, minden szempontból hiteles lé-
lekrajz. Csak néha „téved" a társadalmi regény területére, mert ~t 
mindig egy ember lelke érdekli. Sikerült meggyőzően bebizonyí-
tania, hogy milyen rendkívül veszélyeztetett válságállapotba ke 
rült hőse, hiszen identitásának elvesztése fenyegette. Egy őre 
gedő  tanár próbálkozik meg a visszaúttal: újrá fiatal szeretne len-
ni, de a vágy és a cselekedet közötti áthidalhatatlan távolság való 
sággal kétségbe kergeti. Halni a valóság fanatikusa, akit nagyobb 
veszély nem fenyegethet, mint az, hogy ez a lehet őség valóra 
válik. A lehetőség esetleges megvalósulása már majdnem az ön-
gyilkosságba kergeti h ősünket. 

Mint minden Walser-hós, Helmut Halra is, bizonyos értelemben 
típus. A kialakult életformákat véglegesen elfogadó és azokba 
beilleszkedő  ember típusa. Ennek ismeretében talán feltehetjük 
a kérdést: nem volt 120 napos oaklandi tartózkodása tulajdon-
képpen az egyén feltámadása, önmagának felfedezése és meg-
lelése? Ez ellentétben áll a kritikusok megállapításával, akik iden 
titásvesztésrő l beszélnek. Véleményem szerint Martin Walser 
mindkét folyamatra mesterien utalt m űvében. ❑ 

Martin Wa;ser: Brandung (Hullđmverés). suhrkamp, Frankfu rt  am Main, 
1985 
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Váratlan hívás (transzfer és a 
Drašković  utcai Hamburger King 
előtt találta magát Zágrábban, ahol 
véletlenül megismerkedtünk. Za-
vartan tekingetett maga körül. 

г  

Fronze-mensch beleharapott a 
p Іјeskavicába, amit a Moszkva Ho-
tel alatti rozzant rostélysütödében 
vett. 
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Fronze-mensch megtanított siftel ni. 

Az ő  kiképzése után könnyen mun-
kához jutottam. Untam a melót, de 
nagy szükségem volt pénzre. 

Szerdán benéztem a Kis Paradi-
csomba. SCHIFT IS A WEEK fel-
iratú trikómra felfigyelt egy korhely, 
és mesélni kezdett a csodálatos 
Fronze-mensch-rб l, a legeslegjobb 
siftmesterrő l, akiről az a hír járja, 
hogy elcsípte a helyi rend бrség. A 
SCHANK ALATT 

R$mülten siettem ki a mulatóból, 
Fronzi-menschrő l tépelődve. Győz-
ködtem magam, hogy Fronzi-mensch 
nincs lecsukva. Nem! NEM! 
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Fronze erős, az átlagos embertál 
kábé 20 standarddal erősebb. 

Fronze erős? 
	

Fordította (T3) 

REZIME 

Najnoviji broj časopisa otvara svojevr- 
stan literarni bilk: č itaoci imaju prilike 
da se upoznaju sa najnovijim radovima 
šestor] се  mladih pisaca prize, a to su: 
Kalman Jodal (Jódal Kálmán), Ištvan 
Satmari (Szathmári lstván), Rokuš Ка - 
1ар ]š (Kalapis Rókus), Tibor Gimpel, 
lštvan Tari (Tari lstván) i Karolj Vi ćei 
(Vicei Károly). 

Pry] put se na mađarskom jeziku ob- 
javljuje korespondencija izme đu Gram- 
šija (Gramsci) i Toljatija (Togliatti) iz 
dvadesetih godina. „Ova korespon- 
dencija — u kojoj dvojica istaknutih 
vođa 1talijanske komunisti čke partije iz- 
nose svoja mišljenja  0  ruskim boljše 
vičkim partijskim raspravama, koje su 
se 1926. godine ponovo rasplamsale i 
o njihovom mogu ćem međunarodnom i 
italijanskom uticaju — u mnogim svojim 
aspektima je i dan-danas aktuelna. 
Gramši  ii u to vreme bio generalni se 
kretar KPI, a Toljati predstavnik KPI u 
Kominterni" — piše prevodilac pomenute 

prepiske, Tibor Sabo (Szabó Tibor) u 
svom рг]liženom komentaru. 

Pod naslovom „Ukus i pigled na 
svet" filozofa Mihalja Vajde (Vajda Mi 
hály) gde on iznosi svoja razmatranja O 
slikarstvu, između ostalog piše: „Kin 
senzus izme đu stvaraoca i recipijenta 
mike da nastane onda, aki svesni re- 
cipijent ima migućnosti da sliku — na 
osnovu egzaktnig prou čavanja svih 
njenih formalnih elemenata i uzimaju ć ] 
u obzir sve okolnosti — interpretira u sa- 
glasnosti sa svijim pogledom na svet. 
Aki  ii moguća sari jedna interpreta- 
cija, to znač i, da i1i ne možemi da pri- 
hvatimo deli, ili сето  ga-falsifikovati, 
da bismo mogli da ga prihvatimi." 

Art Lover piše 0 izložbi Mr đana Baji- 
ća koja ii bila postavljena u galeriji no- 
vosadskog Radni čkog univerziteta. Ze- 
limir Košč ević  nas obaveštava 0 delat- 
nosti Ijubljanske grupe IRWIN. Zatim 
sledi neobičan dnevnik utisaka Lasla 
Kerekeša (Kerekes László) pod naslo 
vom „Umetnost u zamku". Blok koji se 
bavi likovnom umetnošću završava se 
kritikom iz pera Želimira Koš čevića ko- 
je nosi naslov: „Melankoli čne fotografi 
је  Borisa Cvjetanovića". 

Ј . A. Tilman (J. A. Tillmann) ii  napra-
vii svojevrstan esej 0 filmu „Istreblji 
vač" ("The Blade Runner"). 

U drugom delu je tekst posthumno 
objavljenog dela JQŽefa Podolskog 

(Pidilszki József) koji nos] naslov 
„Model ogledne poezije u našoj knji- 
ževnosti". Kriti čar piše  0  lirskoj poeziji 
Ota Fenjvešija (Fenyvesi Ottó), Eve 
Vaš (Vass Eva), Bele Balinta (Bálint 
Ве 1а ) i Eržebet anji (Csányi Erzsé 
bet). Naveš ćemo jedan kra ć i odlomak 
iz njegovog rezimea: ,.Pisanje pesme 
je postali zanatom u našoj književno- 
sti. Za jednu deceniju uspelo se sa po- 
dizanjem jedne takve genera ć ije mla- 
dih pesnika, koja pieziju shvata, pre 
svega, kao primenu postupaka odre đe- 
пе  tehnologije pisanja, kao nauku  0  
stvaranju pesama. Ova generacija pro -  
izvodi pesme u serijama, i to prima 
pravilima i standardima „moderne" 
poetike pesama. Pesme mladih pesni- 
ka nastaju ро  istom uzoru, one su bolje 
i Ii  manje uspele varijante jednog te 
istog poetskog modela". Pošti je kri- 
tička studija napisana 1980. godine, 
neki od autora č ija su dela u njoj obra- 
đena u me đuvremenu su se javljali sa 
novim ostvarenjima. Ali pošto je kritika 
Podolskog sve do danas ostala nepoz- 
nata široj javnosti, ina verovatno čak 
i danas predstavlja podlogu za raz 
mišljanje. 

Erika Šoljmoš (Solymos Erika) piše  0  
rimanu Gabrijela Garsije Markeza „Su- 
ton patrijarha", a lštvan Varga (Varga 
lstván)  0 četiri nova zapadnonema čka 
romana. ❑ 
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