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UJ ÚTON A JKIsZ 

Több mint másfél év telt el a Kommunista If- 
júsági Internacionálé VI kongresszusa óta. 
E kongresszus határozatainak végrehajtása 
lehetővé kell hogy tegye a kommunista Ifjú-
ságnak, hogy tömörítse az ifjú nemzedéket, 
s vezesse is a kenyérért, a békéért és sza-
badságé, a boldogabb és derűsebb életért 
folyó harc útján. 

Jugoszlávia kommunista ifjúsága dics ő  
hagyományokra tekint vissza. H đsiességé-
nek és önfeláldozásának számos csodálat-
raméltó példáját adta. Soraiból olyan kiváló 
harcosok kerültek ki, mint Zlatko $najder, 
Oreški, Mliić , Marganovi ć , Kolumbo és so-
kan mások . Ám a Jugoszláv Kommunista If-
júsági Szövetség nem volt tömegszervezet, 
csupán a párt  mása. Nem állt kapcsolatban 
a fiatalok tömegeivel, hanem azoktól elszige-
telten folytatta harcát, amelyet a fiatalok so-
kasága megcsodált, de benne soha részt 
nem vett. A JKISZ tehát bizonyos fajta élcsa-
pata volt az ifjúságnak, amely a széles ifjú-
sági tömegektő l elszigetelve élt és küzdött. 
Figyelmen kívül hagyta a legszélesebb ifjúsá 
gi rétegeket érdekl ő  kérdéseket. Nem fogta 
fel a fiatalok mindennapi szükségleteit. A 
JKISZ-tagok ifjú öregek voltak, megvetéssel 
viszonyultak mindenhez, ami nem 100 szá-
zalékban forradalmi és kimagaslóan politikai 
vonatkozású, s ily módon szakadékot terem-
tettek maguk és a fiatalok tömegei között. 

Vajon megszabadultak-e a JKISZ-tagok e 
fogyatékosságaiktól? Nem! A mai nap is, 
másfél évvel a Kommunista Ifjúsági Interna-
cionálé kongresszusa után, számos JKISZ-
tagnál, s őt egész szervezeteknél szektás jel-
leg ű  fogyatékosságok tapasztalhatók. F őképp 
ami a szervezeti kérdéseket illeti. Az a nézet, 
hogy Szövetségünk „a katolikus, szocialis-
ta, nemzeti és demokratikus fiatalokat tömö-
rítđ  szövetség magva kell hogy legyen", hogy 
vezetnie kell „az új nemzeti szervezet köré 
tömörülő  szövetséget és mozgalmat", hogy 
„mindenütt meg kell mutatnia kommunista 
arculatát", hogy „nem kell csupán antifa-
siszta szövetségként fellépnie", s végül 
hogy „illegális módszerekkel kell folytatnia 
a munkát", szektás módon elferdíti a Kom-
munista Ifjúsági Internacionálé VI. Kong-
resszusa határozatainak értelmét. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a JKISZ-t alaposan át kell 
szervezni, mégpedig nem valami sablon sze-
rint; hanem lépésrő l lépésre, s minden egyes 
hu l sé• és tartomán körülmén einek meg- 

felelően. A JKISZ dicső  múltja arra kötelezi 
tagját, hogy merészen induljon el az úi úton, 
a tömeges ifjúsági szervezetekhez való kö-
zeledés és a munkájukba való bekapcsoló-
dás útján. Szövetségünk feladatai az alábiak: 
1) valamennyi demokratikus, haladó és kul-
turális szervezet fejlesztése és megszilárdí-
tása. 2) Az összes haladó ifjúsági szervezet 
együttm űködésének szorgalmazása. 3) Az 
ifjúság nevelése a fasizmus ellen, s a de-
mokráciáért, a haladásért és a békéért folyó 
harc szellemében. 4) Valamennyi ifjúsági 
szervezet legalitásának a védelme. 

Jugoszlávia haladó ifjúsága akárhányszor 
tanújelét adta kezdeményez đkészségének és 
hajlandóságának, hogy megmozgassa az or-
szág fiataljait, s ily módon elfoglalhassák 
méltó helyüket a világ békéén, a megélheté-
sért és szabadságért harcoló fiatal nemze-
dékeinek sokmilliós táborában. Ez az ifjúsági 
mozgalom azonban csak kis hányadát öleli 
fel a fiataloknak, azt is kizárólag a városok-
ban, s jószerével csak az egyetemistákat és 
a munkásfiatalok egy részét. A falusi fiata-
lokkal egyáltalán nem foglalkozik. A Horvát 
Parasztpártnak még mindig nincsenek ifjú-
sági szervezetei a falvakban. O tt  a Franco-
partiak és a klerikálisok hódítanak teret. De 
ezt az ifjúságot is meg kell közelíteni, és ba-
ráti jobbot kell nyújtani neki. Nem szabad 
kigúnyolni vallásos érzelmeit, hanem meg 
kell magyarázni neki, hogy az egész fiatal-
ság érdekei azonosak, ez pedig a békeharc, 
mert a háborús borzalmak legnagyobb súlya 
a fiatal nemzedék vállára nehezedik. Nem 
gyű löletet kell szítani, hanem szeretetet és 
testvériséget ápolni. Nem háborúra és öl-
döklésre van szükségünk, hanem békére, 
kenyérre és szabadságra. 

Tevékenységében a haladó ifjúságnak több 
figyelmet kell fordítania a nemzeti-kulturális, 
a közoktatási stb. kérdésekre. Többet az ifjú-
ság szükségleteire, a fiatalok életének tar-
talmára és változatosságára. A tartalmasabb 
élet ugyanis azt eredményezi majd, hogy tö-
meges ifjúsági szervezetek jönnek létre, mert 
ez majd magához vonzza a fiatalokat. 

A fiataloknak olyan a természetük, hogy va-
lamilyen formában le akraják vezetni az 
energiájukat. Harcosak. De tévednénk, ha e 
tulajdonságukat csupán id őnként aknáznánk 
ki valamiféle politikai manifesztációkra. 
Azokra is szükség van. De a szórakozásra, a 
sportra, a felüdülésre is lehet őséget kell te- 
remteni. A békeharc kérdését szorosabban 
kell összekapcsolni a népm űvelés, a m űve- 
Iđdés, a művelődési rendezvények kérdésé- 
vel és a fiatalok mindennapi szükségleteivel. 

Káros lenne, ha bármelyik tartományban is 
mindenáron meg akarnánk teremteni a kü-
lönféle ifjúsági szervezetek nemzeti szövet-
ségét, ha nincsenek meg hozzá a feltételek. 
Célravezetőbb, ha előbb megszervezik az 
együttm űködést egyik-másik ifjúsági kér-
désben. Ha például előkészítjük és létrehoz-
zuk Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Vajda-
ság stb. erős nemzeti szövetségeit, ezzel 
jelentđs méhékben támogatjuk a békéért fo-
lyó harcot. De ha lérte jönnek is az er ős nem-
zeti ifjúsági mozgalmak, azzal nem sz űnik 
meg a különféle országrészek fiataljai között 
a kapcsolat és az együttm űködés. 

Az ifjúság fontos szerepet tölthet be — és 
kell is hogy betöltsön — a sovinizmus elleni 
harcban és Jugoszlávia népeinek egymás-
hoz való közeledésében. Ennek révén gyen-
gülni fog a főképp a fiatalok soraiban gy ű -
löletet szító különféle fasiszta szervezetek 
(Franco-pártiak stb.) befolyása. Ezek a nem-
zet elleni gyű lölködést szító fasiszta szerve-
zetek azon fasiszta hatalmak érdekeit szol-
gálják, amelyek mindenáron világháborút 
akarnak kirobbantani, s veszélyeztetik az 
egész világ szabadságát és demokráciáját. 

A fiatal nemzedék azonban nem háborút 
akar, hanem békét, kultúrát és szabadságot. 
Nem háborús borzalmakat, újbóli sötétséget 
és pusztulást óhajt, hanem der űs és vidám 
életet. ❑ 

Kelt Pđrizsban, 1937 đprilisđПak 
mđsodik felében 

Címoldali képünkön Kerekes László installációja 
(Ótos András felvétele) 
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Burány B. Béla 

Fejét az 

hez támasztva, zsebre tett kézzel 
ablaküveg 

merengett.  A  kéz zseóbeáe aza odtábán sen 
9 se lát-

merengeS se kívána 

Aa. ha t és 
 az ablak közti akácfát nézte. 

szögesdró án az utolsó, kapaszkodni máes ett á 
Végigkísérte ú t í ringatózva bele nem ha az, a 
len aka, ¶а  а' tt m g ke szabadság, 

fa alatti fehérbe. Röp 
halódó, 	 a frissen ka- 
fáért megeri• 	ött meg: délidőben, 

Ny ár volt. Aznap 1 	martózhatott azt begy 

Nу  fű  me llett Szireek vánta, várta télen, 
t 

Nyár. Hej, menny  
hegyet rohamoztak k

zés gyanánt —föntrő l lőttek: 

i  	és   a csizmája, ka- 
iképohanj.   —,  	és majd 

Feküdj-rohanj!   Feküdj- a CS készíti bátujja, nyaka teletömodötthsaz1ebé   izhóva   ~   
ozták   a 

megfulladt az   álarctól, de   et csákány   
tак    a  Vagy amikor egész namé~   

egy    tábornok 
ki.  	mínusz   húszban, 
betonról ,  	 ár befö - 
jövetelét.. l ., 	ött. S illata fölkavarta a m helsinki 

A nyár elobb Ihat , át mert ez az illat ainká ib a 
iösödött kđborolhatnekj i hegyeké, de leg 

iai parké, a salzburg áró birkabégetéssel, to-
b  fl 	 volt, a vele j 	szalláskép to- 
bánáti pusztáé 	szétolvadó 
roktikkasztó p 

orral, s egy 

elegyítve . 	 csak most fedezte föl a civil 

A drótroma mozdblatlan mozgást: az Keze ököllé 
színeket, s a gyerekek négytű

zközoztek. ö
e. Újra llб  

duló út édét , a zseb gyáván nyöszörg 
keményn лΡ

nit. 

Félrombusznyi, a többitől öntudatosabb, közelg ő  va-lamit szúrt ki a mozaikból. Egy rombusznál nagyot 
nyelt, másfélnél szeme behomályosodott, talán az 
üveghez nyomott orrától is, kettőnél megbicsaklott: ez ő

. Nincs mé9 egy ily kecsesen-kényesen parádé-
zó tünemény a környéken. 

A kerítéshez húzódó sínpárt elérve a tízegységnyije-
lenség elfordult, és az alacsony vasúti töltéshez 

sze-gő
dve vonult tovább. Az üveghez tapadt fej is meg- 

moccant: a látomással ellentétes irányban csúszott, koccanásig. 
— Az istenit! 
De az imént még távoli, figyelmeztetőn üvöltő  vonat már mindent eltakart a dróton túlból, s hiába er ő l-ködött kétségbeesetten, a vagonok közti rések csak 

egy-egy villanásnyit sejtettek a káprázatból. 
— Az istenit... Az istenit! — rontott ki az épületbő l, ro-hant, mint 'még soha, de mire a dróthoz ért, se vonat, 

se egyéb. Semmi. Béna csönd, nyomasztó nyuga-lom. 
— Az istenit... — csikorogták a fogai, nem elijesztve a 

pangást. Rácsba maró ujjai lassan tömörültek újra 
ököllé, két lyukat vágva az elny űhetetlen szöges-drótba, aztán azok is elélettelenedtek.. 

Réveteg szemmel, zsebben nyugvó kézzel állt még 
egydarabig, majdvisszafordult. Háthaidegesaz ő r. ❑ 

7987. Smederevska Palanka 
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^ Ј[ 
Kezébe vette, és találo Vasott 

szöveget lattachaПénem a bet ket, és nnem š
a 	 atol- a számtalanszor 

kat, a tér a 	m az éles rovótokkal 
	a bekezdésekre  tolt darab próra vágott részleteit, 	határolt fehér ta 	tagolt 

	

kátt, amelyben 	
a világegyetem 	rtományo_ mit valamitől. gka rv

a- minden él, minden 	Papírlapok közé 
rész a fontos, 	akaratlanul I' 	Szбgcsúcs elh 	

saj- 

euklidészi 	
hanem ez 	atnta kellett ho 	atárol vala- 

szakaszok, a v ~ Z1ószerűen elmosódo 
y 
 nem a közézárt tartatommal felruh 	körök és ívh 	 tt csíkszerűség, az azott képviselője:aal határ Magasabb  rendű  jetentés- 

R 

M 

I. 
atkoztával sárga, vörös, olajszín tócsák jelentek s eg 

A világosság fogy 	al virágba borult tő
lük a kövezet. FolYékoonnУ

b zlг  
az utcákon. Va hiZ  6г 	bekebelezték a nejlonhulladékutten terültek 
maikkal a falakhoz élek, 	 önelég( 	

ömb 
kat gyúrtak a papírdarabokból, s aztetteb őket, az ágaskodó g 

árda gödreiben. Hiába kerülg 	akasztották szoknyája sze- 
szét a j 	 tak és meg 
vasak, matracrugók utána kap 	 ókból, s mint kuta- 
gélyét. Ilyenkor hideg párák rebbentek föl a tocsog 

kodó  m
árványujjak, végigtapogatták combjait. 

 

A kapualjakból 

	

	

el süvöl 
GH! AZZONGH! - metsző 

 élességg 

- AZZON 	i VEERNYIKE! - !~Öp°gva hajladoz 

tött ki a léghuzat. -VEERNYIKE
. 	 lyukas ereszcsa- 

lazult deszkák, a keresztgerendák és s meg hosszú ideig 
tak a meg 	i 	ve tódult a lefolyókba, 	EBOA!  AGHÜM 
tornák. 1 s az eső . Hörög 	ótorkát. - AGHUM 
döngette a keramitcsövek kígy 
EBOA! - Akár gellerhangzatok sz

őrrönkéi is lehettek volna. 

A számtalan változatban tobzódó hangfoszlányok magukkal ragad-
ták cipőkoppanásait, és úgy surrantak szerteszét a kockakövek hajszál-
vékony labirintusában, mintha láthatatlan vonzerőnek engedelmes-
kedtek volna. Tudta, érezte, hogy legfeljebb néhány óráig bírja még a 
céltalan bolyongást, aztán belezuhan a szurokfényes ürességbe, az 
oldódást jelentő  semmi-lébe, a tökéletes izoláltság állapotába, ahol 
ezáltal folytonossági hiány, valamiféle múltba mélyed ő  seb fog kelet-
kezni - borongó, halványpiros mélység - a kezdet ínszalagjával 
alcsúcsában, és ez éppen úgy lehet egy újabb tévelygés k!indulópont 
ja, mint az eddig megtett út összegzése, furcsa reflexiója. 

H.  

Az enyhén füstszagú csomópontplatókon - ahol se vége, se hossza 
emberáradat hömpölygött - hosszú délutánokat töltött el tétle 	

ette, 
lélődéssel. Könyöklések, lábtiprások feszültséggócait  jegyez gitti,  

mert indulatgyököket sejlett mögöttük, melyek mint képzeletbeli 
ös- 

vény, Joacim Zarven nyomára kellett hogy vezessék. De akkortájt ol- 
vasta Gesenius Voormolen A Múltbeliség Ragadványemlékei cím

ű  

munkáját, és megtalálta benne a magától érthet ődés ősgyökének ne- 

vezett aforizmát: „Mindig az a pillanat határozza meg életünket, ame-

'ikben épp létezünk." A véletlenek tagadása, az esetlegesség meg- 
;súfolása volt ez a Voormolen tétel, s hatványozottan tükrözte vissza 
ízt a bizonytalanságot, ami kötöttebb formában ugyan, de minden li-
ieális kutatórendszerben föllelhet ő . Éva úgy értelmezte Voormolent, 
igy az idđ  nem létezik, tehát minden ami vele kapcsolatos, csak il-
ázió, a forma és a mozgás keveredésének az illúziója. Örök enyészet; 
z a történelem, mert a tüzek föllobbanása és kihunyása egyedül erre 
iyújt lehetőséget. Emiatt nehéz az úgynevezett „múlt" tárgyi emlékei 
etán kutatni. Még a nyelv sem szolgálhat bizonyítékként, hiszen a sza-
ak, a beszédhangok - lejegyezve is -szintén az id ő  plazmózisában 
örkölődnek, és minden filológiai já гtasság ellenére, téves eredmény-

vezethetnek. 
Csalódottságát még inkább fokozta a tény, hogy a belvárosban szin 
tökéletes volt a hangkontroll. A legkisebb zörejfoszlány is a vissz-

angcsapdák tucatjait hozta m űködésbe, s nem kerülhetett a légbe 
iás, mint átsz űrt, akusztikailag šarkított hangzatok. Itt „hatós" volt a 
sönd; ahogy az Intézet szakemberei szokták mondani. 

A Hajnali Csengőszóban ez idő  tájt jelent meg az „elfelejtett t űzfal-

ról" írt folytatásos tárcájának els ő 
 része. Kizárólag intuitív alapokra 

épített írás volt, de.az  Olvasottsági Muta
orte, mert at fokot  rjtély 

dett. Ennek ellenére tanácstalanság gYtö  

további vizsgálat 
e  Ózaz Intézet tul jdonában 

vo lt 
évő  fak voka~záć  óját, 

vagy 
kellett: vagy vagy pedig a már kiaknázott, és több kiadást is megért Zarven-naplot 

kezdi tanulmányozni. Az évgyű rűk zörejvizsgálata nem ütközött volna 

különösebb nehézségekbe, ám a fák hangkollekciójára, a háncs alá 

ékelődött zöngékre, az 
ot formálgt Mar t 	l  

	

adttehát a 	ó nap , Joacim  Zarven 
dékok Adatháza is jog 

na•lö a. 
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Már alig szemerkélt az eső, amikor a vízcseppek zizegésébe durva 
morajlás vegyült. — AHHEUM MEOAM! AHHEUM MEOAM! —Éva 
egy lámpaoszlopba kapaszkodott, és fölnézett az égre. Ceruzavékony 
éket pillantott meg. A széltépett flágiók alatt surranva, ezüst rianást 
hasított a város firmamentumán. Sugárhajtású repül őgép lehetett, 
vagy célirányzott teherrakéta. Hangja oroszlánb őgésként dübörgött 
végig az utcán, s ahelyett, hogy elenyészett volna, belecsimpaszko-
dott saját mellékzöngéibe. Vajon visszhang lehetett? Nem tudta el-
dönteni a kérdést. Echotronja - ha fölfelé fordította -érces kattogás 
helyett, mindössze néhány percenést hallatott, és ezek is úgy csusz-
szantak be az égi flágiók közé, mintha gigászi szivacs szippantotta 
volna őket magába. •Túl fáradt volt ahhoz, hogy ebb ől következtetése-
ket vonjon le. Aztán mégis továbbindult. Deszkapalánkok, kiálló vastra-
verzek mellett haladt  el,  tátongó üregeket került ki, alacsonyan 
himbálózó telefonkábelek alatt bújt át. A mozgás mind jobban kime-
rítette, csúszkált, botladozott az egyenetlen talajon. Egy szokatlanul 
mély gödröt megkerülve - melynek alján csupasz vezetékek, és cső  
szerelvények rajza derengett - a szemközti ház falán fehér festékkel 
fölkent szövegmaradványokat vett észre. 

LE A ...TTAL! ...HOT AKARUNK! ....AB KI....ESZ! 

Az Intézet felügyelő
i javarészt olvashatatlanná mázolták a betuket, 

de a tény, hogy errefelé a festék megragadta téglákon, a viaszos imp-
regnálóréteg hiányáról árulkodott. 

Az áhított metaösvény volt ez, 
hi-szen - ha nincs a falakon izoláció, ami visszatartaná az indulatger-jesztő  reflexiókat -  

akkor megtalálja a b n és a rombogi s szentélyeként emlegetettkelfe-lejtett tűzfalat"! 

1у. 

Eltűnését megelőzően Joacim Zarven a következ őket jegyezte napló 
jába: 

Tegnap éjjel megint kitört egy indulatszóró. Ártó kezek 
téglát dobtak a polgármester ablakába. A Hangtalanítás Ün-
nepén kipattant rendbontás óta ez már a harmadik eset. El ő-
ször egy csoport zörejfertőzött személy megpróbálta ledönteni 
a díszemelvény mögé állított kiáltáselnyel őt, aztán a Hotel Si-
lencium márványtermét zúzta tönkre egy váratlan, ám annál 
hevesebb dühkitörés. Minderre csak egyetlen magyarázat 
létezik. Valahol a külvárosban áll egy t űzfal, amit nem borít 
sem polipropilén hártya, sem pedig habszivacs véd őpalást. 
Csupasz vakolatáról úgy pattognak vissza a hangzatok, mint 
vaslemezrő l a kaucsuklövedékek. A bűn és a rombolás šzen-
télye ez, s ha tétovázunk, az agresszív hajlamokat serkent ő  
gellerhangzatok erőre kapnak, mind több és több fals rezgést 
vegyítenek az egészséges, tiszta szólamok közé, és ez akár a 
Kísérlet csődjét is jelentheti..." 

Eva többször is újraolvasta ezeket a sorokat, de nem jutott el őbbre. 
Zarven egyetlen szóval sem említette, hol kereste az „elfelejtett t űzfa-
lat". Írásaiból nem derült ki az sem, hogy egyedül, vagy pedig többed 
magával merészkedett a küls ő  gyű rűbe, a vályogból és bádog-
hordókból emelt szükséglakások kiismerhetetlen szövevényébe. Nem 
lehetett könny ű  dolga; hiszen a környék szüntelenül változtatta az 
alakját. Zsákutcák, útkeresztez ődések nyíltak ott, ahol röviddel azel őtt 
még bérházak magasodtak. Általában minden külvárosi utca beton-
kockák és vasoszlopok tetsz ő leges keveredésének t űnt, melyet tégla-
meg deszkafelületek tarkítottak. Ha Joachim Zarven egyedül vágott 
neki a föltérképezésüknek, olyan tájékozódási pontokat kellett talál-
nia, melyek időtálóbbak voltak a törmelék pillanatnyi halmazálla-
potánál. Éva gyanította, hogy nem vizuális természet ű  jelekről van 
szó. Az emberek többnyire csak a szem által befogott tér létezését is-
merik fel, megfeledkezve arról, hogy ez a tér a látáson túli szférákban 
sokkal kiterjedtebb, és ismeretlensége folytán háborítatlanabb. Jo 
acim Zarven egy ilyen dimenzióra bukkanhatott kutatásai során, s őt 
az sem kizárt, hogy meglelte azt a folyosót-a képzeletbeli metaösvényt 
- ami a belvárost a peremkerületekkel összeköti. 

~~ 



„Mindenki csodálattal tekint az olyan üvegpalackra , ami y•en 
parányi vitorláshajó díszeleg, és közben senkinek sem jut eszé 
be, hogy vajon megpróbált -e már valaki igazi vitorláshajó köré 
üvegpalackot fújni?! Mert hasonló elszántság szükséges ah-
hoz, amit  On  tervez! Egy egész várost befedni hangnyel ő  pa-
lákkal; semmivel sem kisebb fegyvértény! De nem szeretném, 
ha félreértene! A szándékot dicséretesnek tartom, hiszen ha 
valóban igaz , hogy a közrenddel szembeni engedetlenséget a 
polarizált hangfrekvenciák okozzák , akkor ezt a csodálatos 
fölfedezést miel őbb a lakosság szolgálatába kell állítanunk! 
Félek azonban , hogy a laboratóriumi mérések eredményeit az 
egész városra kiterjesztve... 
(olvashatatlan rész) 
... és akkor ki garantálja , hogy az indulatok teljes kiiktatása 
nem eredményez az eddiginél is nagyobb anarchiát!?" 

L 
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.. 
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Az Intézet évkönyveiben lapozgatva megtudta, hogy Zarven két ízben 
is járt a romvidéken, miel őtt végképp nyoma veszett volna. Mindkét al-
kalommal rutinméréseket végzett az évi szúrópróbák jegyében. Jelen-
téseiben mocskos sikátorokról, málladozó vakolatról, cukorkát meg 
rágógumit kunyeráló gyerekekrő l tett említést. Föltehet ő leg ekkor 
juthatott az első  szándékos rongálások nyomaira is. 

„Sokhelyütt —írta —letépték a hangcsapdaként fölaggatott 
posztófüggönyöket, s az sem volt ritka látvány, hogy egész 
darabok hiányoztak abból a gyékényborítóból, amit a techniku-
sok aggattak a homlokzatokra, a másodlagos zörejkompo-
nensek semlegesítése végett. Az egészben az volt a legfur-
csább, hogy egyetlen gellerhangzatot sem sikerült betájolnom 
a környéken. De talán nem is a visszhang-effektus élesztette 
föl az emberek rombolásvá • át, hanem a tüzelőhián ... 

‚ Іі  
Éva többször is újraolvasta ezt a bekezdést. Valami azt súg

ta neki, 

hogy Zarven nemcsak tényszer ű 
 megállapításokat dokumentált, ha-

nem a helyszín topográfiai kulcspontjait is beépítette a sorok közé. Le-

het, hogy éppen in гiét indult ki a hipotetikus metaösvény, és 
szemioti-

kai iránymutatóival nem led őlt téglafalak, hanem a levéltári iratköte 

gek között kanyargott. 

De folytatnia kellett a megkezdett munkát, s mert csak néhány je-
lentéktelen apróságot sikerült megtudnia, tárcájának második részét 
teljes egészében az ambivalencia , a nem empirikus célkövetés jelle-
mezte . Inkább volt zavaros okfejtések láncolata , mint irodalmi igénye-
ket is kielégítő  írásmű . Nyilvánvaló hanyatlás volt ez, egy ígéretes 
kezdet után, amire Conrad Arré, a Hajnali Cseng őszó főszerkesztője 
is fölfigyelt. Már a cikk megjelenését követő  reggel magához kérette 
Évát, és kertelés nélkül a tudtára adta nemtetszését. 

— Kedves kisasszonyka! — mondta. — Amire maga vállalkozott, az kö-
zönséges tenyérjóslás ! Mondhatnám úgy is: tétova vizsgálódás a fe-
szesen tartott maroklemez ráncai fölött! Mindez rendjén is volna, ha 
történetesen a Horoszkóp rovatot vezetné, csakhogy a tudományos 
kutatás esetében a tenyér „Iát ", vagyis tapint , s nem mi faggatjuk őt! 

— Lapunk jelmondatához tartottam magam — vetette közbe Éva, bár 
nem hitte, hogy ezzel javíthat helyzetén. 

— Hát igen! Megismerni annyit jelent, mint ízét venni a tapasztalás 
bármily csírája által. Ez az alapelvünk, a legf őbb mozgatórugónk. 
Csakhogy az elvekkel nem védekezni kell! Sokkal fontosabb ennél a 
rugalmasság , vagyis a képesség , amivel a merev gondolatköröket az 
adott szituációra lehet vonatkoztatni . Ezt nevezzük tehetségnek Sey-
ber kisasszony. Az elvek mészvázak, melyekre a változások épülnek. 
Mi pedig érzékeljük a változásokat , csak sejtjük , hogy legbelül azért 
van valami , ami összetart mindent . Ez az élet . A mozgás . Mindig ezt 
kell követni. Ha teheti, csak él ő  beszéddel operáljon, mert leírva, a 
jelátviteli korlátok miatt csak foszlányok maradnak meg az eredeti 
gondolatokból . Bizonyos ménékig hasonló helyzet tapasztalható ez-
zel a Joacim Zarven nev ű  fickóval is. Tizenöt év nagy id ő , nem csoda 
hát, hogy az őt ösztönző  „elsődleges" indítékok már igencsak ve-
szítettek időszerűségükbő l; lehet, hogy lényegük is beleveszett a 
szóbeszéd kibogozhatatlan szálaiba. De ez már az archeológiával ro-
konterület Seyber kisasszony . Manapság a tökéletes izoláció korát 
élük. 

— Úgy találja, hogy nem nekem valö ez a munka? 
— Félreértett! A lapnak nem szabad ilyen hitregékbe bonyolódnia. Ne-

künk a jelenkorral kell foglalkoznunk , a mind dinamikusabbá váló fej-

lődés jellegzetességeivel! 
— És ha nem lennék Éva Seyber , akkor is ezt mondaná? 
Arré szemöldöke rándult egyet, de aztán elmosolyodott. 

— Mint a hajnali Csengőszó munkatársa , mindenkor szabadon dönthet 

témái felöl . Ami engem illet, én csak egy sereg álmatlanul eltöltött 
éjszakától szerettem volna megkímélni. Nem feltétlenül szükséges 

követnie tanácsaimat , de tény : e tárcája után visszaesett az Olvasott- 

sági Mutatója. 
A beszélgetést követően Éva fölment a statisztikai Osztályra, és 

megnézte OM-mutatóját. Tényleg csökken őben volt. 

Az Intézet technikusai vízhatlan kezeslábast viseltek , valahányszor 
a külső  övezetbe kellett hatolniuk. Csákányaikkal és a deszkák, vasle-
mezek élmozdításához használt kampósbotokkal könny űszerrel át- 

vágták magukat a düledékhalmokon, s nem féltek attól, hogy elteved-
nek, mert övükbe rövidhullámú rádióadót építettek, melyek folyamato-
san továbbították jelzéseiket az ellen ő rzőközpont felé. 

Evának nem volt sem vízhatlan kezeslábasa, sem pedig rádiókészü-
léke. Vászoncipője átnedvesedett, s bár es őkabátja még ellenállt 
a víznek, a csuklya hajlatában megjelentek az els ő  nedvcsíkok. A szél 
is mind kitartóbban ostorozta a zsalugátereket. — VERRNYIKE! VERR-
NYIKE! — rikoltoztak a fals hangzatok, míg a megmaradt zörejfogók 
egyike be nem szippantotta őket. 

Az árnyékok tánca közben alkonnyá szelídült, és az ablakok mö- 
gött halványsárga fények kezdtek pislákolni. Szinte látta a füstös odú- kat, a gyertyaláng fölé görnyed ő  hosszúkás arcokat, a mocskos fek- 
helyeket. Akár az Alvilágban, a kövületek alatt meztelen testek vonag-
lottak. Lejjebb, az elhagyatott metrójáratokban sötét turbulenciákat 
vetve utazott a vér és az ürülék. 

 El  kellett hogy szakadjon innét, visz 
sza az Átmeneti Körbe, a vicinális végállomásra, ahol garantáltan - 
épek a hangfogók, és ahol légfrissítők szellőztetik a termeket! 

De mégsem! Joacim Zarven mellette lépdelt, az egységes világid
ő  rég elfelejtett, tőzeggé laposodott szegmentumaiban! Ha mozdult, uj-jai áthatoltak ezen a borzasztó semmi -foszílián, és megérintették az echotront tartó kezet, a borostás állcsúcsot, az elny

űtt bőrdzsekit! Talán szél, talán esőcsepp volt, odaát, az id őn túli valóságban, de így is érzékelte Zarvent. A nyomába szeg
ődött, felvette lélegzésének ritmusát, és haladt, haladt el őre. Útjelzőkre nem volt szüksége többé. A tereket, a kiszélesedő 

 utcákat kellett követnie. Ugyanaz a módszer, 
mint a labirintus középpontjának keresése: balra fordulni mindig, így nem véthető 

 el az irány. A hang terjedése, a tér nyitottságával analóg. 
Ezért rombol, ha akadályra lel, és ezért fokozza az emberek támadó-kedvét. Milyen egyszerű ! A metaösvéлy törvénye szerint követni kell a rombolás vonulatát. Zarven is ekképpen cselekedhetett! 

Eldobta az echotront, és átvágott az utcát elzáró kavicshalmon. A domb tetejérő
l egy teret pillantott meg, amelybe lámpaoszlopokkal 

szegélyezett sugárút torkollott. Már a tér közepén járt, mikor a köze-ledő  szőrgombócot észrevette. 

VI. 

A papírlap régiség voltát, hajtogatásának módja bizonyította. El őbb 

hosszanti irányban felezték el, majd miután a törésvonalat körömhát-
tal — vagy külön erre acélra kiképzett szerszámmal — simára nyom 
kodták, rövidebb élek összevonásával megismételték az egész m ű -

veletet . Mindez jóval nagyobb kézügyességet igényelt az átlagosnál, 

de kellő  odafigyelés mellett végül olyan mértani formát eredménye-

zett, aminek belső  gerezdjein — az egymásra préselt részfelületeken 

— „becsomagolva" rejtőzködött az írott szöveg. Az így megkurtított, 
saját rugalmasságának kapcsai közé késztetett síkidomot papírfogla-
latba helyezték, és enyvcsíkkal bemázolt füllentyü segítségével 

végleg lelakatolták . De az enyvcsík idővel megšzáradt, lepörgött a 

hajtókáról, s az most úgy rebegett a léghuzatban , mint egy törött pil-

leszárny . A széthajtogatott levélpapír alján — Joacim Zarven szignatú-

rája mellett — a Titkos Záradékok Adatházának emblémája sötétlett, 

melyből arra lehetett következtetni, hogy a ráírt gondolatok az Appa-
rátus figyelmét is fölkeltették . A cenzorok megkönnyítették Éva dolgát, 

mert aláhúzták a kompromittáló sorokat: 

A kezdeti kételkedés tipikus példája volt ez . A polgárok hamis mes-
sianizmusnak vélték a fölvirágzást јбvendelő  szólamokat , a tudósokat 
pedig tanácstalanság gyötörte , mert a legnagyobb számítógépekkel 
sem tudták modellálni a totális ataraxiát. Végül kettészakadt a város. 
A tudományos algoritmia hívei az Intézet köré tömörültek , az ellen 
zéket meg az Alfonz Demm vezette Általános Zörejpárt irányította. 
Ez a fickó valamikor nagybőgős volt a Központi Tamburazenekarban. 
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Veszélyeztetve látta kivívott pozícióját, minden létez ő  eszközzel tá-

madta a Kísérletet . Rohamcsapatokat szervezett , bűzbombás merény-

leteket követett el, mesterséges csikorgást keltett az el őkelő  negye-

dekben , sót az emberi szabadságjogokra hivatkozva beperelte magát' 
az Intézetet is! Az Apparátus tehetetlen volt vele szemben , hiszen a 

tömegek támogatását élvezte, de különben sem áll szándékában el-
távolítani a politikai színtérrő l , mivel az Általános Zörejpárt aktivitása 

kiváló táptalajt szolgáltatott a Kísérlethez . A forrongások színterein 

hangfogókat , rezgésszívó ládákat szereltek föl, és röpke fél év alatt 

fölszámoltak minden indulatgócot . Miután az utolsó zörejpárti sejt is 
beszüntette propagandatevékenységét, Alfonz Demm fölcsapott vissz 

hangvadásznak , és egy gyárcsarnok bemérése közben életét vesz-

tette . Ezt követően csak magányos gerillák lézengtek az árkádsorok 

és alagútbejáratok környékén . Ha történetesen visszhangot hallottak 

— a pislányi indulatlöketeket kihasználva — jelszavakat pingáltak a fa-

lakra , vagy földöntöttek néhány hangfogót . Később eltűntek ők is, el-

nyelte őket a tökéletesen izolált város. 
És Joacim Zarven ? A legenda szerint az „elfelejtett t űzfal " megszál-

lottja volt, és mint egy ködlovag, szüntelenül a nyomornegyedeket 
járta. De akár a halhatatlanok pavilonjában is sétálhatott volna: nem 
látta, nem ismerte senki . Még hátrahagyott írásaiból sem derült ki, 

hogy élt-e egyáltalán . Számtalan vele kapcsolatos történet forgott 

közszájon , melyekben mint afféle szegények jótevője, az igazság fedd-

hetetlen bajnoka szerepelt. Állítólag gyakran verekedett riasztó külle-

mű  fickókkal , megfutamította a kanalizációs csatornából el őmászó 

szörnyetegeket , és ártalmatlanná tette a vérengzésre programozott 
robotokat. Szinte hihetetlen, de röpke tizenöt év alatt, egy egész mon 
dakör kerekedett köré! Az egységes, minden részletében stabil Zar-
ven-legenda egyetlen gyenge pontja a Titkos Záradékok Adatházá- 

ban tárolt levél volt . A cenzúrázott sorok nemcsak szerz őjük kételke-
dését bizonyították , hanem olyan ellenvéleményt föltételeztek, ami a 
Kísérlet egészére nézve veszélyes lehetett. Zarven nem hitt az izo-
láció tökéletességében , véleményét az „elfelejtett t űzfal " megtalálá-
sával akarta alátámasztani ! Pszeudo - lojális volt , titkos zörejpártoló! 
Az Apparátus persze tudta ezt, de nem nyilváníthatta lázadónak, mert 
ezzel a Kísérlet csődjét ismerte volna el — ha a belvárosban lázadóvá 
válhat valaki, akkor mit ér a nagy m űgonddal tökéletesített izoláció? 
—ehelyett mitikus ködbe burkolta személyét. Így született meg Joacim 
Zarven , a magányos visszhangvadász ! A megközelíthetetlen , szikla-
szilárd jellem! Nem ő  zárkózótt el a világtól , őt zárták egyre vastago 
dó patinaréteg alá! Aki pedig közeledni mer feléje, az magával az Ap 
parátussal kerül szembe ! Ezért hát Arré intelmei, és ezért zuhan 
hétrő l hétre az OM -mutatója ! Most tehát álmatlan éjszakák követ-
keznek , de nem baj , hiszen a játék akkor érdekes igazán , ha egymást 
túlfokozó veszélyhelyzeteket teremt. 

Erre gondolt, mikor visszatette a borítékba a levelet. 	! ~ 
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Éva nyilalló fájást érzett, mély szédület bódította el, és sötét re-
pedéseket pillantott meg az úttesten. Az ű r követelőző  csíkjai voltak, 
boszorkányos hirtelenséggel taglalták leporellószeletekké a Marwelli 
teret, és a láthatóvá vált rezgéshullámok görbületeit követve, a zöld 
macskaszemben csoportosultak! Dübörgött , rázkódott minden, de mi-elő

tt tenyerét a fülére tapaszthatta volna, ujjai begörbültek , ami a Kí-sérlet előtt „
ököl" néven emlegetett görcs volt, és az alantas indulatok 

legbiztosabb megnyilvánulásának számított ! Nem érzett sem szagot, 
sem hideget. Mint fölhúzott rugó, csak egy parányi billentésre, egy 
kapocs lehullására várt, hogy áttörve a képzelt határvonalat, el őrelen-düljön , 

és véres, mocskos törmelékhalmot hagyva maga után, elindul-
jon a pontközi terelőutak egyikén. A macska! A macska volt a feltétel! 
Amíg az útjában állt, és szórta , fröccsögtette a fület, hasat , fejet fájdító 
szörrönkéket, nem érezhette magát szabadnak! 

Csak egyet tehetett : behajlította térdét , és mintha fölfújt papírzacs-
kóra taposott volna, teljes súlyával ránehezedett a sz őrgombolyagra. 
Nem hallotta, a talpával érzékelte a reccsenést. Ez vplt az utolsó kelle-
metlen vibráció, aztán ismét „hatós" lett a csönd. 

4 szőrgombócból vicsorgó állatpofa bontakozott ki. Egy rémporonty, 
tgy alig teniszlabdányi krampusz . Lesunyt fejjel , széthúzott szájjal kö-
~eledett Éva felé; bár mindene megvolt, ami a riasztó föllépés feltéte-
ti, egyszerűen nem lehetett komolyan venni . Hasztalan mozgatta ba-
uszát , villogtatta tépőfogait , a legjobb esetben is csak egy szánalmas 
mikorm !s-utánzat válhatott bel ő le . Karmai apró sikkanásokkal csúsz-
ak le a kavicsokról , izmai megfeszültek , farka jobbra-balra csap-
codott . A Marwell-féle mozgáselméletet juttatta Éva eszébe, mely 
szerint két szabad mozgáspályán közleked ő  pont, előbb vagy utóbb 
isszetalálkozik , mert a célzatos iránykövetés megbolygatja a szféri-
cus tér nyugalmát , és olyan rezgéssorozatot gerjeszt, ami eltájol  mm-
len egyenes egyenes vonulást . Ha a zavaró hullámok interferenciája bekö-
/etkezik , a pontok nem az el őirányzott útvonalat fogják követni, ha-
iem közös origójú spirálforgásba kezdenek . Ez a Marwell -halo, vagy 
pás néven pulti-gravitációs hatás . Bár a testek vonatkozásában az 
elmélet csak bizonyos fenntartásokkal volt alkalmazható , Éva mégis 
?rezte ezt a vonzóerőt . Árnyéka összekeveredett a bundáról lepörg ő  
iilágossághiánnyal , és tudta, hogy már a halom tetején oválív ű  sze-
nek célkeresztjébe került ; amikor elindult a téren át —egyedüli ano-
тiálla lévén a statikus nyugalomban —, az állatka reflexszer űen szök-
cent felé . Nem tiltakozhatott , nem térhetett ki a találkozás el ő l. 

Harapástól nem kellett tartania , de megborzongott , mikor a sző r-
~zálak bökdösni kezdték harisnyáját . A gombolyag szinte rátekeredett 

VIII. 

A reggeli csőpostával egyetlen cédula érkezett. Fehér, négyrét hajto-
gatott cédula ; szinte elveszett az üres m űanyagtartályban . Ez azt je-
lentette, hogy Éva Seyber , a Hajnali Csengőszó munkatársa feketelis-
tára került az Apparátus nyilvántartásán , és első  preventívaként meg-
vonták fogyasztási engedélyét. 

Kivette a papirost, széthajtogatta, de az intézkedést magyarázó do-
kumentum helyett , kézzel írt sorokat látott . A szavakat liánok, sz ő lő-
kacsok , kunkori farkincák futották be, melyek közül néhány a papír 
rostjaiba is befurakodott , és az alsó régiókban továbbkanyarogva, föl-
duzzasztotta a környező  fehérséget. Az üresen hagyott mez ő  valóság-
gal ráborult az üzenethordozó sávra . Térbeli levél volt; a léggyökerek 
mögé, a kolloidszemcsék repedéseibe hívta a pillantást , és nem fog-
lalkozott a közbens ő  ürességgel . Akadozva olvasta, pedig csak né-
hán szó állt ráta: 

„Amint megkapta ezt a levelet , keressen föl a Hangvilla utca 

14-ben. Adela Zarven" 
Adela Zarven! Itt élt a belvárosban , ugyanebben a kerületben, s ő  

megfeledkezett róla! Pedig mindenkinél többet tudott a rejtélyr ő l! Os-

toba volt , önhitt, de talán még kijavíthatja hiábáját . Adela Zarven me-

séje „élő  beszéd" lesz, igazi élménybeszámoló, ami kivezeti majd eb-
bő l az áltudományos kelepcébő l! 

Szabadra állította a pneumatikus féket, és amikor a m űanyagtartály 

eltűnt a kürtőben, magára kapta esőkabátját , és leszaladt a manzárd-

szoba lépcsőjén . Nem volt türelme villamosra várni , inkább átvágott 
a gyorsforgalmi úton, és a közökben futva igyekezett a Hangvilla ut-
ca felé . Tíz percig haladhatott így, s már teljesen kifulladt, mikor vég-
re megpillantotta Adela Zarven házát . Kicsit várt , hogy légzése csil-

lapodjon , aztán megkondította a bejárati ajtó mellé szerelt triangullu-

mot. Rövid idő  múlva kattant a zár , és egy főkötőt viselő  asszonyság 

— minden bizonnyal a házvezet őnő  — kandikált ki a nyíláson . Bemutat-
kozott neki, megmondta miért jött, az asszony bevezette a lefüggöny-
zött nappaliba , ahol az ablak mellé állított karszékben , vastag gyap-

jútakaгбba burkoltan üldögélt Joacim Zarven édesanyja. 
— Üdvözlöm Éva Seyber! — mondta . Érces hangja volt, a korához 

képest meglepően határozott . — Már vártam magát. Tessék : foglaljon 

helyet. Kér teát? 
Éva nemet intett . Nyugtalanította ez a hely , a sötétség , az isme-

retlen illatok. 
— Bizony kár. A tea kiválóan segíti az agym űködést . Én mindig teát 

iszom, idestova tizenhét éve . Rózsasziromteát . Ez segít megtartani a 

fiam emlékét , mert ugye sejti , hogy ezért hívattam ide. A fiam végett. 
Olvastam ugyanis a róla írt cikkeit. Ne, ne menteget őzzön ! Az írás jó, 

csak az volt a baj, hogy nem tudta eldönteni , a tűzfalat vagy a fiamat 

kell keresnie. 
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— Igaza van asszonyom, azt hittem, ha megérzéseimre hagyatko-
zok, megtalálom az utat, ami a fiát a t űzfalig vezette. Most már tudom, 
hogy ez képtelenség. Sem írni, sem tájékozódni nem lehet ismeret- 
anyag nélkül. 

— Nem csodálom, hogy így gondolkodik, hiszen alig tud valamit a 
Kísérletet megelőző  időkről. Nem hiszem, hogy több lehetett négyéves-

nél, mikor az egész elkezd ődött. 
—Még annyi sem. Hároméves voltam. 
— No, látja! De én mesélhetek magának azokról az id őkrő l, ha van 

türelme vé• i. hall. atni. 

—Természetesen van asszonyom, hisz azért jö ttem. 	
rúik 

— A fákkal kezdődött minden. Valaki bebizonyíto tta, hogy évgy"u  

rögzítik a beszédhangokat. Ez a fölfedezés indította fejl ődésnek az 

akusztikát. Hatalmas rezonátorokat építettek, mérnökök százait fog 
lalkoztatták, és végül kiderítették, hogy a visszhangoknak dönt ő  szere-

pük van az agresszivitás serkentésében. Azt állították, a háborúk is miat-
tuk törtek ki. A fegyverek csörgése, a robbanások, a t űzvészek hang-

jait mint a Társadalom Nagy Zörgéseit kategorizálták. Minden egyéb 
rezgés a Másodlagos Források közé került, melyeket szelektálni kel-
lett, és szükség esetén elfojtani, hogy ne fejl ődhessenek Nagy Zörgé-

sekké. Az első  próbát a Rondellán végezték. Akkoriban ez volt a leg-

felsőbb visszhangforrás. Gyékénytakarót aggattak rá, és attól fogva 

egyetlen rendbontás sem  t  гtёnt a környéken. Az Apparátus ekkor el-
határozta, hogy fölkutat, és megsemmisít minden gellerhangzatot. 
Megalakította a karhatalmi szervek örökébe lép ő  Intézetet, ami úgy 

harcolt az erőszak ellen, hogy habszivacsmasszát fúvatott a falakra, 

polipropilén hártyát feszített a tet őkre, és parafazúzalékot enyvezett 
az árkádsorok alá. De a nyilvánvaló eredmények ellenére mindig 
akadt egy-két rendbontás. Ezért végül elhatározták, hogy betiltanak 
minden érzelmi befolyásoltság alatt álló hangképzést, beleértve a füty-
työt, az éneklést, és a hangszeres zenét is. 

— u.tommál a zene megszüntetésér ől a közakarat döntött. — Igy 
szerepel az évkönyvekben, de nekem elhiheti, hogy az Ap-

parátus döntése volt! Megsemmisítették a hangszereket, elégették a 
kottákat, a hanglemezeket. Csak a „garantáltan szennyezésmentes" 
szólamokat hagyták meg. Akik pedig hivatásszer űen foglalkoztak ze-nével, választhattak: vagy 

könyöradományokból tengetik életüket, 
vagy csatlakoznak az Intézethez. Ez utóbbit választotta a fiam is... 

—Joacim Zarven is zenész volt?l 
— Mű

vész volt, kedveském. A legnagyobb heged
űművész ebben a városban. Siker és köztisztelet követte mindenütt, amerre járt... 

A rendelet után mégis bevonták a fogyasztási engedélyét. Vissz-
hangvadász lett, de. az egyetlen volt, aki sohasem talált gyanús pitvaro-

kat, beomlott raktártermeket. A t űzfalat kereste mindig. Azt mondta: „Egy 

napon be fogom bizonyítani nekik, hogy őrültség ez az egész!" Igen, 

így mondta: „Őrültség, mert az élet energia, és az energia agresszió. 

Indulataink mozgatnak bennünket, ők hozzák a változást, az érzelmek 
pedig a tespedtséget. Aki sóhajtozik, sohasem érezheti magát sza-
badnak. Az alkotás szépsége a rombolás szépsége is; elpusztítja a 
régit, és új formát hoz létre." Szavai telve voltak elszántsággal, de 
egyedül semmit sem tehetett. A Demmisták csúfosan megbuktak, és 

az izoláció már az elővárosokban is éreztette hatását. Tudta, hogy 
csak akkor érheti el acélját, ha megtalálja az utolsó t űzfalat, ami még 

visszaveri a hangokat, és megóvja az Intézet technikusaitól. A t űzfal 

birtokában szembeszegülhetett volna az Apparátussal. De egy napon 
levelet kapott, hogy jelenjen meg az Intézet szakbizottsága el őtt. A vissz-

hangvadászok évi alkalmasságp гбbáјбгб  volt szó, csakhogy ez nyár 

közepén történt, a vadászidény kell ős közepén! Rögtön megértette, 

hogy leleplezték, és ha belesétál a csapdába, megfosztják a hallásá-
tól! Még aznap elment. Tizenhét éve ennek, azóta semmi hír fel őle. 

— A tűzfalhoz ment, biztos vagyok benne! Kérem emlékezzék: mit 

mondott mielőtt elindult?! 
— Csak annyit, hogyha tud, a városban marad. Még az echotronját 

is itthagyta. Ez a visszhangok keresésére szolgáló szerkezet. O tt  talál- 

ja az ajtó mellett, az öltöz őasztalkán. Vegye magához. De miel őtt el- 

menne, szeretném, ha meghallgatná a játékát. 
Adela Zarvan elfordított egy láthatatlan kapcsolót, és a szobát 

csillámló szöггбnkeáradat rajzotta be. Csapongásuk a szüntelen 

egymásbaolvadást jelentette, azt a jóles ő  ernyedtséget, ami két test 

közelségének a feltétele, ha nincs mögötte ártó szándék. Mikor a 
varázslat véget ért, fojtott percegés hallatszott. Mintha a bútorok öblei-
ben rekedt dallam élt volna tovább. 

Odakint esni kezdett az eső . 
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A sugárút végén egy telefonfülke állt. Ajtaja hiányzott, a készüléket is 
kiszerelték belő

le, de az eltépett vezetékek alatt még mindig ott csün-
gött a telefonkönyv. Szakadozott volt, de száraz. Ide nem hatolt be a 
víz. Éva körüljárta, miután meggy őződött róla, hogy a teteje sértetlen 
maradt, behúzódott a szélárnyékba. Hátát a plexiüvegnek vetette, és 
behunyta a szemét. Gyomra egy kicsit émelygett, de a remegést már 
sikerült leküzdenie. 

„Ha az ember létét az agresszivitás határozza meg, akkor a rend arra 
való, hogy megvédjen bennünket önmagunktól..... —ötlött eszébe hir-
telen, de nem folytathatta, mert átellemben az egyik háromemeletes 
épületről levált a tűzoltólétra,рs a villanyvezetékeket átszakítva le-
esett a földre. Dörrenése megremegtette a leveg őt, és ahelyett, hogy elhalkult volna, megsokszorozódva süvített vissza! 

Az „elfelejtett t űzfal" köszöntötte fölfedez őjét. 
~._ 

~ 
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„Ha most kiáltanék, az egész város meghallaná!" — suttogta, mert 
ban szétfutó repedések funkcióját: ha valaki a 

megértette asugárirány mint egy szerel- 
csomópontjukba kiált, végigiramlik rajtuk ahang — 

en —, és a visszakunkorodó peremr
ől szétlövell a 	

fо lб l 

vény 	 fegyver! Az izolációt megkerülve ,  g 

Fegyver volt ez, szörny ű  fegyv e! Arra fogja 
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lólük. 	 attanásig szívta a friss, esőszagú Ieveg 
Hátralépett, tüdejét p 

de ekkor valaki rákiáltott: 	 kát visel 
— Hééé! Mit csinál?! 	 es ellenző

s sap akik az 
etlen Hátáгбгоk, k 

an  
Két férfi közeledett feléje. Szürke zubbonyt 

tek, mint a várbizat sábólkde az tolac ós gy űrűn kívül tevékeny 

Apparátus meg 
tik. 	 tán _ Azonnal jöjjön el onnét! — ordított az egyik• 

a kabát án. A bakancskopogás egyre erd
ősödött, 

Éva a falig hátrált. A víz a zonnal  birtokba vette a homlokat, az 

végigfolyt an  arcán, 	
min  rohamo- 

san a két ferfi lassankének Iatszottak,  de  aztán ) 

 ez sem, dben. Csak a .  

lépéseik keltette örvény osság.
❑  fo• atkozott a világ 

~ 
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A fal egyenetlenségeit csak közelr ől vette észre. Téglák, üvegpalac-
kok, ládaroncsok, fazekak, acéllemezek, porcelánszigetel ők és léc 
darabok kusza egyvelege volt, és a halvány derengésben kifeszített 
Holdtérképre hasonlított. Enyhén homorú vonulata keresztbemetszet-
te a szemhatárt, mintha az anyagi világ határait rejtette volna, ellen-
súlyozva ezzel a mögöttes ű r roppant nyomását. Meglepő  módon, re-
pedések sokasága cikázott végig rajta, melyek legtöbbje egyetlen 
pontban csoportosult mintegy fejmagasságnyira a talajtól. 

Ide állt Éva, a feltételezett középpont elé, és a lecsorgó es őcsep-
peket nézte. 

уг . 	 - 	1 	 - . 	'  д  ^' 
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Ing Zoltán  

A kőkereső  
Talán jobb lenne,  ha  egyszer itt  keresnd a kdveket.  Mért megy mindig  
a  hegyekbe? Különben is, vén bolond, annyi  a kd, mint a szemdt. 

Hát igy beszélnek róla.  0 is  tudja,  di  ez nem érdekli. Nem érdekli 
semmi, csak  a kdvek.  Fent  a  hegyekben már évek  dta  keresgél.  Min-

den  hétfőn felmegy, majd vasárnapra  lejdn. Ndha  hoz magával egy-
egy  kbvet,  simogatja, dédelgeti. Olyankor otthon marad nyugodtan,  
dlvezi a kd nyújtotta  elkdpzelt  biztonságot. Becézgeti, még  vile is  al-
szik. 

Egy ilyen  kd rdvid  életű , három-négy  nap  m ú lva kirohan  a  m űhelybe,  
és addig kalapálja, csiszolja,  amig  homokká, porrá nem  zuzza.  Ilyen-
kor  dhds,  mindenkit szidalmaz, még arra  is  képes, hogy valakit  
megüssön, minden  kldndsebb  ik nélkül. Vén  bo!ondnak  tartják, és 
aki nem ismeri, azt hiheti, hogy részeg. Pedig ez nem igaz.  szinjdzan,  

is  mondogatják, hogy kőmorzsolás  kdzben veszdlyes a kdzeldbe  
menni.  

Miután  dsszetdrte a kdvet, a port (ivegekbe  rakja, és  a  pincébe viszi.  
Állítólag  hosszCi  sorokban állnak az  (ivegek, mind  tele porral, és  a cim-
kdj(ikdn  dátumok vannak. 
Egyszer meglátogatta  a  barátja, aki nagyon  hasontitott  rá.  Az mesdlte,  
hogy nagyon sok dátumos üveg  van lent,  még időszámításunk  eldttrdl 
is.  Legtdbbdn  Olyan vastagon áll  a  piszok, hogy nem látni, mikori, csak  
érezni lehet  a  vér szagát,  a t(iz  égető  erejét, hallani az acél fémes  
csattogását.  Az dreg  barátja azt  is  mesélte, hogy az  (ivegek Ii  vannak 
dugaszolva, és még viaszt  is dntdtt  rájuk  a  vén bolond, mert  ha ki-
nyitnák az  (ivegeket,  milliók halálos ordítását, hörgését hallanánk.  

A  falu vénei rettegnek. Mindennap kinn állnak  a  hegy lábánál, és  
várnak rá. Amikor meglátják, leborulnak. Vén, kiszáradt  szem(ikbdl, 
ha kdnny  nem  is, di  valami  ny(ilds  váladék  csdppen a  porba. Ilyenkor  
imádkoznak. Félve kérdezik, talált-e valamit?  O  mosolyog, és egy ka-
vicsot mutat fel.  A  vének hálát adnak valakinek,  akirdl  én már semmit 
sem tudok, hálát adnak azért, hogy nem talált nagyobb kavicsot. Ezek-
nek  a  kis kavicsoknak  a  sorsa az, hogy  a  morzsolás után szétszórja  a 

szélben  a kdzeli  patak  fdldtt. 

A  falu vénei azt állítják, ezen mindenki jót kacag.  De ha  egy  nap óri  

ási  kdvet gdrgetve jdnne Ii a hegyrdl,  az mindannyiuk vesztét jelen-

tené. 
Engem  is  figyelmeztettek rá, hogy  beszdljem ii a  kőkeresésrő l, hátha  

- 
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rám hallgatna, hiszen engem ismer. De ez lehetetlen! Régebben 
megpróbáltam lebeszélni, mert szerintem is hülyeség, amit csinál, de 
amint kiderült, hogy mit akarok mondani, ordítani kezdett rám: 
— Te csaló! Te is olyan vagy, mint a többiek. Te sem érted, hogy a vi-
lágot meg kell menteni, te sem fogod fel, hogy az utolsó kö után nem 
leszünk. A túlélők elkorcsosulnak vagy meg ő rülnek, és ez lesz a világ 
megváltása. Különben, ha nem találom meg azt az óriási követ, addig 
fajulnak a dolgok, hogy egyetlen tú!élő  sem marad, nem lesz ez a 
völgy sem, a hegy sem. Te vadállat! 

Kizavart. Később is elmentem hozzá, megkértem, mondja el las-
san, érthetően, mi fog történni a kő  megtalálása után. Így tanított: 

— A követ megtalálom. A kő  élettartama rövidebb lesz, mint bármely 
kőnek, kavicsnak eddig. A követ szét kell morzsolnom. Az öreg, akit 
itt láttál, és aki sokat fecsegett, hozott egy egész pici üvegecskét, a 
tartalmát rá kell önteni a zúzalékra. Ez az öreg a testvérem, mégis az 
ellenségem, habár közös célért harcoltunk. Azért beszélek múlt id ő-
ben róla, mert meghalt. Mindketten azért harcoltunk, hogy ne legye-
nek kövek a világon. 0 ezt úgy akarta elérni, hogy elásta a köveket, 
én pedig szétmorzsolom őket. Nem sokkal halála előtt járt erre, és 
odaadta az üvegecskét. Belátta, hogy nekem van igazam. A kemény 
kövek ellen csak kemény ököllel lehet támadni. Amikor az utolsó da-
rabot morzsoltam össze, akkor halt meg a testvérem. Tulajdonképpen 
az életét bízta rám. Nem tehettem mást. A nagy k ő  helyét nem mondta 
meg, pedig tudta, hol van. Azt mondta, hogy apánk akaratának tesz 
eleget ezzel. 

Így tudtam meg mindent. Persze ezt senki sem hiszi el, én sem. 
Egy ideje nem hoz semmit a vén bolond. Azon gondolkodom, hogy 

mi van akkor, ha igazat beszélt? Egyáltalán: miért félnek a vének? 
Azt motyogják, hogy a kőkereső  apja az a vénséges Valaki, akihez 
imádkoznak. A kőkereső  sohasem beszél az apjáról. Amikor kérde-
zem, a vállát vonogatja: 

— Ha nem tudod, ki 6, akkor hiába mesélek róla, nem hinnéd el. 
Ilyenkor azt kérdezem, miért mesél róla a falu véneinek? De kibúvót 

mindig talál. Csak a fejét csóválja, és tagoltan, nyugodtan ejti ki a sza-
vakat: 

— A vének tudják, ki az apám, és hisznek is benne. Minek beszéljek 
nekik róla. Menj hozzájuk, ők megtanítanak mindenre, amire kíváncsi 
vagy. 

Elmentem, és egy ideig figyelmesen hallgattam a véneket. Sokáig 
nem bírtam, hiszen összevissza beszéltek. 

- Várom a vén bolondot. Már hetedik hete nem jön le a hegyr ő l. Azt 
állítják róla a vének, hogy megtalálja azt az óriási követ, csak nagyon 
nehéz, és így sokáig tart elmozdítani a helyér ő l. 

A vének közül sokan a közeli sziklára mennek böjtölni. Azt mondják, 
miattunk teszik, pedig néha nekünk kell felmenni értük, mert már any-
nyi erejük sincs, hogy lejöjjenek. Apoljuk őket, s mikor már lábra áll-
hatnának, újból felmennek a sziklára. Valaki azt mondta, hogy nem 
szabad kinevetni őket, mert hisznek abban, amit csinálnak. Én semmit 
sem mondok. Megvárom a vén bolondot, a kőkeresőt. Majd ő  meg-•  
mondja, mit csináljak. ❑ 
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ámokséta 

ez nem irodalom 
te egész vagy 
félelem és válogatás nélkül 
nyitsz tüzet 
mindegy kire 
és csak séta 
mert aki sokat szenved 
annak mindig igaza van 
s ellensége nincs 
csak séta séta 
már az órákból is türelmetlenség bugyog 
vér a tér helyén amerre jársz 

!veled megyek sétáltass halálra! 

csak séta séta 
ez a véridő  dimenziója 
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Јtompítós 
gyfegyver 

őrjöng fáradhatatlanul 
a gepárdagyú agygepárd 

cellája párnázott 
nem féltem 

sőt magammal hordom észrevétlen 
templomba 

tárgyalásra 
buliba 

stadionba 
alvásba 

megmutatom neki a célbavehet őket 
meg az álmodható álmokat 

és nem hiszi 
nem térhetsz ki 

a hangtompított agyrobbanások 
szakadatlan láncolata el ő l 

legvalósabb hatás 
leghatékonyabb valóság 

de a tiltott fegyvertartást 
nem tudod rámbizonyítani 

agyamban 
halkan jár 

agyam 



kiállításban 
járva 

nem hazudok éjjel kettő  volt és egy utca 
azon aztán végig 
szépm űvész járásommal térdig kiállításban 
miképpen nyelvében él a nyaló a mennyben 
azonképp leírásomban m ű  a kutyaszar itt a földön is 
avagy így kell ezt talált m űvészetté nézni 

hanyag betörő  hagyhatta el 
fénylő  fogók kulcsok feszítővasak 
szépen odavetett szemérmesen megnyíló szerszámos 

[táska 
alig használt gondoltam bevágom a zaciba 
vagy eladom egy külföldi m űgyű jtőnek 
azonban győzött az erkölcs melyet a súlyos 

[büntetéstő l való félelem táplál 
odébb mankó állongott páros magányban 
lopjak meg egy nyomorékot? nem illik 
még levágják a lábam fesse meg a tintorettó 
túl sok volt a tinta retorziós inka 
gyere vélem spontán vetéleselked őre mit tudsz szép 

[hazárdról 
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Mind Invaders  
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rátgéber 1ászló 

a .cserép esik 
lefelé 

esik kilencedik emelet 
visszakeríthetetlen vágyakozik mint minden ember hogy h ős legyen 
egy politikust fog elküldeni 
az emberek tömegtelenül foglalkoztatják egymást 
szivárványos tájkép mosolyog s kérdezi hová bajtárs 
mert nagy sándor kis álmai se fejez ődtek pontosan 

csöpög nyolcadik emelet 
tigrisszívű  sár express beszámolója a világválságról 
szimatoló ferkó agyrázkódása nosztalgikusan magyarázza 
a sár gravitációs fejl ődését 
a jövő  királynője a jövő  csúfításában látta annak gondját hogy 
napóleon szívre tett keze sohasem kóstolt vodkát 

Í ' ` ~1 , 
/ ~ 
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próbálkozik hetedik emelet 
a lemezjátszó forgásának idézése majd ha megnövök leérek 
magabiztos önbiztatással birtokolja az atmoszféra agresszív leveg őköbjeit 
a legfotogenikusabb rendez ő  hallómirigyeivel hallotta 
adolf hitler alkímikusainak álma se teljesült 
zúgó-bimbó halacskáinak száguldozó szalagját megszakították 

repül hatodik emelet 
hogy merné valaki megállítani dialektikus fejl ődését 
a társadalmi tulajdon repül 
ki tudja hol áll meg a szürkeségi tényez đ  tetején vagy a nemi szerv alján 
a költđk tudatják vele sok vörös bor után 
sztálin fehérjei is megvörösödtek 
folytatja útját ötödik emelet 
az ellenállás legyőzhetetlen elektronjainak debil ellenfele 
már nem is ellenfél hanem ellenség 
a királyok nem estek ilyen gyorsan trónjaikról mint ahogy a piszok 
füttyszavával festi nyomát az alkohol alvilágának rokona ismétli 
hogy a tájékoztató iroda irányt űje is eltévedt 

száguldozik negyedik emelet 
bagolynál is okosabb a cserép 
a huhuval senkinek sem sikerült még koronát szereznie 
spartacus erős volt mégis szétfeszítették 
salvador allende doktor volt mégis kivégezték 
a szétfeszítettszem ű  koreaiakat is a harmincnyolcasnál kettéfokozták 

hol van a cserép 
elmozdult 
a koncentrikus kör 
meghatározott pontjáról 
nincs 
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Papp 
Tibor 

Kutyaúr 

befogadtuk 
bár nem ugatott 
tiszteltük 
egy jellem 
apró fogai voltak 
szemében leplezetlen 
félelemmel ő rölt 
(mindig utoljára) 
féltem tő le 
berágta magát 
a családba 
reszketve viseltük 
egymást 
területvédő  
agresszivitásunkban 
ott kristályosodott 
a múlt harmóniája 

JATTY 

hogy kerülsz életünk robogó vonata alá 
szűkek már a bérszívek ablaktalan repedései 

hova tegyük az undok szörnyeket 

kietlen érzelmi síkjainkon 
rothadó tetemük felett 
gyáván vezeklünk síró vágyainkért 
s bársonyos szavakból mesterkélünk 
bonyolult türköket emlék ű/n/kre 

kísértesz 
józan hallucinác бo mban 
te ÉLHETETLEN 
HALHATATLANSÁG 
bámulom 
behemót parányodat 
s gyű löllek 
mert FÁJNI tanítasz 



No, villa 

régóta készülök  аgуbогtuѕzоглга  
számító vagyok és konok 
nem érdekelnek álhatá rok  
kiégett torkú vén papok 

alkotni fogok  
bármi áron/?/ 

két kézzel kaparom elő  magzatom  
kínlódó mosolyomon elmélázom  

kiröhög bel ő lem  a  pór  
gúnyosan hörögve szól:  
No, vellakéne? 
a  ver/é /skevés 



József Attila 
ideje 

Muhi Béla 

Rockwell Kent 

Az idő  talán a legmindennapibb, a legtitokzatosabb, a legunalmasabb, 
a legizgalmasabb, a leggyakoribb, a legfeleslegesebb, a leginkább 
imádott vágy éppen meggy ű lölt fogalmunk, ami megfoghatatlansága 
ellenére a világ alapvet ő , végső  dolgai közé tartozik. József.Attiláról 
szólva elmondhatjuk, hogy saját, belső  szféráján át a változások kö 
zepette is as állandót, a világ alapvet ő  mozgatóit kereste, közvetve 
vagy közvetlenül, és a tárgy—eszköz—módszer relációban gyakran 
találkozott az id ő  sokrét ű  kategóriájával. 

Maga a költői alkotás gyakran az id őn kívüliség felé mutat, a szubjek 
tív élmény pillanatfelvételei a lírai m űfajokban csak ciklusokban, kö-
tetekben válnak folyamattá. Maga a líraian megjelenített id ő  is általá-
ban a változó jelenség állandóságának problémájára épül. József Atti-
la korai korszakában az idő  még a történelemmel egyenlítődik ki, de 
aztán pszichológiai és filozófiai szempontból is igen lényeges lesz 
számára az idő , a dolgok, a közösség és saját szen эélyiségének kohe 
renciája. Ellenszenvét a hagyományos historizmus iránt egyáltalán 
nem tagadta, tiltakozott a múlt megmerevítése ellen. A történelmi id ő  
tényszerű  ábrázolása, a múlt idézése nem elégíti ki. 1933-ban az idö 
nála történelmi, a közösség identitását létrehozó id ő  (A város pere 
mén), de később már az emberiség és az individualitás formálódása 
nak kérdései kerülnek a középpontba. A Dunánál című  (program) 
versben a folyam mint a múlt, a jelen, jöv ő  megszakítatlan, egyazon 
és örökkön újuló áramlatának költő i képe, a víz pedig mint őselem je-
lentkezik. Számtalan történetelméleti kérdéssel foglalkozik itt, és ná-
1?talán végső  agitatív vonásként a nagy társadalmi összefogásra szó 
lít fel. Az, hogy „Enyém a mult és övék a jelen" „az Ös vagyok, mely 
sokasodni foszlik: apám- s anyámmá válok boldogan" igen furcsa 
visszafordítása az id őnek, ám mindennek .  logikus üzenete van: egyér-
telm űen a múlt határozza meg ugyan a jelent, de a elen is érintkezik 
a múlttal, va• is a múltnak va• unk felel ősek.  

egész történelmi folyamat hiábavalónak bizonyul, tehát „török, tatár, 
tót, román kavarog e szívbén, mely e multnak már adósa szelíd jöv ő-
vel". Csak a rendezett múlt adhat szelíd jöv őt, ám a Duna nemcsak 
bölcs, hanem zavaros is, múlt—jelen struktúrája és dinamikája is 
vészesen kavarog. Ma tudjuk, hogy a szelíd jöv ő  még messze volt 
az idő  akkoriban Hitlernek dolgozott. 

1934-tő l kezdve több helyen utal arra, hogy a változások lényege 
a rejtett egység, az egyseg viszont a változásokon keresztül valósul 
meg. Változóan állandó a költ ő  saját énje. A paradoxon egyetlen em-
ber sorsába s ű rűsödik, a közösség, a társadalom csak háttér, és a 
koherencia keresése az énre koncentrálódik. Keresi a létének állan-
dóságát biztosító lényeget Ez id ő  tájt számos életrajzot, számvetést, 
leltárt is ír. 

Az életrajz az idö sajátos reprezentációja. Nem azonos az id ő  pusz-
ta megfordításával, a múltba való leszállással, tulajdonképpen a jelen 
vetítödik vissza: hogy mit emelünk ki az eseményei közül. A tények 
szimbolikus elrendezése, a saját életb ő l kifejezhető  értelem tehát at-
tól is függ, hogy milyen értelmezéseket vetítünk rá a múltbeli esemé-
nyekre. Igyekszünk meggyőző  magyarázatot találni, mint egésznek je-
entést adni. Az életrajzon így közvetlenül jelentkezik a minden cse-
lekvésben, kapcsolatteremtésben, kommunikációban benne rejl ő  iden-
tRásé гzék, a személyiség önnön id őbeli azonossága és folyamatos-
sága. Az önéletrajz egy sajátos mítosz megkomponálása, melynek 
során nemcsak reprodukáljuk és értelmezzük a múltat, hanem helyet-
tesítjük is, hogy megtartsuk a változatlan lényeg, a változóan állandQ 
képét. Az idő  önmagát teremtővé,, hiányt pótlóvá válik. 

József Attilánál három életrajztípust különböztetünk meg. Az els őt a 
szociális motívum jellemzi. Ezek küls ő  indíttatásra vagy meghatáro-
zott céllal (állásvállalás) íródott prózai önéletrajzok, melyek leírják, 
hogy az egyén miként integrálódott a világba. Így az 1928-as feljegy-
zés a Társadalmi Lexikon számára, 1936-ból a Brassói Lapoknak 
adott interjú, '37-bő l a Curriculum vitae. Ez utóbbi a legteljesebb, tar-
talmilag a gyermekkorral és kamaszkorral foglalkozik legtöbbet, éle-
tének utolsó évtizedére csak néhány sort szentel. A gyermekkor ese-
ményei, az akkori sérelmek, képzel ődések, emléknyomok számára 
nemcsak rekapitulálják a múltat, hanem igyekeznek analógiát teremteni 
a felnőttkori énjével. Az Attila-Pista névcšere traumatikus emlék Öcsöd-
ről (bár jelenthetné a közösségbe való befogadás gesztusát is), Attila 
vezér mítosza indítja talán az irodalom felé, az öngyilkossági kísérle-
teket pubertáskori zavarokkal magyarázza, ír az iskoláról, tanulás i 
rő l, a Horger-ügyrő l, de Hatvany és Ignotus elismerő  szavairól is. 

A második életrajztípus a pszichoanalitikus írásokban fedezhet ő  fel. 
Itt is megfigyelhetjük, hogy a szubjektum determináltságát az jelenti, 
hogy a korai meghatározottságok, traumák vezérlik az ember kés őbbi 
múltját. Ezek a tudattalan szférájában gyökereznek, így a bels ő  kör-
nyezet jelenti a determináltságot. Az egyediben, az individuumban az 
egész társadalom felfedezhet ő . Az objektív, biolögiai háttér, az ösz-
tönm űködés és a környezet már a fogamzás pillanatában, majd a gyer-
mekkorban összeforr és ennek megszakítását csak a halál jelenti. 
A Szabad ötletek egyedülálló pszichoanalitikus önvallomás, látszólag 
felületes asszociációk halmaza. A különböz ő  idősíkok sű rűn keresz-
tezik egymást. A költő  itt is gyakran idézi a gyermekkort, de a jelen és 
a jövő  is vészesen örvénylik. Pl. „friss a vizem, jó hideg", „nem akar-
tam érettségizni", „Meg fogok dögleni" stb. „Hogy múlik az id ő " — ve-
szi észre a reális id őt az 56. lapon, a 157. lapon pedig az id ő  rela-
tívvá válik: „a Gyömrő i már régen megöregszik amikor te még fiatal 
leszel". 

A harmadik önéletrajz a versekben fedezhet ő  e z e ter a e ozo 
ektöl, mert nem áll meg a múlt és a jelen siintjén. A személyes sors 
a lehetőség és a valóság, autonómia és determináltság egységében 
jelenik meg. A választható és a választandó jöv ő  alternatívája a ha-
lál. Így a lehetséges reprezentatív haláltól indul ki, és visszafelé halad-
va jut el a kezdethez, vagyis a sorsesemények kronológiája fordított. 
Ilyen a Kész a leltár, Talán eltűnök hirtelen... Ire, hát megleltem hazá-
mat... , Karóval jöttél... stb. Ez utóbbinál (de nemcsak itt) a gyermek-
ego állapot kap domináns szerepet, tehát újra rámutathatunk valami-
féle retardált kauzalitásra, vagyis a következmény szinte megel őzi az 
okot. „Győzd, ami volt, ha ugyan győzöd". Együtt ábrázolja a jelent, 
a múltat és jövőt —összeolvad az el őzmény és a következmény, a törté-
nés és az értékelés. Az ilyen id őszembesítő  verstípus a Mama utáni 
versekre jellemző . Ezeknél rendező  elvnek, alaki szervez őnek a 
három alapidő  szembesítése tekinthető . 

József Attila tehát az id őt nem pusztán történésként, az események, 
mozzanatok, egymás után következ ő  folyamataként fogja fel, hanem 
természettudományos, filozófiai tartalmát is kibogozza, és szervesen 
he~грítialkoió-művészetéhe. 

József Attilánál több helyen érezzük a ra ć ionális gondolkodás szi-
gorúságát, a rend, a törvény tisztaságát. A költ őnek volt érzéke a ma 
tematikához, a természettudományokhoz. Az érettségivel kapcsolat- 



„Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikat 
$ így mindenik determinált. 
Csak ami nincs, annak van bokra, 
csak ami lesz, az a .virág, . 
ami van, széthull darabokra. " 
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Természeti képe a tárgyak fizikai determináltságát érzékelteti. A 
dolgok rendje a bennük uralkodó szigorú, áthághatatlan törvénysze-
rűség. Ám a törvény is viszonyla.ossá válhat: 

„ .. En fölnéztem az est alól 
az egek fogaskerekére — 
csilló véletlen szálaiból 
törvényt szőtt a mull szövőszéke 
és megint fölnéztem az égre 
álmaim gőze alól 
s láttam, a törvény szövedéke 
mindig fölfeslik valahol." (Eszmélet 

A teret megadó három dimenzió mellett, a negyedikként értelmezett 
időn kívül nyilván más dimenziókat is megsejt a költ ő . A szabadság és 
a rend kettőssége az egzakt tudományokban is megtalálható, a vélet-
lenek célirányos sokasága pedig egyenesen a statisztikus fizika felé 
invitál bennünket. Minthogy az entrópia szakadatlan növekedésének 
csak a rend, az él ő  anyag állhat ellent, nyilván ennek legmagasabb 
rend ű  prezentárasa; vagyis az ember és az emberi társadalom az 
esetleges optimizmus forrása. 

Ám: 

„Nem isten, nem is az ész, hanem 
a szén, vas és olaj, 

a való anyag teremtett minket 
e szörnyű  társadalom 
öntőformáiba löttyintve 
forrón és szilajon..." 
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„Míg megvalósul gyönyörű  
képességünk, a rend, 
mellyel az elme tudomásul veszi 
a véges végtelent, 
a termelési erőket odakint, az 
ösztönöket idebent..." 
A felismerés és a megértés csak leképzés, fényképfelvétel. A költ ő  

nem elégszik meg ennyivel: 
„Én túllépek e mai kocsmán 
az értelemig és tovább!" 

~в  

ban ezt írja egyik evelébén: ,,...matematika jeles, (...)a fizika szin-• 
tén jól ment, (...) ha ugyan a magyar miatt nem szállítják le." Gyer-
mekkorában egyszer hideg vizet freccsentett a lámpaüvegre, hogy 
kipróbálja, valóban elpattan-e ilyenkor az átmelegedett üve•. Kés őbb 
a Szabad ötletekben is utal erre a kísérletre. 

Szegedi egyetemi tanulmányai során magyar—francia szakos létére 
`felvette Kiss Árpád: Az atomok és molekulák szerkezetéről cím ű  spe 
ciális kollégiumát, majd Ortvay Rudolfnál a modern fizika alapjait hall-
gatta. A differenciálszámítás is érdekelhette, számításairól feljegy 
zései tanúskodnak. Mindezek kihatással voltak alkotótevékenységére 
is. Írásaiban több helyen él természettudományos fogalmakkal, ha-
sonlatokkal. De mindez nemcsak formaság, hanem gondolkodásmód-
ja, világképe is agán viseli az egzaj<t tudomán ok hatását és ezek 
iránti affinitását. 

Több tanulmány is foglalkozik öltészetének természettudományos 
oldalával, köztük Tverdota György József Attila költészetének kozmo-
lógiai vonatkozásai című  írása, amely a csillagászati utalásokat tag-
lalja. Gazda István József Attila és az Einstein-féle relativitáselmélet vi-
szonyát tárja fel; Tuska Ágnes ... A m űködésben van a nyugalom 
cím ű  munkája a fizikával való kapcsolatot elemzi. Marx György a  mo-
dern  fizika forradalmát állítja párhuzamba J. A. költészetével. Ceizel 
Endre mutat rá a mély genetikai kultúrára a költ ő  munkáiban. Az itt emlí 
tett és más írások is igazolják, hogy J. A. költészetében a tudomány 
és a művészet elválaszhatatlan egységet alkot. Idézzük itt Lukács 
Györgyöt: ,, ... a tudomány és a m űvészet ugyanazt a valóságot tükrö-
zi vissza." 

Különösen 1925 után, tehát a szegedi éveket követ ően bukkannak 
fel leveleiben a természettudományos fogalmak. ,, ... Most már a fizika 
nyelvén kifejezve jelen van egy másik Univerzum is. Y. i. a mi univer-
zumunk a pozitív és negatív elektronok rendszere, és a másik jelen-
levő  univerzum pedig azoké, melyekhez képest a jelen ismert nega-
tívok pozítivok..... (Galamb Ödönhöz írt levél, 1926) E részlet arra 
utal, hogy megel őzte Dirac lyukelméletét (1927), rámutatott a termé-
szet töltésszitnmetriá'ára, az an a. -antian a. kett ősségére. 

Foglalkozta a Einstein tömeg-energia képlete, a görbe síkok elmé-
lete. Tanúja lehetett a modern fizika forradalmának. Nem biztos, hogy 
mindent maradéktalanul megértett, mindenesetre a dolgok relativitá-
sa, a törvényszer űségek és elvek viszonylagossága, a fizika forra-
dalmi perspektívái nála szélesebb értelmezést kaptak. ,, ... semmi biz-
tosítékot nem Iátok arra nézve, hogy a világ törvényei holnap is ugyan-
úgy működnek-e, ahogy eddig, vagy hogy egyáltalán m űködni fognak-
e. Nem is tudom szükségszer űnek fölfogni a természeti törvénye-
ket. " Ezt A művészet kérdése és a prol8társág cím ű  tanulmányában 
fejti ki, majd így folytatja: „Dialektikán tehát nem a világfolyamat 
benső  elvi kényszerét értem, hanem ellenkező leg, a gondolkodásnak 
azt az elvét, amely a valóság megismerését a valóság folyamatos tör-
téneti kiolvasásából származtatja." Szerinte tehát a lo9ika dialekti-
kus, a viÍág történeti. A marxi determinizmus költ ő ileg me. elenített 
definícióját látjuk Eszmélet c. vers következő  soraiban: s 

i- 

Az időgyártotta törvény, a véletlenek szálaiból összeálló rend a 
valóság, a külső  világ, melynek törvényszer ű  elismerésében kételke-
dik a költő . 

renddel rokonságba hozva a szabadság fogalma túln ő  minden 
köznapi értelmezésen, hogy végül filozofikus értelmezést kapjon: 

„Ahol a szabadság a rend, 
mindig érzem a végtelent" (Ahol a szabadság...) 

Nem puszta tudományos állásfoglalás ez, hanem mélyebb érték ű  
lényeglátás. Érezzük az anyag önszervez ő  voltát, mobilitását, ön-
magán túltevő  képességét, de az önt őforma, a társadalom morális 
megítélését is. A teremtés mikéntje, a történelmi id őt formáló társada-
lom szerepe sz ű rődik ki e sorokból. A rend-entrópia vonalát követve 
olyan sorokra bukkanhatunk, ahol a végtelen — de megismerhet ő  világ 
—külső  és belső  mozgatóit extrapolálja a költ ő : 

A cselekvés szándéka viszont már acélt szükségelteti. Ez pedig a 
„tovább", egyelőre határozott körvonalak nélküli, de több az érte-
lemnél. Az értelem csak rész az egészben, talán jelenség a lényeg-
ben. A jövő  ezek után már nem lehet determinisztikus, hanem csak 
célirán os. 

A Marxizmus és természettudomány cím ű  tanulmányában is kifejti 
a felismerés, a tapasztalás korlátozott voltát: 

„ A természettudományos világképben az a követelés foglaltatik, 
hogy tudományos kutatás tárgya csak a tapasztalás lehet. De a ta 
pasztalás nem volt és nem lesz hivatva a dolgok megmagyarázására, 
hiszen a tapasztalás nem egyéb, mint érzéki tárgyak észrevevés 
alapján való megismerése, amelynek eredménye mindössze a tárgy 
jelenlétérő l szóló tudat, vagyis az észrevevési képzet." 

Az ilyen, tudományos háttérrel bíró, de ugyanakkor sajátos egyéni 
sejtésekkel gazdagított megállapításai tudatosan vezérelt költ ő i prog-
ramot, sorsfilozófiát implikálnak. József Attilát így sokoldalúsága és az 
állandó átgondolás kényszere író-filozófussá tette. S mire rátalál a 
szerelemre, a dolgok legmélyebb közegére/értelmére, már tudatában 
van költő i zsenijének, prófétikus küldetésének, ki nem középiskolás 
fokon mutatja meg akár önmagának (költőnek és biológiai lénynek) is 
az utat. 

„Az osztálytársadalomban azoknak a b űnöknek a tudata, amelyek 
csak azért b űnök, mert büntetés jár értük —, homályosítja el az ereden-
dő  bűnnek, a szeretet ellen elkövetett b űnnek a tudatát..." —írja egy 
helyen, miközben megállapítja, hogy a szeretet hiánya b űn, úgy a 
társadalom mint az egyén részér ő l. A szeretet-szerelem utáni vágy 
felbukkan számos költeményében is: 

nem tudok mást, mint szeretni, 
görnyedve terheim alatt — 
minek is kell fegyvert veretni 
belőled, arany öntudat"! (Eszmélet) 

„ A szabadság sétára megy. 
Hős népe ágat lenget, 
s ő  kézenfogva vezeti 
szép gyermekét, a rendet!" (Má us 

Tehát olyan világot keres, ahol minden értékkonfliktusban a szere-
lem győzédelmeskedik. Ez pedig a nemlét, vagyis a szerelem magárá 
a szerelemre irányul, a tökély csak ebben a tárgynélküliségben lehet-
séges. Szigorú következetességében most már az önmegsemmisülés 
felé ta rt . A halál, ez az id őtlen állapot a végs ő  megoldás. ❑ 

   



Szombathy Bálint 
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Jegyzet Bujdosó Alpár, Nagy Pál es Papp Tibor kötet ei kapcsan 

A szombathelyi Életünk című  irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 
tavaszi számaiban neves irodalomtö гténészek, kritikusok és esztéták 
jóvoltából vita kerekedett a neoavantgárd irodalomról, tekintettel an-
nak a helyi szellemi közegben elfoglalt felemás pozíciójára és csiszo-
latlan küls ő-belső  értékrendjére. A nézetegyeztetés szükségessé-
gének kiváltó oka — a szerkeszt őség mozgósító körlevele mellett — az 
a három vaskos, párját ritkítóan tökéletes tipográfiájú kötet volt, me-
lyeket a Párizsban megjelen ő , huszonnegyedik évfolyamában járó 
Magyar Műhely felelős szerkesztő i, Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp 
Tibor jelentettek meg 1984/85-ben. 

Úgy tűnik azonban, hogy a vitát kezdeményez ő  tényezők kezére 
játszott ezúttal egy fontos m űvészettörténeti esemény is, nevezetesen 
a száz éve született Kassák Lajos életm űvére reflektáló számos tu-
dományos megemlékezés, amelyek maguktól adódó természe-
tességgel vetették fel — a magyar avantgárd apostolának méltatása 
kapcsán — a magyar avantgárd egészét érint ő  tisztázatlan kérdéseket, 
felvázolva egyúttal az avantgárd-neoavantgárd kérdéskomplexumá-
nak az aktualitásban kiteljesed ő  é гtékformáló szempontjait. A külön-
ben sem valami túlzott sietséget mutató kritika is ezt a pillanatot tartot-
ta alkalmasnak a megszólalásra: a Kortárs 1986 elején, az Alföld 
viszont ez év els ő  negyedében, szinte aKassák-centenáriumra id ő -
zítve jelentette meg szakvéleményét Bujdosó, Nagy és Papp kötetei-
rő l,Szkárosi Endre, illetve Petőcz András tollából. 

Ami ezekben az írásokban — és az Életünkben megjelentek 
többségében is — szimptomatikus, hogy a vizsgálódók e három feke-
te borítójú könyv kapcsán irodalomról beszélnek, az irodalom szfé-
rájához csatlakoztatják ennek a m űvészetnek a jelenségkörét, konkrét 
megnyilvánulásait. Pet őcz András például a következ őket írja: „Bizton 
állíthatjuk: irodalmi m űfaj született, amely gyökeresen újat, új befo-
gadási készséget igényel: látható ez az irodalom — gyakran —, tapint-
ható, de — hagyományos értelemben — nem olvasható. (...) Kommu-
nikatív ez az irodalom, mert (szintén) nyelvvel üzen, de ez az üzenet 
(mondandó) csak látvány útján megközelíthet ő . (...) Alátható iroda- 

lom médiumigényes és -érzékeny m űfaj", továbbá: „A mai avantgárd 

irodalmon belül a legfigyelemreméltóbb és legnagyobb hatású ' vizu-
ális szövegirodalom«-nak nevezett irányzat." Bár Pet őcz is felismeri, 
hogy „szükséges valamiféle terminológiát, fogalmi apparátust létre 
hozni, hogy egyáltalán szólni tudjunk ezekrő l az alkotásokról", ő  a 

hiányosságokat egyélelm űen az irodalomelmélet hiányosságaiként 
tudatosítja, s végül is megállapodik a vizuális szövegirodalom termi-
nusánál. Ugyancsak „irodalmi tárgyként" definiálja Papp Tibor kötetét 
Szkárosi Endre, hozzátéve, hogy annak „fényében érdemelt lesz új-
raértelmezni az '56 utáni nyugati magyar költészet lehetséges útjait", 
ugyanis „ez a »scripto-vizuális« szövegkönyv (...) nagyjából-egészé-
bő l ugyanabban a léthelyzetben és egzisztenciális válságtudatban le-
li gyökereit, mint a kifejezetten hagyományos versfelfogás mintái". 
Végül is Szkárosiban is megszületik a felismerés a költészet és az 
irodalom fogalmi átfed őképességének hitelképtelenségét illet ően. 6 
is érzi, hogy a fenti terminusok ma már igencsak sz űk keretet bizto-
síthatnak a vizsgált m űvészeti produkciók többdimenziós törekvései-
nek: „A költészet médium-érzékenysége az utóbbi évtizedekben je-
lentősen fokozódott: a hangrögzítés és a videotechnika fejlett módo-
zatai elvben azt is lehetővé teszik, hogy irodalmi m űvek jöjjenek létre, 
hassanak s maradjanak fenn anélkül, hogy valaha is leírták vagy ki-
nyomtatták volna őket. Az irodalom hagyományos, az írásbeliség ki-
zárólagosságán alapuló felfogása így mindenképpen revízióra szorul, 
amely természetesen a szemlélet tágasságát, s nem új kizárólagos-
sá.ok deklarálását kell ho. célozza." 

Így hát — mint látjuk — Pet őcz és Szkárosi is egyaránt tisztában van 
vele, hogy az irodalom és a költészet meghatározása a vizsgált terü-
let specifikus voltára való tekintettel igencsak sántít, de egyikük sem 
kerül oly közel a tényleges probléma kimondásához, mint Látvány 
és szöveg cím ű 

 dolgozatában Láng Gusztáv (Életünk, 1987/3): ,,... e három kötet szövegszervez ő  elvei oly tudatosan kihívóan és programa- 



~ 

~ 
O  
R 

~kSp9  

hetetlenülamég in 
álló a 	

ki'elenti
mdi  

, ho g ragaszkodik 
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vannak,gnem funkáiÚlkkat magYB ám 

a  önm . 
at hangsúlyozzák, 

F s~йS S Sв'1  

uuuu  

tikusan eltérnek a vers- és költészetszer űség minden eddigi, többé-
kevésbé érvényesnek tekintett ismérveit ől, s oly ménékben tagadják . 
a nyelv hagyományos (vagy konvencionális) kommunikációs szabó 
lyait, hogy irodalomként aligha képezhetik kritika tárgyát." S ezzel a 
sarkalatos megállapítással eljutottunk a Bujdosó—Nagy—Papp-féle kö-
tetek műfaji megközelítésének küszöbéig. Azt már sejtjük ugyanis, 
hogy a triász prezentálta m űtípus se nem költészet, se nem irodalom 
szűkebb értelemben. Ezek szerint új terminusra lenne szükség e m ű -
vészeti modell tünettanának pontosításához? Szó sincs róla, a helyes 
meghatározás immár lassacskán két évtizede honos a kísérleti m ű -
vészet egy különleges ágának nemzetközileg is elfogadott megjelö-
léseként, csak éppen a magyar m űkritikai fogalomtárban nem tudott 
meghonosodni, gyökeret verni, érvényt szerezni. Ennek egyik oka 
talán az lehet, hogy a magyar m űvészeti közegben túl későn jött lét-
re az a fajta alkotói praxis, amely puszta létezésével és hatáskifejté-
sével automatikusan életre hívta volna a megfelel ő  elméleti-kritikai 
apparátust, új mércék kialakítására kényszerítve azt. Igy az írott nyelv 

elemeire épülő , de immár a látványszer űség, a vizualitás által ható 

művészeti termékeket lelkiismeret-furdalás nélkül csapták az iroda) 
mi-költészeti szférák kötelékeibe, holott az esetek nagy többségében 

tisztában voltak a műfaji-kommunikációs besorolás hamis kicsengé-
sével. Az irodalmi közeg máresak azért is kézzelfogható volt, mert —
mint ahogy ugyancsak Láng húzza alá — a magyarok hajlamosak „az 
irodalmat tekinteni a nemzeti tudat legfőbb letéteményesének". Más-
részt a dolgok ilyentén alakulását az is befolyásolhatta, hogy a kísérleti 
műfajok ápolói maguk is irodalmi közegben mozogtak valaha, benne 
nőttek fel és jutottak el a fejl ődésnek arra a specifikus fokozatára, amikor 
is szembe kellett fordulniuk valamikori önmagukkal, a tudásuk és te 
hetségük fedezetét jelentő  konvencionális, fejlődésgátló irodalmi-köl-

tészeti ideálokkal, az elavult tartalmi-formai konstrukciókkal. „Az avant-
garde művészettel találkozó irodalomkritikus egyetlen bólintással tu-
domásul veszi a látványt, az új vizuális élményt, de a szavakat csak 
irodalomként tudja felfogni, a látványt képz őművészetként. Ez a fel-

daraboltság még az el őző  századokból örökölt teóriából ered", álla-
pítja meg nagyon helyesen Ágoston Vilmos, s ez a megállapítás — az 
elméleti-gyakorlati megkésettség folytán — a magyar viszonyok között 
fokozottan érvényes. Érvényes is lesz mindaddig, amíg ezeket a m ű  
veket a klasszikus irodalom és m űvészet antropomorf szemléletmód-
jának leíró mechanizmusa révén próbálják megközelíteni, nem ismer-
ve fel annak eredend ően idiomorf, önalakú alapstruktúrját, tudniillik, 
hogy immár nem az irodalom és a képz őművészet nyelvi eszközeinek 

puszta ötvözésével állunk szemben, hanem egy szuvérén, öntörvé-

nyűségre szert tett pofivalens m űfajjal, amely műfaji elmékeinek szó 
zadeleji nyelvi dualizmusát meghaladva ma már a monolitikus rend-
szerező  elv szellemében, természetes egyszer űséggel szintetizálja 

a modern kor mediális ta.asztalatait. 

Bujdosó Alpár Irreverzibilia Zeneon, Nagy Pál Journal In-Time és 
Papp Tibor Vendégszövegek 2, 3 cím ű  kötetei hosszabb alkotói pe- 
riódust ölelnek fel; Nagynál például tíz esztend őt. A szelektív felépí-
tésnek köszönhetően valamennyiüknél betekintést nyerünk kezdeti 
kísérleteik nyelvi állagába — kitapinthatóak a kiindulópontok, az đscsí- 
rák. Mindhármuk alkotói gyakorlata egyfajta absztrahálási ívet mutat: 
köteteket lapozva és a záró szakoszokhoz érve egyre kifejezettebb 
destrukcióval, de ugyanakkor, egyidej ű leg, újjásszervezéssel van dol-
gunk. Ha irodalmon — költészeten és prózán — a még a nemzeti nyelv 
alappilléreire támaszkodó, más nemzeti nyelvre lefordítható és a vo-
nalban élő  verbalizmus egynemű  médiuma értend ő , akkor a kezdetek 
mindenképpen azt hivatottak szemléltetni, miként lehet eredménye-
sen kitörni a vonalírás béklyóiból, hogyan transzformálható át a nem-
zeti nyelvre épülő  prózaverš különféle poetikák párlataivá. Mert addig 
ugyanis, amíg ez a három alkotó a síkban mozog, hiába az értelmet 
változtató szócs űrés-csavarás, hiába a játékos permutáció és a sza-
vak asszociatív erejének szaggatás, feldarabolás, bet űrend-változta-
tás és -helyettesítés, valamint szótagcsere révén megvalósított felfo-
kozása, a próza próza, a költészet költészet marad, mivel a nyelvi 
szövet csupán lépésről lépésre oldódik potenciális lehetőségeinek 
valamennyi kiterjedésébé, például a hang dimenziójába. Csak az írott 
és a beszélt nyelv konvencióinak felszakítása szavatolhatja a klasszi-
kus nyelvm űvészet szukcesszivitásának a feladását, az egyirányú 
ságra épülő  narrativizmus túlhaladását. A különféle képi-vizuális ele-
mek tervszerű  bevonása és hasznosítása még nem semlegesíti a köl-
tészet nélkülözhetetlen nyelvi alakzatait is: a szóképnek, a metaforá-
nak, a metonímiának és egyáltalan a költészet közl ő  funkciójának a lé-
te a vérbo-voko-vizuális nyelvi állag referenciális természtéb ől követ-
kezően nem kerül veszélybe, csak a jel szemiotikája módosul a kon-
textuális szemiotika hatása folytán. Ez a fajta költészet immár nem 
költészet, nem is irodalom, több annál; illetve els ősorban másságá-
ban különbözik tőle: csak eredetére nézve költészeti: 

Konkrét költészet, ava
gy konkrét irodalom? Nem, mert nem 

mond le 
az érzékelhető  valóság  
és végül, de nem utolsósorbanenemstaől, nem túlzottan 

nyelv  a
ion sta 

zisát. Talán vizuális? Az sem, hiszen vizu
бl sl  összetevđ i 

nemzeti
Imellllett a nyelv 

hanglehető
ségeit sem veti el, s a szavakat sem veszi semmibe, ha-

nem mint egyik jellegzetes jeltípusát, továbbra is konstitutív 
ként alkalmazza. Nyilvánvaló másrészt az is, 

 hogy  diummal van dolgunk, hiszen Bujdosónál, Na 
	

anyaga- 
féle 	nem egynemű  mé- poetikával — nem pedig poézissel! — 

	
9abb és P idejűségével szembesülünk: a  t 	~ pontosabban a appnál több- 

a konkretizmus, 	 Ypopoézis, a 	poetikák egy- 
nak e 	a fonizmus stb. 	 llјеin  mis , m is oг  Кoz  gymás mellé és alá-fölé; • poetikai modelljeinek elemei sorakoz-
egYмΡással, nyelvi szintézisbe olvadnak

, 
  tstatják é szem , fokai Ј  ráfnak a szemiotikaival helyettesítik be. 

aem.tekitthető  (avant ard 	
a nyelv szemantikai jetiegét Ez a fajta nyelvm űvészet tehát azért jeleken túl egyéb, viz ális eSOlПészetnek, mert szavakon és mondattani 

maz' .s ~eпetile9 sem tárna m verbális) fonetikus elemeket tartal- 
~odik_a

~~ i еgYoгnányra. ~. 

ját, szuverén tradícióval rendelkezik, amely tradíció — fejl ődésének lo-
gikus eredményeként — fokozatosan elválik a tipográfiától és a költé-
szettől, kivonja magát vonzáskörükből, s új művészetek és médiumok 
tartományaival keresi az összejátszás lehet őségeit.' Ez a tendencia tetszik ki egyben a három tárgyalt szerz ő  legfrissebb törekvéseiböl is: 
„ A legtöbb impulzus napjainkban az új hang- és képhordozók, közve-
títők felől érkezik. A kazetták, szalagok, mágneslemezek, a lézer-le-
olvasású kompaktlemezek, melyeken ma már nemcsak hangot, ha-
nem képet is tárolnak, kultúránknak éppoly fontos hordozói, mint a pa-
pirusz az ókorban, a pergamen a 13. századi, s a papír napjainkig. 
A hírközlő, a hang- és képközvetítő  berendezések (...) gyors fejl ődé-se és elterjedése máris megváltoztatta a tömegkultúrát; ezeknek az 
eszközöknek a művészi alkotás szolgálatába állítása pedig folyamat-
ban van", írja Nagy Pál, majd így folytatja: „Az audiovizuális szöveg-
irodalom specifikus jelrendszere, önálló »nyelve« egy, az eddiginél 
apsztraktabb irodalom megteremtését teszi lehet ővé, egy olyan iro-
dalomét, amely —némi tömörítéssel — elektronikus irodalomnak ne-vezhető ." 
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Talán felesleges hangsúlyozni, hogy a kétdimenziós oldallap felüle-
tén elhelyezett grafémák és ikonikus jelek térábrázolása a legtöbb 
esetben virtuális, vagyis beleélésen alapul. A tér illúzióját ezeknek az 
elemeknek, nyelvi anyagrészeknek a különféle dimenzionálása, egy 

immanens logikát követ ő  nagyságrendje varázsolja elénk, míg a tény-
leges térviszonyok kialakítása rendszerint a ritmikai-metrikai, vizuá 
lis és metaforikus funkciók hatóképességének a függvénye. Jellem-

ző , hogy mindhárom szerző  konstrukciós elemként támaszkodik az 

oldal üresen hagyott, fehér felületeire, minek folytán a „semmi" meg-
kapja saját metaforikus rendeltetését és a szemantikai elvárásoknak 
is eleget téve átmegy a harmadik kiterjedés látszatvilágába, mint 
éldául Papp Tördelékek... cím" 
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szerűség
ének  

ának és rejtvény 	áram 
n itottsáá mozgás a  nyelvi anyag hiva- 

	

voko vizuális mű  y 	nem  vonatment' olvasás 
~ verbo- 

rű  ~gYidejű
ségét épP 	 részle- 

ű 
 építkezése, iletv

~ a 	 kortótozott,  
paradoxonsze 	 hatásköre különben 

~ a képi ass~ociá- 

Iása, öntörvény 	olvasás 	eke'szabadon, 	ésbe. 
vizuális elem 	 ső  össze m cs"ag 

tett biztosítani l a erbo - 	 éS hozza ve9 	hanem 
ges)• Szemün

k 	va köti össze, szerveződnek, 

	

sorára tómaszk
od 	vonalban elveleme

k  Szerk
ámit t s jelen 

ciók 	 avas nem 	 utat, A nyelvelemek ugY 	azódnak. A nY 	 qz alkotás 

	

síkba ági 	fokú toleranciát m 
	

tehet. 
képpekként a 
	 olvasata többfélebefogadótól függ 

tehát a dekódolóho9Y egyazogn mű 	illetve a 	itottság 

ti többek kő
zett, 	itott, s az „olvasótól' , 

	

többtelé nY 	fikéi lesz képes eltávolítani. 

ő 	

A n 

egyszerre 	 mely 	~~egjelenhe
tvelesze utalhat 

hol tud nyitni, a zává
.  erényszerűséget 	д  nála tap 

	

még nem zárja ki a ! 	 hiszen az a verba► ~
s alaPv éldául Nagy Pal labirintusaiban. 

mint p 	 feltételes , 	határozza meg 
~~i9 tósban ~s, ersen korlátozott és s irálvonala ű  ciklusának 

nyitottság 	labirintusok  Fékezet  cím oszlik meg es tere 

	

eetét a 	az em 
követési m v 	

i Tibor Érntetlen 	
enlő  arányban 

töen. PарP 	itottságéval egy 
lakája viszont a Y 

e . 

 ajta spacionális e
►rendezést.  

alaki üres reiulerе l 	 7 -^ — 

Piramis című  alkotásaiban, melyekben az egyszeri tekintet képtelen 
befogni a felület valamennyi optikai jelelemét, s így egy-egy szöveg-
sziget ugyanannak a cselekmények a különálló rendszereként m űködik, 

Érdekes viszont, hogy egyik könyvben sem találkozunk valóságos 
mélységgel: lyuggatással, átlátszó anyagokkal, esetleg reális kiterje-

désű  tárgyintegrálokkal. A lehetőség pedig felvillan itt-ott, különösen 

Nagynál, akinél a kötetét záró fotók áttetsz ő  műanyagkönyvet és -láb-

belit tárnak elénk; ez utóbbit mint a háromdimenziós objektumra kétdi-
menziós jelekkel történ ő  feliratozás maximalista példájaként. 

re toro, am égy sem 
mindhárom könyv töke y 	a benne foglalt 

Nyomdagrafikailag 	 szerzője esetleg 	ként hogy 	 ban levő  tárgy 
reszti bennünk azt a sej

telmet, 	

en nagy kár, hogy a Könyv jelhalmazzal, nyelvi matériával interaktív viszony 
próbálta volna megalkotni. Mindenképp 

korszakos jelentőségű  és értékalakító művek esetében 

eme igazén lni raktározói, monumentális tartályszer
ű  

sem tudott megszabadu ln
i mag

asztos. megszokott feladatától; an- 

szerepének b,  már kevés
asít tt t огmájában autentikusabban tudott 

nál is inkább, mert tárgy lalatának alap 
a összességében szin-te idomulni és szinte hozzán

őni taton a 
 og ció amúgy 

hez, eredendő 
 intencióihoz. A bemutatott anyag 

te szomjúhozza a гі6llЅ 
 šrea testretmás 

 mivel  a 
	illett  volna. Igy 

sem túlzottan ko k 
klasszikus 	

rezentativitása átmin ősülhetett volna 

rezentációvá, azoknak a részelmű
helyes s 

aztán az albumok klasszikus rep 	

amelyeket a „ egyfajta pozitív előjelű  p 
-területeknek a tárgyiasított szintézisévé, 

	
bemutatóikon•  Ha valaki 

amúgy
nyugodt lelkiismerettel kijelenteni, is alkalmaznak fonovizuális estjei en, 

kérné tőlünk, bizony nem tudnánk 
eleget  et tettek innovrnéd úmátóte vonat-

hegy' a kötetek maradéktalanul eleg u пk a köny 
Még akkor sem, ha tudatában vagy 

	ével, de különösen a ma- 

gyar 	

adó, műfajfor 

elvonat- 

koztatott  alkotások nemzetközi számára nyújtott irány 

gyar szellemi művészeti közeg 	elvszerkezet ideális modelljé 

móló erejével. A verbo-voko-vizuális béli tulajdonságok mellett ilyfor 
látás- és hang 	 telenek valós alak- 

ben immanens szó- taktilis és plas ztikus elvek kép 	ük a ala
k- 

jukban 

	
—kibontakozni; jelent őség 

_ 	mán a kinesztetikus, 	
elentkezik Papp Tibor gy ű- 

zkban — „haог 1бtо  бdi 	
robléma j 

° 	
ziókeltésre korlátozódik. Ez a p 	arásos betű  és sortorzításain ál,  

et 	 destrukcióinál és kap 	 valódi te 

Nagy 

 szöveg 	 mi ly  Szívesen látnánk egy ahol a ver 
e 	N agy pál kézlenyomatainál — Y 

ma 	nyérnyomatot! —, valamint 
archfdeák című  cikléSáa nöi'arc viszonyla- 

mt 	bális és vizuális szintek rétegz
ődését a szöveg 

auszp p 	
apóságával maguk a 

tóban p 	
a ír alkalmaz

ásával hitelesebben lehetett volna 
 meg- 

oldani. 
	észrevételeimre összetett könyveket rea- 

oldani. Lehet, hogy 	hiszen ennyire 	 ám szemlélte- 
szerzők is tnуaáilaan vannak, 

  fedezni  nem egyszerű  feladat, 

'izélni és any 9 g 	
oldásokat, már csak 

lésképpen talán nem árt felvetni ezeket a meg 
azok miatt sem, akik nincsenek tudatában a verbo voko vizuális m

űfaj 

valamennyi lehetősé•ével. 

A verbo-voko-vizuális alkotás ugyanis nem m űvészeteket, hanem 
médiumokat szintetizál, s ezt egy pillanatra sem szabad szem el ő l té-. 
veszteni. A m űfaj tudatra ébredéséré, irodalmon kívüli és médiumközti 
jellegének felismerésére a vizuális költészet kialakulásának idején ke-
rült sor, de még akkor is csak különféle, árnyalati eltérésekre épül ő  
poetikák jóvoltából. Lényeges aláhúzni, hogy ezekre, a poetikákra 
nem az irodalom és a képzőművészet nyúlványaiként, kinövéseiként 
kell tekintenünk, hanem csak mint verbo-voko-vizuális m űfajon belü-
li ingadozásokra, hullámzásokra. S hogy a m űfaj sikeresen adaptálja 
kifejezőeszközei közé a legújabb médiumok üzenetközvetít ő  lehető  
ségeit, bizonyítja ez a három könyv is: Bujdosónál megjelenik a rönt-
genfelvétel és a komputerkártya, Nagynál a komputeres szedésani 
máció és a diafelvétel, Pappnál és a fénymásoló és a (pszeudo) perfo-
rált művészbélyegív, felismerésként — a könyv médiumától függetle-
nül — pedig a hangszalag és a video. A médiumok ezúttal természete-
sen nem önnállóságuk birtokában hatnak és érvényesülnek, hanem 
egy átfogó szintézis részeként. Nem az önmagában álló, önmagáért 
létező  jel és annak elszigetelt jelentése a mérvadó, hanem minde-
nekelőtt az összetevő  részek egymás közti viszonya, kölcsönhatásé. 
Az annyira áhított szintézishez a könyv médiuma ma már gyengé-
nek, alkalmatlannak bizonyul, hiszen képtelen a hangzásbeliség, a 
látásbeliség, a térbeliség és a jelentésbeliség egyidej ű  és egyenrangú 
affirmálására. Ennek tudatában a „m űhelyesek" is egyre szívesebben 
szerveznek olyan él ő  fellépéseket, ahol lehetőség nyílik ennek a tel-
jesebb szintézisnek a film és a video általi megvalósítására. sajnálat-
tal bár, s mindannak ellenére, hogy általa akották meg m űvészetük 
meghatározó jegyeit és fundamentumát, egyre tudatosabban lépnek 
ki a Gutenberg-galaktika kevésbé képlékeny tartományából (ezt a 
Programot képviseli nemrég alapított video-folyóiratuk is a klasszikus 
papírnyomtatású továbbgondolásaként). Felismerésük mindenkép-
pen a jövő  művészetének záloga. ❑ 

;'ölik és jelentik, mint mondjuk a konkrét líra esetében —, Bujdosó 
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Vakondbriliáns 

{Tolnai Ottó: Prózák könyve. Forum 
Könyvkiadó, Ú'vidék, 1987 

Tolnai Ottó sokkal többet vél tudni a világról, annak általa százszor 
átfésült szeletérő l, mint amennyit ez a világ tudhatna önmagáról. 
Nem csak véli, tudja is , érzi is . Továbbgondolja, sőt továbbéli a 
történeteket valós határuknál, kontúrtalanítja a valóságot; számára a 
befejezetlenség az ideál — a végtelen, beszegésre váró függöny. A tu-
datalattijával szoros és állandó kapcsolatban lév ő  tudatában így nem-
csak a dolgok élnek, hanem a dolgok negatívjai, nemcsak a valóság, 
hanem annak negatívja, s őt több különböző  vetülete. Magától értető-
dő , hogy az első  szférát a tárgyi valóság képezi nála is — ezt bizonyítja 
görcsös ragaszkodása a dolgokhoz, a fogható, tapintható, érzékelhe-
tő  tárgyakhoz. Ám az érzéki tapasztalás világát joggal nevezhetnénk 
esetében (a kifejezés szintjén vizsgálódva) a metaforák világának, 
mert a dolog mindig sokkal több önmagánál írásaiban. A dolgok nem 
önmagukat jelölik a Tolnai-szövegekben. Persze ebben az esetben 
korántsem valamiféle szimbolizmusra kell gondolni, hanem a poétikus 
metafora-tömörítésekre. 

Az írásm űvek másik világát, pontosabban folytatólagos világát, az 
érzékeken túlit, tehát metafizikait pedig természeténél fogva a megis-
merhetetlenségéb ő l eredően a meglepetések világának nevezhetjük, 
mégpedig tartalmi szempontból. A történések, gyakrabban a látvány 
határtalanítása közben felbukkanó képek, olykor furcsa irányt vesz-
nek, magát az írót is sokkolják. A meglepetések pedig nem egy eset-
ben kegyetlenek és fájdalmasak, éppúgy, mint az érzékelhet ő  világ-
ban. A két világ egymásba irányuló átfordulása pedig egyetlen mon 
daton belül is megtörténhet; felesleges és lehetetlen szétválasztani 
őket. Már csak azért sem, mert Tolnai éppen az érzékelhet ő , tapasz-
talati benyomások segítségével lendíti át magát a „metafizikai ész-le-
letek" világába, ahová átlépni csak egyedül ő  képes, de minden ol-
vasóját magával tudja rántani. 

Tolnai Ottб  írásra ítélt ember, bírái a látás és a látomás. Mindent 
meglát, megfigyel, elemez és továbbgondol. Számára minden téma 
(gondoljunk csak az 1983-as regényére, a Virág utca 3-ra, amely 
apró feljegyzéseiből,észrevételibбl állt össze): a tárgyak, az utcák, 
a különböző  események helyszínei, egy árnyék vagy egy ecsetvonás, 
saját fiziológiájának bonyolultsága és a világegyetem egyszer űsége. 
Ezt maga is megfogalmazza az Áruháznovellák ciklusába tartozó 
Szent Sebestyén cím ű  elbeszélésében: 

„Az emberek, ha találkozunk a mozgólépcs őn, úgy néznek rám,mint 
egy téma után szaglászó ütődött riporterre — pedig én éppen a témá-
tól, a témáktól menekülök, mint a kínjában vízbe ugró bolhás kutya." 
(105. o.) 

írásait se nevezhetjük egyszer űen novelláknak, novellettáknak vagy 
elbeszéléseknek. Számtalan m űfaj keveredik bennük, a vallomás és 
a fikció, az önéletrajz és a kommentár, az esszé és a forgatókönyv, 
a lábjegyzet és a regénykoncepció. Amint ebb ő l a hevenyé-
szett felsorolásból is kit űnik, a műfajok zöme személyes indíttatású: a 
Tolnai-próza epicentruma az író maga. Ám ezt az epicentrumot nem a 
partikularitás jellemzi, hanem a költői líraiság. Paradoxnak t űnhet, 
hogy ez epika jellemz őjeként a líraiságot említjük, de minden lelkiis-
meret-furdalás nélkül tehetjük ezt, hiszen a poétikát kell a m űvek után 
szabni. Néhány kiragadott példával megkíséreljük illusztrálni ezt a képi 
líraiságot, valamint azt, hogy egy-egy dologban mit Iát meg az íráshoz 
szokott és versben gondolkodó ember: 

„Az a ház, ahova naponta beugrottam felhörpinteni valamit, semmi-
ben sem különbözött legrégibb utcánk többi házacskájától. Legfel-
jebb az a hosszú, vékony rúd jelenthetett valami problémát, amit va-
laki tíz-húsz éve•felejthetett a falnak támasztva, no de majd egyszer 
az is biztosan magától ketté fog törni, mint egy nádszál, háromszö 
getzárva árnyékával." (Fakorcsolyán a pokolba. 16. o.) 

Igazi, Tolnai-leírás a Zászló , kék zománcos . jelvény című  darabból: 
„Egyik pillanatban egész fiatalnak tűnt, olyan platinaszín hajjal, a 
másik pillanatban meg hófehér hajú, rezgő  ujjú öregasszonynak. 
Mosolygott, állandóan mosolygott. Mosolya finom selyemkesztyű-
ként húzta le az arcáról a bőrt. Homlokán szaporán lüktetett az ér. 
Szép, formás koponyáját is jól láttam. Olyan feje volt, hogyha rápil-
lantott az ember, fordított sorrendben látta: először koponvacsont-
ját, aztán a húst, az ereket.' 129 o i 

Számtalan példával szolgálhat A tenger a vak tengerészt nézte 
cím" 

„Y. saruja elszakadt, az egyik székre akasztotta. X. a saru bélésé- ; 
nek finom gyűrődéseit nézte: Y. jellegzetes lépteinek, szép járása 
nak kottál voltak." (33. o.) 

Kész vers az elbeszélés kódija is: 
„Nem mozdult, nem rezzent semmi, csak a világ hasadt ketté sza-
bályosan, drágakőként, egy váratlan szamárordításban. 
(37: o.) 

A Peinture metaphisique cím ű  fejezetbő l vett idézetek mellé állítsunk 
egyet az Áruháznovellákból is, ahol ugyanúgy megjelenik a költ ő , 
mint korábban: 

„ ... azt az öreg, fekete harisnyás nénit ketten emelik a mozgólépcs ő-
re, csak meg ne haljon szegény, borzasztó lehet mozgólépcsőn meg-
halni, holtan is csak egyre emelkedni." (Az Újvidék Áruházban kap-
ható mediterrán szivacs? 94. o.) 

Írásunk mottója — itt is példaként szerepelhetnek — a Gastarbeiter 
story  című  fejezetbő l származik, így csak a befejez ő , A tékozló fiú 
hazatérése címet viselő  ciklus két elbeszélésébő l idézünk: 

„Ahogy fölkattintottam a villanyt, megint megrezdült valami, talán 
csak a fény taszította félre a sötétséget... " (A lábak. 205. o.l 
A Prózák könyvének következ ő  tanulsága, hogy írója,, ha már be-

leesett a téma csapdájába, szereti azt körüljárni, alaposan megvizs-
gálni, sőt vissza-visszatérni hozzá. Így például állandóan kísért ő  
témája az ifjúkor. Innét többmotívumot is ismétel elbeszéléseiben: a 
bombázás után újraépült Szabadkát, vagy a bika eleven szívét kitép ő  
férfit, legyen az torreádor, karatezö, vagy böllér; egy szálloda forgóaj-
taját, Fannyt, a sleppesek kedvesét, a lábatlan Baráthot, a hajnali ba-
rackszedéseket és persze Újvidéket. A Dalmácia vendégl őt, a postát, 
a Putnik Szállodát, és természetesen az Újvidék Áruházat. Ez utóbbi 
azonban nem motívum, vagy téma, hanem sokkal több annál: indu-
káló tér, ahol a megfigyelések történetekké alakulnak, ahol az érzékel-
hető  világ átcsap a metafizikaiba. 

Másik, hasonlóan bilincsbe szorító témája a természet, mellyel kö-
zeli kapcsolata van; de ez a kapcsolat mindig véres és marcangoló, 
amilyen csak az ördögsziklákon való szeretkezés lehet: 

„Az egyik tüskés bokor alól, valami papírzsákból nyávogás hallat-
szott. Három fekete kismacskát ráztam ki belőle. A mészpor megva-
kította még ki sem nyílott szemecskéiket. A tenger felé indultak, dü-
löngélve. Még menni sem tanultak meg. Nyávogásukat mint valami 
végtelen harangszó, elviselhetetlenül felerősítette az üres tenger. 
Fehérek lettek, de úgy, hogy feketék maradtak... El őször láttam 
igazán —közelről!!! — azt a partrészt a kettéhadast, a kővel birkózva 
kettéhasadt olajfa körül. Csak most láttam az egész életünkben ar-
rafelé legelésző  szamarak szemével — a mit? a semmit: az éles, kis, 
szürke kőpengék közé fogott száraz hajszálvékony fűszólakat, csak 
most láttam a szamarak tenyérnyi könnyes szemét... Az első  lépé-
sek felhasították a puha kis talpakat: puha ecsetnyomoknak tűntek. 
a ten. ernek tartó véres foltok." A ten. er a vak tengerészt nézte.  35.0.  

athatjuk, hogy olnai mindig maga köré építi szövegeit, önma-
gára szabja őket. Hősei, vagyis inkább alakjai rendszerint villanásnyi-
ra bukkannak csak fel, hacsak nem ők közlik a történetet végtelen, 
ezer meanderbe torkolló monológjaikban. Lgyen így vagy úgy, egy 
azonos ezekben az alakokban — mintha Breugel vásznairól léptek vol-
na elő . Különbözőségüket, vagy éppen egy-egy jellemző  vonásukat 
emeli ki az író — a monológok esetében is —, markáns vonásokkal meg-
jelenített, plasztikus alakjait. 

Történetei ezerágú kapillárisokként hálózzák körül a bevezet ő  leírás 
vagy reflexió után kibontakozó témát. Közben elszakad az adott való 
ságszelettő l, továbbgondolja azt, és lehető leg egy szélsőséges (fan-
tasztikumba hajló) — poetikus változat felé vezeti történetét, vagy csak 
egyszerűen önmagába fordulva építi prózáját. 

Tolnai Ottó ebben a könyvében is távol tartja magát minden kísérle-
tezéstől, lehiggadt, mint egyik elbeszélésének levélírója, akit ő l a kö-
vetkezőket idézi: 

a ház, az udvar, a kert az alapegység amelyb ől (...) ki fogjuk 
növeszteni új világunkat, ha már nem mentünk időben világgá; ha 
már nem lettünk öngyilkosok... " (Peinture metaphisique. 48. o.) 
Írásmodora a posztmodernizmusé, amelyben letisztultak már az 

avantgárd kísérletek, a diszharmónia és az er őszakos konstrukció he-
lyibe újra a harmónia és a szépség lépett. Csakhogy ez a szépség-
eszmény távolról se hasonlít az avantgárd el őtti szépségeszményre. 
Tolnai szépségélményében benne van a természet növényeivel és 
állatóival, benne van az ember, jelenlétével, létévelés jelentelenségével. 
Itt szép minden létez ő : a pillangó szárnycsapása, a lemarcangolt ko-
ponyacsont, a születés és a halál, szépek a szerelem könnyei, de a 
brutalitás izzadságcseppjei is. 

Szép, akár a vakondbriliáns. Az állat megeszi a világító szentjános= 
bogarat, ürüléke megkeményszik; ragyog. 

A Tolnai-próza is ilyen agy-excrementum: a semmib ő l terem-
tett brilians. ❑ 

FEKETE J. József 
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„Vigyazz mre! — figyelmeztettem magam. —Hosszú út áll el őtted, 
módjával költekezz. 

A kocsmáros kérdő leg rám nézett. 
Hozzon nekem moslékba szánt maradékot a konyháról — akartam ne-

ki mondani. A szerb nyelv rokona a szlovénnak, de hogy nevezik szer-
bül a moslékot? Nem jutott az eszembe. Egy képzeletbeli vályú fölé 
hajolva röfögni kezdtem. 

Szép terítéket rakott fel, és nemsokára hozta a vacsorámat is, amely 
akkora disznósült volt, hogy lelógott a tányér szélér ő l. Betegre ehet 
tem magam. Hát ilyen félreértések adódhatnak azok között, akik nem 
beszélik egymásnyelvét. És erre a zsíros vacsorára inni is kellett. El-
úszott az utolsó ötkoronásom." 

Jópofa kis epizód, mondjuk, egy ifjúsági regényhez, ilyenként rendben 
is lenng. Csakhát könyvkiadónk az 1986-os esztend őre „felnőtt" és 
ifjúsági regényre egyaránt kiírta pályázatát, Beder István pedig az 
előbbire küldte el a maga regényét, amely a beérkezett kéziratok kö-
zül, így tudjuk, ebben az évben egyedül bizonyult kiadhatónak. Fel 
nőtt regényként, bármennyire ifjúsági regénybe ill őnek tűnjék is a fenti 
idézet. 

De hát valójában mirő l, illetve kirő l is szól Beder István szerény terje-
delmű , nem is egészen száz oldalas regénye? Amint azt már a szerz ő  
fogalmazta fülszövegéb ő l is megtudhatjuk, egy, a történet jelen idejé-
ben, 1912 áprilisában tizenkilenc éves péklegényr ől, a zentai szüle-
tésű  Bóka Imrérő l. Egyben pedig valóságos személyr ő l is, ugyancsak 
fülszöveg tanúsága szerint, a szerz ő  személyes ismerösé гő l, illetve 
egykori riportalanyáról, mivel az azóta elhunyt ember id őskori szóbeli 
vallomásaiból kerekítette ki Beder István a maga regényét. Közép-
pontjában a munka nélkül teng ődő , és vándorútja során Abbáziába 
sodródott Bóka kényszer ű  böjtjével, méghozzá éppen nagyböjt ide-
jén —ebbő l adódóan lesz a regény címe is kett ős jelentésű , illetve bi-
zonyos értelemben jelképes is egyúttal. Els ősorban a regény jelené-
nek idősíkjára vonatkoztatva — tekintve, hogy fellelhető  benne egy 
másik, a múltat megjelenítő  idősík is, aminek révén Bóka Imre korábbi 
életútját is megismerhetjük. 

A Beder által feldolgozni kívánt anyag szinte lényegéb ől fakadóan 
kínálja az idősíkok váltogatását. Alighanem az elmondandóknak azt 
a „jelenre" és „múltra" való tagolását is, amit a szerz ő  legkézenfek-
vőbb és legegyszerűbb, sőt talán legkényelmesebb megoldásként vá-
laszt magának. Egyfelől hősének fiumei és abbáziai (a gyengébbek 
kedvéért: rijekai és opatijai) napjairól tudósítva, másfel ől pedig a 
Bókával korábban történteket is felidézve regényalakja emlékeze-
téneksegítségével. Az első  idősík esetében azt mesélve el, miképpen 
keveredik Fiuméban Bóka ártatlanul piromániás gyújtogató gyanújá-
ba, miképpen menekül sietve Abbáziába, s válik — egyebek mellett 
— az ott üdülő  vastag pénzű  és „mondain" vendégek fényűzésének 
tanújává is, hogyan él hulladékon vagy még azon sem, kísérel meg 
hasztalanul némi keresetre szert tenni, hogy, miután egy tüd őszana 
tórium ápoltjai eszméletlen állapotban találnak rá, végül is szül őváro 

' sóba induljon vissza. Azt követ ően, hogy a második id ősík jóvoltából, 
már gyermek- és ifjúkora is kibontakozott. Mármint korai árvasága, 
apácák irányította árvaházi neveltetése, kora hajnali felkelésekkel ke-
serített és időnkénti pofonokkal is tarkított inasévei, nem kevésbé pe-
dig segédként való vándorlásai, különböz ő  színhelyekkel, mesterség-
beli és egyébb tapasztalatokkal gazdagító fordulatokkal együtt. Ame-
lyek során nemcsak egyik mesterének ifjú és emancipált özvegye kéri 
férjül, de kapcsolatba kerül korának munkásmozgalmával is, s ebb ő l 
adódóan a kitoloncoltatás kellemetlenségeivel éppúgy megismerked-
het, mint a börtöncellával — miel őtt a kivándorlás gondolatával fóglal-
kozva, gyalog indulna meg az Adria felé. Egyszóval az itt elmondot-
tak valóban bőséges anyagot kínálnak, élményekben gazdagot és 
mindenképpen ígéreteset, egy miden tekintetben feln őtt regényhez. 

Olyan regényhez tehát, amely az itt feltárulónál sokkal teljesebb vilá-
got is megmutathatna. Csak hát ez a regény alighanem csakis akkor 
bontakózhatna ki igazán, ha szerz őnk összetettebb ábrázolásra is 
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Regény nem 
felnőtteknek 

Beder István: Nagyböjt Abbáziában. 
Forum Könyvkiadó, Ujvidék, 1987 

vállalkozna valamiképpen. Akár még az említett id ősíkokat illetőleg is, 
úgy tetszik, a Bóka helyzetéb ől különben is magától értet ődően adódó 
szabad képzettársítás eszközeivel közelítve tárgyához. Nagyon is 
körültekintően keresve azt, ami a valóságban látszólag véletlensze 
rű , ám egyben törvényszerű  is, nevezetesen az átváltás pontjait jelen 
és múlt közt, mintegy az emlékezés valóságos mechanizmusának 
megfelelően, olyképpen, hogy h ősének emlékezése ne hasson eny 
nyire elő re elhatározottnak és tervszer űnek. Nemcsak mert nehéz el-
képzelni, hogy egy, már-már az éhhalál szélére sodródott ember így 
emlékezzék: mintha csak önéletrajzot írna, s hogy olvasója el ne té-
vedjen, következetesen ragaszkodva az idő rendhez. Illetve az önélet-
rajz szabályszerűen fontosnak tekinthet ő  főbb állomásaihoz, mit sem 
törődve azzal, hogy az ilyen körülmények közötti emlékezés szükség-
képpen mindig csapongó; s hogy sokszor épp a látszólag mellékes ' 
válik fontossá, magát az „objektív valóságot" is e szubjektivitás segít-
ségével keltve életre. đsszességében is a Bedernél tapasztaltaknál 
akkor is kevésbé felszínes és leegyszer űsített valóságképet és re-
gényvilágot eredményezve, ha ez nem egyedül az idősíkok kezelé-
sével áll összefüggésben. Hanem bizonyos előregyártott elemekkel 
is, mivel nemegyszer túlságosan is azt kapjuk, amire eleve várunk. 
Példának okáért az apácák esetében is, mert alighogy felbukkannak, 
máris arra számítunk, hogy bizonyos ösztönbeli elferdülésekr ő l essen 
szó, és ez így is történik. Mint ahogy a kedélyes és nótakedvel ő  ka-
posvári szolgabíró pártfogói fellépéséb ől is nyomban sejtjük: ennek 
ára bizony egy kis sztrájktörés lenne. Meg persze azt is: sztrájktörő  
azért mégsem lesz Bóka Imréből. Annak a nagyon is haladó, sőt siet-
ve célratörő  szabályszerűségnek megfelelően, amit a szerző  hiába 
igyekszik különféle színező  epizódokkal ellensúlyozni — olyanfélékkel, 
hogy a mutatványos Bohumil (szlováknak mondja, ám a kor szóhaszná-
latának megfelelően nyugodtan nevezhetné tótnak is) idomított csim-
pánza segítségével juttat ételt-italt h ősünknek a börtöncellába. Köny-
nyítve ugyan Bóka helyzetén, ám egyúttal elehetetlenné is téve 
számára, hogy előttünk emberként igazán kibontakozzék. Vagy hogy 
egyáltalán komolyan vegyük. 

Ám de nem elevenedhet meg igazán Bóka Imre hányatott ifjúságá-
nak kora, a Ferenc József-i kor sem. Az Osztrák—Magyar Monar-
chia utolsó „boldog" békeéveinek világa, bármennyire helyismereti ta-
nulmányokat végzett is a szerz ő  Bóka Imre egykori vándorútját követ 
ve, illetve folytatott történelmi kutatásokat levéltárakban. Mert ami a 
korabeli élet mindennapjait illeti, regényének lapjain jobbára olyasmi-
vel találkozhatunk csak, ami nagyon is ismert számunkra. Ámbár 
hogyan is lehetne ez másképpen, hiszen a Monarchia korabeli iro 
dalmában ezeket mind megtalálhatjuk, sőt ennek a sok nemzetiség ű  
és a „népek börtöne" megbélyegz ő  jelzőjével sem egészen alaptala-
nul illetett, ám égtájunkon bizonyos civilizáló szerepet is betöltő  kép-
telen államképződménynek talajából kinőttek óriási írói életm űvek is, 
Musilé , Kafkáé, Krlе2бб , Hašeké, vagy hogy a magyar irodalomról se 
feledkezzünk meg, Móriczé, Babitsé, Kosztolányié, amelyekben nem 
csupán a külső  világ precízen rögzített valóságanyagát találhatjuk 
meg, hanem az általa sugallt életérzés sajátos párlatát is, esetenként 
lidérces álomnak ható fantomvilágként életre keltve. Úgyhogy miért is 
várhatnánk e téren valami újat Beder Istvántól — valószín ű leg ő  sem 
várt ilyent magától. Annak ellenére, hogy Bóka Imre „alulnézete" 
mintha valamit mégis kínált volna számára, amennyiben a kölcsön-
kapott vallomások közvetlen naivitását hitelesen tudja megszólaltatni, 
ha következetesebben képes figurája bőrébe bújni. Csak hát ebben a 
megközelítésben nem jobb-e az eredeti dokumentum... mivel itt 
mindenképpen a topolyai Tóth Bubora István sok hasonló élményt 
tartalmazó Emlékezéseim cím ű  írása jut az eszembe, amelyet a Híd 
1986-os évfolyama közölt folytatásokban; s ami éppen átéltségével 
és keresetlenségével képes hatni ránk. Mindazzal együtt, ami a Be-
deréhez hasonló erőtlen irodalmiasítással aligha látszik pótolhatónak. 
És ami mellő l hiányzik a távlat, mindannak lehetősége, amit aközben 
eltelt több mint félszázadnyi „rálátás" számunkra, tehát Beder István 
számára is nyújtani képes. Mivel ez is egy lehet őség lehetett volna, 
holmi, a Monarchia alkonyával kapcsolatos történelmi tanulságé, va-
lamié, ami jelenünk bizonyos tünetcsoportjaival összefüggésben is 
időszerű  lehetne. Annál inkább, mivel a regény hordozta üzenet így 
legfeljebb valamiféle „milyen rossz is volt régen"-ben lehetne össze-
gezhető , már-már ama bizonyos bezzeg"-gel együtt, ámbár a régi 
rossz dolgok emlegetése ma, inflációtól és egyebektő l terhelt nap-
jainkban talán még enélkül is vigaszt nyújtóan üdít ő  lehet. 

Esetleg még a felnőtt olvasó számára is. Eltekintve azoktól, akik szá-
mára minden vicc új, úgyhogy ők, lévén talán éveik szerint nagyko-
rúak, de nem felnőttek is, bizonyára találnak a regényben a Monar-
chiáról egy-két új dolgot. De hát éppen ezért látszik igaznak, hogy Be-
der István regénye csak akkor nem ifjúsági regény,.ha függ őben hagy-
juk a kérdést: mit tekintünk felnőtt irodalomnak, s kit feln őtt olvasó-
nak. ❑ 

VARGA Zoltán 
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Tari István: Tépőzár. Forum Kőnyvkiadó, 
Újvidék, 1987 

Német Mária 

Küzdelem a szólegyekkel 

Tari István egyik legtehetségesebb fiatal köl-
tőnk. Harmadik verseskötetét is, miként az el ő-
ző  kettőt, a képnek és a gondolatnak az egysé-
ge jellemzi. Noha Tari is vonzódik a szokatlan 
szókapcsolatokhoz, közvetettebb kifejezésmód-
hoz, s a polgárpukkasztás sem idegen t őle, 
nem kedveli a mások számára hozzáférhetetlen 
rejtjeleket. Viszonylag kevés olyan verse van, 
melynek megértése hosszabb fejtörést igények. 
Költészete a valóságból és az emlékeibő l ih-
letődik. Alapmódszere a szembeállítás. Vagy 
a múlt és a jelen élménysíkjai metszik egymást 
nála meghökkentő  módon, vagy pedig a látszat 
és valóság egyéb súrlódásformái képezik ver-
seiben a strukturáló erőt. Az öncélú szójáté-
kok, a grammatizálás fortélyai távol állnak tőle. 
Ha megragadja is figyelmét a nyelv valamely je 
lensége, ez csak ürügyként szolgálhat a 
mélyebb és általánosabb mondanivaló közvetí-
tésére. Versei leginkább rövidek és a sorok is 
csak néhány szóból állnak. Ennek oka a tömör-
ségben, a sokatmondás erényében rejlik. Ez 
gyakran paradoxonként és epigrammatikus for-
mában  jut  nála kifejezésre, ámbár a többértel-
m űség sem ritka effektusa. Világképén a rezig- 

náltság szürkéje az alapszín. Mindenkiben csa-
lódott, beleértve önmagát is. Ezért gyakran gu-
nyoros, önironikus s előszeretettel tapintja ki 
az embernek és a társadalomnak, de még in-
kább az egész világnak az abszurd ősszefug-
géseit. Úgyszólván versenként nevez meg 
egyet-egyet a lehetetlen kapcsolatok közül. 

Abszurdkeresése többnyire nem er őltetett, te 
hát nem divatosság eredménye, hanem belső  
szükségszerüség következménye. Azonban nem 
érzeleg, s inkább az érzelmek hiánya miatti ke-
serűségét, az ember szükségszer ű  belső  ki-
égése miatti méltatlankodását fe'ezi ki. 

Verik a lapot című  versében — miután a dél-
utáni gépies kártyázás impresszionista képét 
vázolja fel — az „erősödő  /erdőzúgás"-ra asz-
szociál, „melyben ügyetlenül / kever és oszt 
/ azóta is/egy súlyos tárgyakhoz / szokott kéz". 
A Rekordtermés pedig a következőképpen 
prezentálja a költ ői lényegkeresés eredményét: 
„mint kenceficés tubusok / szuszognak / a go-
lyóstollak // teleszarják a tájat / ennek /örül a  

hivatal // rekordtermés pipacsokból / harsogja / 
a helyi sajtó". E két idézet igen sokat mond róla: 
miért alakult Tari magatartása az el őbb jelzett 
irányba, $ ugyanakkor: miért itatja át szinte 
majdnem mindig a gúny a fiatal költ őnek a vi- 
lággal és önmagával szembeni magatartását. Az 
első  idézetben az ember jelentéktelensége a ta-
pásztalaton túli érzéketlen er őkhöz mérve dom-
borodik ki. Más szóval a kártyázás zsánerképe, 
a kis világ érzéketlensége a létnek a szimbólu-
mává növekszik. A fiatal költő  azt sugallja, hogy 
szükségszer ű  bizonytalanságban (illetve—ahogy 
másutt jelzi — semmiben) élünk, nem ismer 
jük a végső  összefüggéseket. A másik idézet 
(vers) ugyanezt a bizonytalanságot a társadal-
mi tapasztalat fel ől világítja meg. A triviális ki-
fejezés és a zsurnaliszta elem már önmagában 
is jelzi: milyen nagy erővel taszítja a fiatal köl-
tőt az, amit jelenünk időszerű  kérdéseinek ne-
vezünk. Az érzékeken túli és a tapasztalati egy 
aránt lehangoló: szorongást okoz és undort vált 
ki. Ezzel magyarázható az a nagy fokú tisztelet 
lenség, amelyet a fiatal költ ő  egyes jól bevált, 
de főleg újabb értékekkel szemben tanúsít. 

Több versének tanúsága szerint az önzetlen 
lelkesedés, a teremtő  mámor az, amit az ember 
legértékesebb tulajdonságának ta rt. Csupán e 
meggyőződését szem el őtt tartva érthetjük meg, 
milyen hangsúllyal írja le: „sokasodnak a mes-
terek", s hogy mi kifogása van mindaz ellen, 
„ami vég nélküli / barkácsolásba torkollik". A vég 
nélküli ismétlődések, vigasztalan szabályossá-
gok, tartalmakat játszó formák bosszantják. 
Legfeljebb ezek ironikus megnevezése elégíti 
ki, mint ahogy mellékélt fotografikáin egyértel-
műen érzékelteti is. Ezek szerint csak a struk-
túra-pillanatok áttekinthet ők; nincs gyökereit 
és perspektíváját sejtet ő  konstrukció. Lényegé 
ben minden a mértani formák vigasztalan sivár-
ságára, a világos és a sötét medd ő  ellentétére 
vezethető  le. 

Már az eddigiekből is sejthető , hogy vallomá-
sos jellegű , alanyi költészet a Tarié. Ezt az én-
és emlékközpontúságot azonban nem egy el-
szigetelt individuum külön esetének dokumen-
tumaiként kell felfognunk. A Tépđzár versei 
ugyanis közösségi érvényű  tapasztalat megfo-
galmazásai. A személyesség alkalomszer űsé-
ge, a sors véletlene itt magának az embernek a 
korlátozott lehetőségeit rejti magában. Az egye-
temesség felé a szorongás esztétikai terméke, 
a látomás billenti e verseket. Asokk-élmény; 
melyben ág mellé repült verebeket ;és „hulló 
sukban / tetten ért téglákat" Iát a szem, miköz 
ben „a valóság tökcsapdája" fölé szeretne emel-
kedni". Ezzel a létélménnyel van összefüggés-
ben a Dirr-durr című  vers is, amely a szavak 
élettől való különválásának divatos gondolatát 
rendkívül szellemesen családi élethelyzetbe ve-
títi; a szavakat a legyekkel azonosítja s ily 
módon burleszkszerűvé, sót groteszkké teszi 
azt, ami idillikus vagy legalábbis lírai . szokott 
lenni. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hagyo-
mányokban leggyakoribb költői minőség: a 
líraiság hiányozna Tari költészetéb ől. Több. 
versét ugyanis éppen a visszafogott érzelmes-
ség, a csak sejtetett érzelmi kötödés teszi sajá 
tossá. A költőt a már érintett általánosság-igény . 
akadályozza meg abban, hogy szentimentáli-
san bőbeszédű  legyen, hogy szabadon röpköd-
tesse a szólegyeket. Önfegyelmének, követke-
zetességének köszönhet ően beszélhetünk köl-
tészetének férfias humanizmusáról. ❑ 

VAJDA Gábor 
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Színes kavicsok 
derű je 
Böndör Pál: Ebihalak. Forum, Újvidék 1987 

Német Mária 

Böndör Pál ifjúsági regénye, az Ebihalak, tá- 
jainkon új hangot megütő  alkotás, amelynek 
megismerése különböző  érzésekkel tölti el az 
olvasókat. Mégpedig attól függően, hogy melyig 
korosztályhoz tartoznak. Úgy vélem azonban, 
hogy az olvasók életkorától függetlenül érvé-
nyes az a megállapítás, mely szerint az Ebiha-
lak a hagyományos definíció értelmében nem 
regény. Ezt a m űfajt sokféleképpen értelmezték 
és alakítgatták a szerz ők , ennek tudatában 
Böndör Pál talán úgy gondólta, az ö m űve is 
kísérletnek minősíthető . fgy azt mondhatnánk, 
hogy szövegtöredékek, színes kavicsok, ame-
lyeket a szerző i koncepció, a közös hősök, a föld 
rajzi behatárolhatóság (az id ősíkok már jobban 
elszabadultak) kapcsol vitatható egységbe. Meg-
lepő  és megnyerő  viszont az a frissesség, amely 
Böndör Pál művébő l árad. Érdemes odafigyelni 
a belső  formai változatosságra is: szinte min-
den, nyúlfarknyi terjedelm ű  részlet más belső  
formát vonultat fel. Drámai dialógus, kusza napló- 

részlet, egy szuszra elhadart bels ő  monológ, 
lírai kitárulkozás, fantasztikum, valamint a ha 
gyományos próza tarkán kering az oldalakon. 
Vajon miért ez a bűvészkedés? Mi célt szolgál? 
A szerző  nyilván játékosan kíván visszaváltozni 
azzá, amivé szeretne: szertelen kamasszá. És 
ez a kirándulás sokszor meggyőzőnek tűnik. 

Mellőzve a hagyományos ifjúsági regény szinte 
minden kellékét, sikerült megalkotnia a maga 
ifjúsági regényét. 

A könyvnek nincs összefügg ő , folyamatos 
cselekménysora, szigorú értelemben vett fe-
szültsége, az els ő  pillantásra nem több kama-
szos „hülyéskedésnél", halandzsánál. Három 
jó barát az ötvenes évek végén elhatározza, 
képregényt készít fényképezőgéppel. Vállalko 
zásuk azonban dugába d ő l. Közben sorjáznak a 
jelenetek, kevés a tárgyi valóság leírása, a 
mondatok legtöbbször rövidek és csattanósak, 
itt-ott szakszöveg (mondjuk a fényképezésr ő l)  

szerző  gyakran merész ugrásokat tesz térben 
és időben, így az olvasó előtt a cselekedetek ja-
va része motiválatlan marad. A kamaszos gon 
dolkodás legtöbbször egy az egyben kerül le-
jegyzésre. Alig lehet megszabadulni a gondo 
lattól: a könyvet egy kamasz írta. Vagy legalább-
is olyan író, aki még nagyon köt ődik ifjúkorá 
hoz. Fellelhetjük a kamaszerotika, az els ő  sze-
relem, a kezdeti írói próbálkozások nagyon is 
kivehető  nyomait. Olyan fiúk a h ősök, akik a 
korral élnek, akikre a divathullámok rátörnek, 
és egy idő re hatalmukba kerítik őket. Még a jö-
vő  is kibontakozik előttünk: az atomháború utá-
ni, kiégett bácskai táj humoros (!) megjelenítése 
egyszerre tölt el bennünket borzadállyal és de-
rűvel. Mindehhez a szerző  jó nyelvérzéke tár 
sul. Nem a kifejezések és nyelvi fordulatok gaz-
dagsága a megragadó, hanem a hétköznapi nyelv 
eleven és természetes csillogtatása. Így az 
ötletgazdagsághoz méltón társul a nyelvi szel-
lemesség. És miután végigolvastuk a vékony-
ka kötetet, aít tapasztalhatjuk, hogy a „meg-
rázó" történetbő l alig marad meg valami, a m ű  
hanguiata és a belő le áradó életérzés azonban 
továbbra is visszhangzik bennünk. 

A szerző  alaposan „felvértezte" magát a 
tévútra csábító nosztalgiával szemben: szinte 
minden sorból öngúny és irónia árad. Moso-
lyogva idéz kamasz tetteket és gondolatokat a 
maguk naivitásában és spontaneitásában, az 
olvasó gyakran már nemcsak mosolyog, hanem 
nevet is, hiszen olyan mulatságosak ezek az ál-
modozó, cselleng ő  fiúk. De az iróniának meg-
van az a csodálatos tulajdonsága, hogy általa 
világossá válnak az összefüggések, lemeztele-
nednek az emberi gyarlóságok, minden érthető  
vé válik, és a kamaszok a maguk kiszolgáltatott-
ságukban vonzókká válnak, de vonzóvá válik a 
kor is, amelyben a helyüket keresik. Böndör Pál 
vonzódik ifjúkorához, és hiába látja néhai énjé-
nek esendőségét, ez még csak fokozza nosz-
talgiáját az után, ami már visszahozhatatlan. A 
félig megértett, megsejtett, de nagy intenzitás-
sal átélt kamaszkori élményanyag Böndör Pál 
esetében is, úgy t űnik, ősélmény, amelytő l lát-
szólagos nyegleségével hasztalan akar (vagy 
nem is akar?) oly módon megszabadulni, hogy 
leírja a történteket. Sőt: igyekszik örökre meg-
tartani magában ezt az életérzést, „ebihal", 
azaz kamasz akar maradni egy életre, a világot 
továbbra is úgy látni és megélni, mint valaha, 
amikor a mai „lakósilók" helyén titokzatos mo-
csarak ter.eszkedtek. 

Mint már említettem, a szerz őtő l távol áll min-
den didaktikus okoskodás, egyszerűen életér-
zését tolmácsolja. Az egyik jelenetben arra utal; 
hogy a feln őttek élete nem más, mint az iskolá-
ban és a családban elsajátított játékszabályok 
állandó reprodukálása. Ezt az életformát a me 
sélő  főhős (aki minden bizonnyal a szerző  re 
génybeli énje) nem hajlandó elfogadni. Tudjuk: 
mégis elfogadja, mert más lehetőség nincs. De 
még sikerül neki egy könyv erejéig visszatér-
nie az ifjúkor világába, ahol minden mášképpen 
csillogott. A mai számítógépes világban, ahol 
mindenki egy láthatatlan, de mégis létez ő  prog-
ramnak engedelmeskedve él, remek frissítőként 
hat egy ilyen könyv. Nagy sze гtelenséggel, mi-
nimális alkotói fegyelemmel megírt könyv ez, de 
hiszem, hogy még ilyen formában is olyan eré 
nyeket vonultat fel, amelyek vonzóak a mai ka-
maszok számára. Rendkívül hasznos és tanul-
ságos lenne felmérni, milyen fogadtatásban 
részesítik a mai kamaszok ezt a nekik írt köny 
vet. Úgy gondolom, sajátjuknak fogják érezni. ❑ 
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Felszín alatt 
feszülő  emberi 
tragédiák 
Hornyik György: 

Bontás. 

Forum Könyvkiadó, 

Ujvidék, 1987 

Az író nem önmagának s nem az asztalfióknak ír. Még akkor sem —
ha mint Hornyik György — aránylag ritkán szólal meg. Az író, ha csak 
nem szkriptomán, azért ír, mert úgy érzi, hogy halaszhatatlan monda-
nivalója van az olvasó és a világ számára. Közölnivalója, amit rajta 
kívül még senki más sem mondott el, vagy legalábbis nem úgy, mint 
ő . Van, aki a formával és a tartalommal vagy az id ősíkokkal kísérlete-
zik, van aki tükröt ta rt  е lénk, s van, aki csak egyszer űen ír, legjobb tu-
dása, legjobb belátása szerint. Hogy mikor és mib ő l mi kerekedik ki, 
azt írója és tehetsége válogatja. Az olvasó meg - a maga kifinomult 
vagy nagyon is ingatag ízlése szerint — azt választja ki, ami neki tet-
szik, ami vele kommunikál, ami mond neki valamit. Emberr ő l, világ-
ról, rólunk. Mindarról, ami körülvesz, gondolkodásra és töprengésre 
késztet bennünket, illetve arra, hogy — adott helyzetekben, pillanatok-
ban —így vagy úg cselekedünk. 

No persze, azért ettő l eltekintve, az irodalomtót sosem kell valamilyen 
haszonelv űséget számonkérni. Nem, mert az nem az irodalom, ha-
nem a mindennapi élet, a napipolitika, a társadalmi erkölcs — és nor-
marendszer feladata, vagy éppenséggel az oktatásé, nevelésé. 

Az irodalom — a jó irodalom —, ha oktat és nevel is, direkt hatások és 
ráhatások helyett az elmélyültebb, a kifinomultabb, a rejtettebb lehe-
tőségekkel él. Úgy is mondhatnánk, hogy összhatásában nyeri meg, 
vagy veszti el az olvasót. S az írónak — alkotónak — akkor van nyert 
ügye, amikor sikerül az olvasó „kegyébe" férkőznie, vagyis annak a 
tetszését, figyelmét megragadnia, lekötnie. Hornyik Györgynek ez 
általában sikerül. Anélkül, hogy bárminem ű  bűvészkedéssel, szem-
fényvesztéssel és hókuszpókuszokkal próbálkozna. Nála az egysze-
rűség, a természetessé. hat és tör ma.ának utat. 

S ez az egyszerűség, természetesség abban mutatkozik meg, hogy 
Hornyik György többnyire realista módon vizsgálja és ábrázolja vilá-
gunkat, életünket. Ezt teszi a Temetés (1966) cím ű  elbeszélés-köte-
tében, a Parcella (1980) noveiláíban és A gyárkapun kívül (1981) cí-
m ű  kisregényében, s ezt teszi a legújabb, Bontás cím ű  novelláskö-
tetében is. Itt — korábbi írói tapasztalatait továbbfejlesztve és kamatoz-
tatva — szikár nyelvi eszközökkel, látszólag színtelenül és szenvtele-
nül mondja el és festi meg a történeteit, kisember-hőseinek a hétköz-
napjait, gondjait, kiábrándulásait, megrendüléseit, tragédiáit (s csak 
elvétve az örömeit, reménykedéseit) — s mégis mindenkor úgy, hogy 
azok — néhány novella kivételével — magukkal ragadják az olvasót, le-
kötik a figyelmét, töprengésre, továbbgondolkodásra késztetik. 

A kötetben található tizenhét novella zöme vívódó és elesett embe-
rekröl, magányos és kisemmizett öregekrő l szól, az élet fonák dolgait, 
különösen kiélezett helyzeteit, határhelyzeteit, illetve, a néha-néha 
Ilyenkor is tapasztalható felemel ő  pillanatait mutatja be mély emberi 
humánummal, megértéssel, s az elbeszél ő i hang minden visszafo 
gottsága ellenére is (ki nem mondott, sorok közti) sajnálattal, szána-
lommal, hogy ilyesmik is megesnek az emberekkel, el őfordulnak az 

életben. 

z e en tartott tü ör pedig — bármennyire ütött-kopott, homályos és 
lepattogott foncsorú — bennünket jóra és rosszra egyaránt fogékony 
emberként ábrázol. Ha beletekintünk a tükörbe — márpedig olvasás 
közben bele kell tekintenünk —, van mit látnunk, van mit restellnünk. 

Hiszen az emberi értékek, magatartásformák és jellemek torzulásá-
nak, eróziójának, kibicsaklásának, porba hullásának vagyunk a szem-
tanúi. Azoknak a negatív irányban és értelemben lejátszódó változá-
soknak, amelyek — ne szégyelljük kimondani a szót —elszomorítóak. 
Mert a Bontás egy, az emberségbő l, tisztességb ő l mindinkább kivet 
kező  és kireked ő , pusztuló világot mutat be, egy olyan világot, amely-
ben a „büszke" utódok nem különbek az egyszer ű , „ódivatú" öre-
geknél, sőt náluk éppenséggel sokszorta rosszabbak, kiábrándítób-
bak, mert türelmetlenek, kapzsik, törtet ők, lélekre, emberségre mit 
sem adók; elsősorban a gyors fölemelkedés megszállottjai, az anyagi 
és a földi javak élvez ő i. 

Gondoljuk csak a címadó novellára , a Bontásra vagy a Takarításra, 
amelyekben a fiak és az unokák, a legközelebbi hozzátagozók alig 
várják, szinte már lesik, hogy a tisztességben megöregedett pátriár-
kák lehunyják a szemüket, „letegyék a kanalukat", s átadják helyüket 
a csörtető , könyöklő , belátástalan, kíméletlen fiataloknak. Azoknak, 
akik mindig csak magukkal, a jólét és a jobb sor hajszolásával tör őd-
nek — azzal viszont már szép keveset, hogy netán apjuktól, anyjuktól, 
az e világról távozó nagyszül őktő l tisztességes végbúcsút vegyenek. 
Nem, az ilyesmi általában nem érdekli az „új kor" kiégett, érzelmileg 
és lelkileg beszűkült „új" embereit, mivel őket sem a haláltusájukat 
vívó öregek látványa, sem azok csendes, néma tiltakozása nem döb-
benti és nem rendíti meg. Komor és konok világ ez, szám űzött öröm-
mel, szám űzött meghittséggel, embertelenséggel teli. Virág, szeretet, 
fény, csipetnyi öröm csak ritkán lopakodik be ide (mint például a Pusz-
tuló öregek cím ű  novellában). Annál több úton-útfélen a közöny, a 
harag, a félelem, a szorongás, a nemtör ődömség, a bontás, a rontás, 
a pusztulás. A már említett novellákon kívül a Lakáscsere , a Gyász, 
A politikus és a Várakozás cím ű  novella is arról győz meg bennün-
ket, hogy a leírtaknak megvan az a tartalmi, gondolati és érzelmi több-
lete, ami által a kötet is többrét űvé és többszólamúvá válik. Az olva-
só megelégedettségére és örömére. 

Mert, ha a kötetnyitó Melegpróba és Akasztás még csak afféle tan-
könyvbe illő  tételes elbeszélés az együttélés és emberi helytállás 
más-más sorsfordító pillanatairól, addig az Ajándék és A politikus 
cím ű  novella már a naponta szemünk el ő tt lejátszódó mindennapi 
„témáink" igazi írói megragadása és megformálása, sok-sok keser ű  
igazsággal. A két nyitó novella olvasásakor arról is meggyőződhe-
tünk, hogy még a legszörny űbb korban, a fasizmusban sem aljasul le 
mindenki egyformán. Józan gondolkodással, egy kis emberséggel, 
tisztességgel mindenkor mások lehetünk, lehetnénk, mint amik éppen 
vagyunk. Még akkor is, ha — ki nem mondva ugyan — Hornyik György 
Vörösmartyhoz hasonlóan „sárkányfog-veteménynek" érzi és ábrá-
zolja az embert, akiben mit „csecsszopóban" még nem n őtt fel és 
meg az értelem. 

Ilyen értelemben, a kötetben felvázolt társadalmi, szociográfiai hát-
térrel, életünk lépten-nyomon tetten érhető  valóságszeletével a Bon-
tás cím ű  novelláskötet jó és hasznos gondolatokat ébreszt ő  olvas-
mány. Még talán olyan is, amelyik erkölcsi és etikai viták megszer-
vezésére, a fiatalok és a feln őttek konfrontálására, avagy épp egy-
mással való kíbékítésére kiválóan alkalmas (lehet). 

Egy valami azonban mindenképpen zavaró a kötetben: az író helyen-
kénti kényelmessége, rutinossága és klisészer űsége, vagy még in-
kább modorossága, abból is kit űnik, hogy nála az öregek majd mindig 
tempósan lépkednek, az öregasszonyok pedig többnyire madáreson-
túak. A részletez ő , mikrorealista leírások viszont túlzottan is szájba-
rágóak. Mint például a Várakozás című  novella itt kiragadott sorai-
ban is: 

„Be akarta tenni a kulcsot a zárba, de nem ment. Próbálgatta, er ő ltet-
te, hiába. Végül eszébe jutott a szög, el őkotorta a retiküljéb ő l a csi-
peszt és kihúzta a szöget a kulcslyukból, majd kizárta az ajtót, belül-
rő l bezárta, bement a szobába. Levetk őzött, leült, rágyújtott és élve-
zettel szívta le az olcsó cigaretta erős füstjét. — Na, ez is megvolt." 

Nos, ha stílusosak akarunk lenni, hadd írjuk ide a fenti modorban mi 
is: Hornyik György Bontás cím ű  kötete élvezetes is, meg nem is, de 
mindenképpen fontos kötet, „erős füstjével", csíp ősségével és ke-
gyetlen őszinteségével maróan szól hozzánk, keser űséggel beszél 
rólunk. Keményen, köntörfalazás nélkül és következetesen ábrázol-
ja a felszín alatt feszül ő  emberi tragédiákat, életünk megdöbbent ő  
szégyenfoltjait és kisiklásait. yó volna, ha „anyaga" miel őbb megfo-
gyatkozna — mesél őkedve pedig gyarapodna életünk más témáival, 
mindannyiunkhoz közel álló, ránk hasonlító pozitív és negatív h ősei-
vel. ❑ 
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Zoran Đukanović  

Az 
alkalmiság 
elkerülése 

(Bora Đoković  - Dragan 
Bosnić : Vuk Stefanović  
Karadži ć  kezdők számá-
ra, SIC, Beograd, 1987.) 

Az egyetlen igazi kihívás az országos jelleg ű  
évfordulók megünneplésekor az alkalmiság el-
kerülése. Ellenkező  esetben minden ilyen ki-
advány a megemlékezési hullám személytelen 
részévé válik, és éppen., azért, mert csupán 
passzívan emlékeztet bennünket egy-egy év- 
fordulóra, gyorsan feledésbe merül. Dragan 
Bosnić  érdekes kalandba bocsátkozott: Bora 
Đoković  szövegkönyvébő l, amel Vuk és a vele 

párbeszédet folytató, illetve polefiizáló embe-
rek autertikus elbeszélésein alapul, képregény-
nyé kerekedik. Ez a munka azzal a szándékkal 
készült, hogy a köztudatban ne csak addig le-
gyen jelen, amíg a Vuk-évforduló tart. 

Bosnić  az elbeszélő  módot alkalmazza a vál-
tozó narrátorok gyakori belépésével. Ez annyit 
jelent, hogy nemcsak egy egységes elbeszélő i 
szemlélet jellemzi az összekötő  szöveget, ha-
nem a legkülönbözőbb szereplők, akik nem 
mindig azonosak, nem tartoznak kötelezően 
egyik korszakhoz vagy társadalmi réteghez 
sem. Bosnić  a narrátor vizuális dinamizálásá-
nak ötletére Jovan Nikoli ćnak és Vojislav Pson-
čaknak Vaska Kanaka kalandjai cím ű  képregé-
nyében bukkanhatott. Bosni ć  azoban tovább 
halad. Az elbeszél ők különböző  reinkarnálásé 
val elérte az elbeszélés tárgyától való id őbeli 
és térbeli távolodást, illetve ennek (újbóli) meg-
közelítését. Az eltávolodás megfelel annak, 
amit Evgenie Zamjatov a H. G. Wallesról szóló 
esszéjében Walles a repül бbennek nevezett. 

A narrátor leggyakrabban a tanítón őben, az 
idegenvezetőben, a történelem hivatásos lehall-
gatóiban (kémek, besúgók) reinkarnálódik. Bos-
nić  a többieket finoman kigúnyolja a rend ő ri vi-
lágítás és a történelem rend őri víziója miatt. A 
képregény utolsó táblája szellemes meghosz-
szabbítása az egésznek — nyitott befejezés. A 
Vuk iránti bizalmatlanság szimbolikusan a kép-
regény szerző ire is vonatkoztatható, akik végig-
kalauzoltak bennünket Vuk történelmi misszió-
jának képzeletbeli múzeumán. 

Vuk kedves barátjától, Hajduk Veljkótól elté- 

rően nem a testi erő  és a hősiesség , hanem a 
szív bajnoka. Természetesen, őt a számára leg-
fontosabb dolog, a népi nyelv sajátos meglátása, 
nem pedig meggyőződései emelik ki. 

Bosnić  ritkán ugyan, de annál bájosabban 
játszik a képregény történetének figuráival. In-
dokoltan bújtatja Miloš fejedelem a szuper-h ős 
kosztümébe (107. és 115. oldal). Más esetben 
Patrik Malée karikatúra-h őseit, a marslakókat 
szerepelteti , hogy a másodfokú találkozás 
képével a korabeli Szerbia és Európa kultúrája 
közti mély szakadékot ábrázolja. Ugyanakkor 
Vuk egyik ellenlábasának, Milan Vidaković  
szerbszlovén író irodalmi nézeteinek vizuális 
ismertetése az akkori „magas kultúra" felsőbb-
ségének megalapozatlanságát tökrözi. 

Bosnić  a stílus fokozásával bizonyos köny-
nyedséget és játékosságot visz be a Vukról 
szóló történetbe. Ehhez hozzájárul az is, hogy a 
képregény kétségtelenül közelebb áll hozzá, 
mint az illusztrálás, és ezt bizonyítja a szokatlan 
tömörítés id őnkénti alkalmazása, a képek szek 
venciális összekapcsolása, a jelenetek mély-
ségének ábrázolása és az objektumok animá-
lása. 

Ha a Vuk kezdők számára c. képregényt ösz-
szevetjük az ebben a sorozatban már megje-
lentekkel (Kommunista kiáltvány, Marx, Lenin, 
Freud és Einstein), amelyek világhírnévre tet-
tek szert, nyugodtan sorolhatjuk a m űfaj legki-
emelkedőbb alkotásai közé, a Kommunista ki-
áltvány és Freud mellé. ❑ 

Fordította FEJŐS KLÁRA 
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Vuk levele Milicához, Bécsbő l, 1851. február 
13-án 

Vuk levelezése 
Milica  
Srpkin'ával 

Milica levele Vukhoz, Vrdnikrő l, 
1849. november 1-én 

Nagytudású, nagyra becsült uram, 
Különös méltánylással és örömmel fogadtam Kegyelmed felmér-

hetetlen érték ű  ajándékát, ezért nem mulaszthatom el, derék szerb 
Úr, hogy hálámat írásban ki ne fejezzem, elküldvén azokat a kedves 
tartalmú könyveket és megtisztelvén engem azokon kegyelmed dics б , 
a szerbség által minden vidéken ismert aláírásával, mert minden 
szerb jól tudja, kicsoda Vuk Stefanovi ć  Karadžić , tudja, hogy nélküle 
a nemzetiség számos kincset ér ő  emléke feledésbe merült volna, tud-
ja, hogy a szerb hősi énekek csak az egyszer ű  kunyhókban és guzlica 
mellett voltak hallhatók, de a hazaszeret ő  Vuk igyekezett az urasági 
kastélyokba bevinni azokat, s általuk a szerb szíveket a szeretett 
nemzetiségért lángra gyújtani; mindezért az egész szerbség hálá-
val van és lészen mindörökké Kegyelmed iránt, és Kegyelmed élni 
fog még a legalázatosabb utódok emlékezetében is. 

Különösen mély tisztelettel maradok 
alázatos szolgálója 
Milica Stojadinovlб  

tó betegsége is jócskán visszavetett bennünket, nem bírja már to-
vább —, úgy döntött, hogy öcsémet keresked őnek adja. A szívem sza-
kad meg kiváló tehetsége láttán, amilyen ezrek között is csak ritkán 
születik, ezért könnyek közt kérleltem atyámat, hogy ne vegye őt ki az 
iskolából. „Nem költhetek többet, fiam, ezt magad is látod" — ez volt 
a válasza. E gyermek tehetsége feletti sajnálkozásomban, amelyet 
most el kell temetnünk, pedig óriási kár érte, hiszen gondolom, hogy 
ilyen tehetség csak évszázadonként egy akad. Vele az irodalom me-
zeje is egy bimbózó virágot veszít. E szomorú gondolatok közepette 
egy örömteli elgondolás fénysugárként ragyogta be szívemet: eszem-
bejutott,  hogy hallottam Mihailo fejedelem egy nemes cselekedetér ő l,  
hogy hatodból költ a szegény sorsú diákokra, hátha a jóságos fejede-
lem még eggyel megnövelné a növendékei számát, éspedig tenné azt 
éppen a Szerb Milica fivérével. —Ettő l a reménytő l fűtve szólék atyám-
hoz: hagyja Ljubomirt még két hónapig az iskolában, én bízom az Is-
tenben! És előadtam neki a szándékomat. Én most Kegyelmedhez 
fordulok kérelemmel, nagytudású uram; járja ki a dicső  fejedelem-
nél, hogy fogadja be fivéremet ösztöndíjasai sorába, hiszen valóban 
nem arra érdemtelent fogadna be, err ő l ő  majd tanúbizonyságot is 
fog tenni. Én bízom Kegyelmedben, — bízom a dicsó fejedelem jósá-
gában, és úgy gondolom, hogy kérésem nem talál elutasításra. — Isten 
látja csak, hogy mennyire nehezemre esik ez a kérés. — De, félre a 
büszkeséggel, szerb leány! A fivéredr б l van szó, ritka tehetségrő l, 
a saját véremrő l! —Még egy kérésem van Kegyelmedhez, bár tudom, 
hogy felesleges. Az a kívánságom, hogy mindez bárki más számára, 
Őfennsége kivételével, titok maradjon. 

A Fruška vidékéról azt írhatom, hogy Ü гбgön megalakult egy tár-
sulat és fellépett a színházban, több szerb darabot bemutattak, jó-
magam a társaság unszolására csak egy el őadáson voltam jelen: Mar-
ko királyfi álma. Mindannyian jól alakítottak, de kiváltképp egy ke-
reskedő  tűnt ki, aki egy hétköznapi szerb embert alakított, eredetit, s 
nem mást. — Aznap, szent Sava napján a Srbobran bukása volt be-
mutatásra szánva, de betiltották. — Pedig sok vidéki odasereglett 
miatta, magamat meg beteg atyám mell ől szólított el, s ott meg már 
harmadszor a Marko királyfi álmát játszották. Mint amikor elveri a 
gyümölcsöt a jég, jött a hír; — másnap a László bolgár királyt mutat-
ják be. 

Nem hallgathatom el a Kegyelmed leányának, a kisasszonynak 
szánt figyelmeztetést, hogy küldje el a megígért képmását, és üd-
vözölje őt, hogy ne feledkezzen meg arról a Fruška Gorában él ő  
szerb leányról, aki őt a szívében hordozza. És, legyen olyan jó, tudas-
sa velem, kérésem a fenséges fejedelemnél visszhangra talált-e vagy 
sem. Fogadja szüleim mély tisztelettel küldött üdvözletét. 

Kiváltképp mély tisztelettel maradok 
alázattal 
Milica Stojadinović  

Vrdnik, 1851. január 27-én. 

Vrdnik, 1849. november 1-én. 

Milica levele Vukhoz, Vrdnikről, 1851. január 
27-én 

Nagytudású, nagyra •ecsu uram, 
Amikor megkaptam Kegyelmedtő l a könyveket, leírhatatlan volt az 

5römöm, büszekség töltött el, hogy a szerbség által ismert és meg 
becsült Vuk megtisztelt engem. A Kegyelmeddel való ismeretségem 
napja pedig halálomig feledhetetlen nap marad, jeles nap, és lehet, 
hogy a legboldogabb az életemben. — Most, a kellemetlen életkörül-
mények között e nap ígéretes, s barátomhoz bizalommal fordulok: 
Atyám szegény sorsú szerb lelkész, akit az Isten négy kivételes tehet-
ségű  fiúval áldott meg, s ő  mindent megtett, amit ember megtehet, 
hogy ezt az Istentő l eredő  tehetséget gyermekeiben a tudomány által 
kifejlessze. Egyik fiát a Duna hullámai ragadták el, ketten elérték cél-
jukat; a legfiatalabb, és a legjobb közöttük most Karlócán van a ne-
gyedik latin iskolában, ám neki a nincstelenség akarja lezárni a fel-
világosodás temploma felé vezet ő  utat. Atyámat elszegényítették a 
hatunk utáni költségek, az Isten évek óta megvonja a föld javait a nép- 

Az eddig publikálatlan levelekbő l közlünk néhányat. A teljes levelezés a kö-
zeljövőben jelenik meg a Književna zajednica gondozásában Radmila Giki ć  utó-
szavával. 

Igen tisztelt Kisasszony! 
El  sem tudom mondani, mennyire örömömre szolgál, amiért ma tu-

dathatom Kegyeddel, hogy бfensége tegnap azt válaszolta, úgy nézi 
majd, hogy elrendelje a fivér karlócai tanulásához szükséges költ-
séget. Most hát addig türelmeskedjen, amíg azt elrendelik és megkül-
dik, én meg nem fogom elfelejteni, hogy alkalomadtán erre ismét em-
lékeztessem. 

fenségétől jövet az este az örömhír birtokában és azzal a szán-
dékkal, hogy másnap mindezt Kegyednek jelentsem, lakásomban Ke-
gyed Sretenije-napi levelére bukkantam, s mellette a Platon egy-
házfő  nevére címzettre, holnap vagy legkés őbb holnapután átadom 
neki. Remélem, hogy összes verseivel egyetemben Kegyed ezeket is 
elküldi nekem, amelyeket most az egyházfő  úrnak küldött. 

Mina képmását magával vitte az eszéki Mojsilo Georgijevi ć, s meg-
ígérte, hogy megbízhatóan eljuttatja Kegyedhez. Remélem, hogy Ke-
gyed is hamarosan megörvendeztet engem képmásával és versei-
v-l. 

Bécs, 1851. feb. 13-án. 
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Arra kérem, jelentse, hogyan írhatnék Kegyednek a posta útján, 
hogy ne unalmaskodjak Vui ć  úrnál. 

Mina köszönetet mond az almákért és szeretettel üdvözli Kegyedet 
és a Kegyed hozzátartozóit. 

Örömmel tölt el Kegyed utazása a Petkovica kolostorba: amennyi-
ben a her alatti Petkovicáról van szó, úgy alig egy nap járásnyira volt 
azén szülőfalumtól. 

Kegyedet és hozzátartozóit üdvözölve, őszinte tisztelettel maradok 
Vük Stef. Karadžić  

Milica levele Vukhoz, Vrdnikrő l, 1851. Teodor 
szombatján 

Nagytudósú, kiváltképp nagyra becsült uram! 
Tegnap kaptam meg Kegyelmed levelét, amelyben tudatja velem, 

hogy бfensége hajlandónak mutatkozott a fivérem tanulmányi költ-
ségének elrendelésére. Hogyan hatott ez a hír azén szívemre, кбny-
nyen el tudja képzelni. —Els ődleges kötelességemnek tartom, hogy 
jóságáért és közbenjárásáért a legmelegebb hálámat fejezzem ki, $ 
ezt atyám és anyám részér ő l is tolmácsolhatom, nézze úgy, hogy 
igyekezzen az emlékeztetéssel, ismét arra kérem Kegyelmedet. 

Mennyire örülök annak, hogy Mina kisasszony képmása a részem-
re elküldetett, nagy érdekl ődéssel várom. 

Sajnálom, hogy nem adatott meg a saját képmásommal kapcsola-
tos igéretem betartása, hogy azt a versekkel együtt elküldjem. 

Kegyelmed volt olyan jóságos kijelenteni, hogy reméli, elküldöm 
azokat a verseket is, amelyeket az egyházfőnek küldtem, s én most 
ezt megtettem. Nagyon sok elveszett azok a verseim közül, különösen 
a Maxim egyházfő  siratóját sajnálom. Šabacon és Belgrádban is keres-
tem, de nem találtam meg, ám még reménykedem, hogy megtalálom 
a nagyságos asszony egyik hivatalnokánál, aki mindent gondosan 
megőrzött, de most nincs többé Belgrádban, nem tudom, hol van. 
Majd írok Sergije Nikoli ć  professzor úrnak, hogy tájékoztasson err ő l 
a hivatalnokról. 

Valóban a her hegység alatt fekv ő  Petkovicát látogattam meg. Most 
sajnálom, hogy nem tudtam, mennyire közel járok Kegyelmed szül ő-
tájékához, hisz semmi vissza nem tarthatott volna, hogy megnézzem 
azt a helységet, amely Kegyelmedet nekünk ajándékozta. A šabaci 
rokonságom ezt nem tagadta volna meg t őlem, mert csak azt leste, 
hogy kívánságaimat a teljesítéssel megel őzze, abból az örömből fa-
kadóan, hogy én olyan kedwel jártam a mi szép Szerbiánk vidékeit. 
1=s valóban így is volt; gondolataimban még most is visszajárok ber-
keibe. Boldog minden teremtés, aki leveg őjét szívhatja, és Kegyelmed 
is szerencsés ember, hogy tájait bejárta. Négy ízben nekem is kiju-
tott a szerencse, hogy partjaira lépjek, és ilyenkor mindig különös ér-
zés fogott el, az ősszel, amikor nővéremmel a „Drina torkolatánál" 
jártunk, higgye el, kevés hiányzott, hogy meg nem csókoltam a föl-
det. — A Petkovicai utazást még nem küldtem el Kegyelmednek, de 
majd megkapja. 

Ha levelével a jövőben megörvendeztetni óhajt (amit őszintén re-
mélek), tessék azt az atyám vagy a magam címére, éppen Vrdnikre 
küldeni. Rumón van az utolsó posta, mi minden levelet onnan kapunk 
kézhez. De címezheti fivérem, Svetozar Stojadinovi ć  ügyvéd nevére 
is Rumára. 

Svetozar fivérem húsvét után üzleti ügyben Bécsbe utazik, $ én is 
vele tartok. Ennek én nagyon örülök, ám örömöm nem maga Béos 
jelenti, a legkevésbé sem, — hanem annak örülök, hogy Bécsben ta- 
lálkozhatok Kegyelmeddel. 

Farsangkor Ü гбgön bemutatták a „Vladimir és Kosa гб"-t. Minden-
honnan összejöttek a szerbek a színházba. Az el őadók dicséretet ér-
demelnek, de kiváltképp a guzlicás énekes. Másnap mindenki a guz-
licáról mesélt, én látogatóban voltam Molovi ć  plébánosnál, itt is a 
szerb guzlicát emlegették, egyszer csak a házigazda felemelte poha-
rát: Isten éltesse Vuk Karđdžićot, aki a nép dalait dicső íti! Éljen! har-
sogta a társaság. 

Üdvözleteinket küldjük Kegyelmednek és Mina kisasszonynak. Pla-
ton egyházfőnek csókom szent jobbjára. Maradok mély tisztelettel 

alázatos szolgája, 
Milica stojadinović  

Vrdnik, Teodor szombatján 

Vuk levele Milicához, Bécsb ő l,1851. április 2-án 

Igen tisztelt kisasszony! 
	 Bécs, 1851. ápr. 2-án. 

.Tegnap kaptam meg a múlt 'hó 23-i levelét, s a három korábbit is 
a Platon püspöknek és a nekem szánt versekkel együtt. Ebben az 
utolsó levelében mintha kételkedne abban, hogy idejön húsvét után: 
Jómagam nagyon sajnálnám, ha nem jönne, ezért nézze úgy, hcgy ne 
cselekedjen másként, hanem jöjjön, s ha megérkezik, jöjjön egyene-
sen hozzánk kvártélyba (Landstrasse, Heumarkt, N. 517, Hof 1, Stei-
ge 1, Stock 1. Thür 19), s ameddig csak Bécsben lesz, Kegyed nálunk 
maradhat, fivérének meg találunk szobát vagy fekhelyet valahol itt a 
szomszédságban. 

Örülök, hogy kézhez vette Mina képmását, remélem, hogy kegyed 
is magával hozza a sajátját. Köszönet az üdvözletekért Sógorának és 
a prótának, meg a Kegyed hozzátartozóinak és kérem, hogy Kegyed 
is tolmácsolja nekik üdvözleteinket, én is átadom Platon püspöknek 
mindannyiuk üdvözletét. 

Reménykedve, hogy biztosan eljön hozzánk, őszinte tisztelettel ma-
radok 

a Kegyed Vuk Stef. Karadžića 

~ .' 
	

-------  ~~:--:, _- — 
Mina (Vuk lányának) levele Milicához, Bécsb ő l, 
1851. július 3/15-én —részlet 

Kedves igen tisztelt Kisasszony! 
Kegyed tudja, hogy számomra könnyebb németül, mint szerbül 

írni, én viszont tudom, hogy Kegyed épp olyan jól tud németül, mint 
szerbül, ezért most németül írok. 

Ha ez ideig nem írtam Kegyednek, Kisasszony, akkor, biztosítha 
tom, az nem hanyagság, ahogyan pedig t űnhetne, hanem egy sor kel-
lemetlen körülmény következménye. Hosszú hallgatásom miatti mél 
tányos, keserűséggel teli elégedetlenségébe, amelyet apámnak írt 
második levelében oly szabadjára engedett, bele kell tör ődnöm, lehet, 
hogy meg is érdemeltem, ám nagyon fáj, hogy Kegyed úgy gondolja, 
megfeledkeztem Kegyedről. Amennyire érdemtelen, annyira alapta-
lan is ez a gyanú, amint azt Kegyed is megláthatja az elkövetke-
zőkbő l. 

Vuk levele Milicához, Bécsből, 1851. július 
3/15-én, Mina leveléhez mellékelve. 

851. július 3/15. 
Sajátkezű  üdvözlet részemrбl is Kegyednek és hozzátartozóinak. 

Nagyon sajnálom és csodálkozom azon, hogy úgy gondolja, máris 
elfelejtettem Kegyedet! Hát ilyen kishitű  Kegyed? Elmeséltem, meny-
nyire nehezemre esik az írás, vagy mást megkérnem arra, hogy írjon. 
Én Kegyedtő l várom a verseket, meg a meséket és elbeszéléseket, s 
minél többet, annál jobb. Köszönöm a versét és még annyit, hogy Jo 
vanović  megígérte, ismét ideadja Milivoj képmását a Kegyed számá-
ra, ám azt mondja, Mihailo fejedeleméb ől már nincs több. Platon 
püspök nyolc nap múlva Budára gondol utazni, majd onnan a Bácská-
ba. Bocsásson meg, egyelő re többet nem tehetek. 

Őszinte tisztel ője 
Vuk Stef. Karadžić  

Sajnálom, hogy Kegyedéket annyira elverte a jég. ❑ 
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Meddig 
virágzik a 
muskátli? 

rwi tlt д  ГС 1 Cf 1U 

(Bevezető  sorok egy tematikus 
összeállításhoz) 

. 

A muskátlis ablakban egy kíváncsi öregasszony arca jelenik meg, az 
elhaladó lakodalmas menetet figyeli — ez a 3+2 együttes Magyaror-
szágon kiadott videokazettájának egyik jelenete, amely jól illusztrálja 
a műfaj miliőjét: muskátlizene és lakodalmas rock, hitetlenkedve fi-
gyeljük a slágerfeldolgozások magas hullámokat ver ő  áramlását, 
amely röpke két év leforgása alatt immár homlokráncoltató jelenséggé 
terebélyesedett. Sokan megpróbálták már kézlegyintéssel elintézni a 
témát: minek egyáltalán beszélni err ő l. Mások — többnyire egy-két 
flekkes írásokban — arra törekedtek újságjaink hasábjain, hogy 
értékítéletet mondjanak: szennyhullám, és ezt nyilván a tévedhetet-
lenség büszke öntudatával vetették papírra. Míg a sznobizmustól sem 
rettenők a végső  igazságok kimondására ragadtatták magukat: giccs. 
És férhet-e ehhez kétség? 

lighanem a könnyebbik végénél fogták meg a dolgot azok, akik 
néhány sztereotípia ismételgetésével máris elintézettnek tekintették a 
muskátlizene egyre bokrosodó kérdéskörét. Akik pedig a magasm ű -
vészet fintorával és arisztokratizmusával bírálták írásban, hogyan 
szórakozik a nép, titokban talán feltettek otthon egy Édes Csók vagy 
Szivárvány-lemezt, és nyilván ugyanerre a zenére lejtettek lakodal-
makban, családi összejöveteleken. Mivel nincs rendszeres, ért ő  zene- 

kritikánk, fellazult az értékrendszer. A tömegkommunikációs eszközök 
sok mindenrő l el tudják hitetni, hogy hiteles, holott valójában bóvli. Az 
Új Symposion a temerini Hívogató együttest szerette volna felhozni 
hallgatható ellenpéldaként a sógorizmussal szemben. Eredetileg az 
volt az elképzelésünk, hogy ehhez a számhoz mellékeljük el őfizető -
inknek a Hívogató kazettáját. 

A zenei (és ízlésbeli) igénytelenség ilyen mérték ű  elterjedésével 
mindenképpen alaposabban kell foglalkozni. Erre tesz kísérletet fo-
lyóiratunk tematikus összeállítása, melyben véleményeket állítunk 
egymással szembe, álláspontokat ütköztetünk; teljességre aligha tö-
rekedhetünk ebben a témakörben, szerz ő ink sem a végső  igazságok 
kimondására vállalkoztak, a gondolatmenetek nyilván folytathatók, 
különböző  irányokban meghosszabbíthatók. Ha újabb kérdések vet őd 
nek fel, ha kétkedés vagy egyetértés alakul ki az olvasóban, törek-
vésünk már nem volt sikertelen. 

Hálátlan feladat arról beszélni, amire magunk sem vagyunk büszkék. 
Az új zenei törekvésekre — min őségtő l függetlenül — eddig többnyire 

jellemző  volt, hogy addig ismeretlen tartalmakat kívánt a felszínre hoz-
ni és eszközeivel kifejezni, a szövegcentrikus szemléletmód értel-
mében a dalszövegek a közönség életérzésének hordozói. Érdekes 
módon a lakodalmas rock kapcsán csak elvétve beszélhetünk új slá-
gerszövegekrő l. A muskátlizenére leginkább az jellemz ő , hogy nem 
az, aminek vallja magát: még véletlehül sem népzene, bármennyire is 
megtévesztő  néhány lemezborító, nyilatkozat vagy a szerz őséget je-
lölő  ikszek. Ahhoz, hogy egyáltalán új zenei törekvésr ő l beszélhes-
sünk, mindenekelőtt jellemző , közös jegyeket kellene találnunk. Ha 
végignézünk a nagylemezek tarka repertoárján, megdöbbenünk, hogy 
a kínálat milyen széles skálán mozog. Felt űnik, hogy a szólistáknak 
(Inci, Ibolya, Izabella, Balázs János, lld/kó és János, Varga Róbert, 
Rácz Ferenc) és az együtteseknek (II. Félidő, Eridanus, Szőke Fiúk, 
Édes Csók, Sanyi és a Cicák, Tópartiak, Mohó Band stb.) nincs önálló 
arculatuk, karakterisztikus repertoárjuk, úgyszólván bármely sláger 
bármely lemezre felkerülhetett volna, mint ahogy meg is történt jó 
néhány esetben, hogy ugyanazokat a számokat dolgozták fel 
egymástól függetlenül többen is. Még egy lemezen belül is heterogén 
az anyag, a csárdás és cigánydal közé akár egy lassú, szentimentális 
világsláger is kerülhet. 

A legmeglepőbb az, hogy újdonsággal (Gyémánt Tibor, Szabó Zoltán 
és Bugyi Zoltán szerzeményeit ő l eltekintve) egyáltalán nem találkoz-
hatunk, ezért nem is minősíthetjük, elemezhetjük aszóban forgó ze-
nei jelenség esetleges üzeneteit. Lehangoló, hogy a lakodalmas ro-
ckot igazán még a repertoárjával sem jellemezhetjük. A feldolgozás 
hullám zeneileg semmi újat nem hozott, ezért aligha várható, hogy a 
sokak által előre beharangozott tendencia értelmében majd az igazi 
népzene a sógorizmus csatornáján keresztül tör ismét a felszínre, 
vagy rajta keresztül szivárog át a fiatalok rockkultúrájának vérke-
ringésébe. 

A szórakoztató zene hagyományos kiadványain a közönség legtöbb 
esetben egy-két igazi slágert talált. Aztán a kislemezek lassú elhalá-
sával párhuzamosan divatba jöttek az úgynevezett „kompillációs" ösz-
szeállítások, melyekre egy-egy id őszak slágerlistás számait válo-
gatták össze. Ez lett a muskátlizene egyik lehetséges mintája: olyan 
lemezt kellett tehát készíteni, amelyen minden dal sláger. A bizios si-
ker záloga, hogy saját szerzemény ne szerepeljen a korongokon. A 
népiesség imitálására pedig annyi —üzleti szempontból is kecseg-
tető  — példa akadt szomszédainknál (m űnépzene, „hegyi tangók"), 
hogy már csak az el őadható dallamok összegereblyézése maradt 
hátra. Azok voltak el őnyben (3+2, Sógoг, Édes Csók, /l. Fé/idő, Echo, 
Bandy, Inci és a Nótafa), akik elsőként meríthettek a kiapadhatatlan-
nak tű nő  kútból. Aztán vérszemet kaptak a többiek is (Zsíroskenyér, 
Muzslyai Tamburások, Mákvirág, Szivárvány, Eridanus, Izig-Vérig Te-
meriniek, ANT, Dominó, Citrom&Cocos, Nóri&Non-Stop, BCB, Tarka 
Pille, Pannónia Band stb.), és tovább válogattak a slágerekkel terített 
asztalról. Úgyszólván futót űzként terjedt a lakodalmas rock, melyet 
mindenekelőtt a kisebb rádióállomások népszer űsítettek. Szinte hetek 
leforgása alatt valósult meg egy-egy nagylemez ötlete, az elsietettség 
visszavonhatatlan nyomot hagyott a korongon is. Kis, falu széli 
kocsmákban játszó zenekarokban is felcsillant a lemezkészítés és a 
vele járó népszerűség lehetősé.e. 

A közönség pedig válogatás nélkül habzsolta a mannát. Hogy mit fo-
gyasztott legszívesebben, azt legszemléletesebben az az összesítés 
tükrözi, amelyet a rádióállomások kívánságm űsoraiban legtöbbet kén 
számok alapján állítottak össze: Halvány őszirózsa (3+2), Muzslyai 
lakodalom Szivárván , Puszta fox II. Félidő  , КűПn a csantavéri 



határban (Inci és a Nótafa), Csárd (Sógor), Egy asszony miatt 
(3+2), Idegenben keserűbb a sírás (Lévay Ferenc), Kanizsai lako-
dalom (Eridanus), Még egy éjszaka (Sógor), Párizsi kislány 
(Szivárvđny), Mint egy koldus (ANT), Almás vasderes (Inci és a 
Nótafa), Nincs senki olyan szép (Echo), Miért van kőből a te szí-
ved (II. Félidő), A rózsák könnyesek (Szivárvány). A lista tükrözi, 
hogy már ebben a műfajban is megindult a differenciálódás: vannak 
kevésbé sikeres együttesek. 

Novemberig 54 nagylemez jelent meg, tehát a közönség lassan jól-
lakik, eltelik a muskátli illatával. A legtöbb lemezt eddig a 3+2 adta el, 
mintegy 600000-et. 

A fentiekben említett lista is tükrözi azt a leleményességet, hogy mi 
mindent lehet feldolgozni, az LP-ken a következ őkkel találkozunk: 
klasszikusnak számító rockszámok, megzenésített versek, a magyar 
táncdalfesztiválok sikerszámai, musicalbetétek, népdalok, m űnépda-
lok, napjaink sikerszámainak fordítása! stb. 

Míg a rockegyütteseket és a diszkókat manipuláló üzletemberek eddig 
a mindenkori tizenéveseket tekintették potenciális fogyasztónak, ad-
dig a muskátlizenészek az idősebb nemzedékeket, amely már jó ideje 
csak elhullott morzsákon tengődött: „A sógorizmust a közép- és id ő  
sebb generáció szórakozási igénye hozta létre, azoké az embereké, 
akik eddig kizárólag tévénézéssel és ásítással töltötték szabad idejü-
ket, és akik úgy vélekednek az irányzatról, Iám, eljött a mi ötperc űnk 
is, nem kell többé dzsumbusz-zenét hallgatni!" (Kovács Károl ) 

Kovács Károly neve mellett felsoroljuk a m űfaj többi producerét is: 
Lengyel Gábor, Agi ć  Vladimir, Rácz József és Varga József. A hang-
mérnökök: Milan Ć irić  (14), Kiss Zoltán (12), Ivan Vlatkovi ć  (9) Szag-
meiszter Zoltán (7), a zárójelbe tett számok a nagylemezek számát 
mutafák. 

Érdemes lenne elgondolkodni azon, miért éppen itt szabadult el a la-
kodalmas rock pokla. A Jugoton után a Jugodisc is ontotta a lemeze-
ket, majd beszállt a magyar lakodalmi hangulatba az RTB PGP, az 
RTVLJ, a Diskos, a Diskoton, a Helidon, a Suzy és a Vojvodina kon-
cert is. A 3+2 már elkészítette harmadik nagylemezét, a következ ő  
együttesek és szólisták pedig két nagylemezzel rendelkeznek: Inci és 

a Nótafa, Sógor, II. Félidő, Varga Róbert Édes Csók, Sanyi és a 
Cicák, Szivárvány és Biszák Júlia.  

adás előtt már eladtak 150 ezer lemezt a lakodalmas rockstílusra 
éhes rajongóknák, mégsem volt biztos, hogy lesz koncert a Budapest 
Sportcsarnokban. Nem mintha a Bugyi testvérék — a 3+2 törzsgárda 
tagjai — nem repestek volna az örömt ől, hogy ott játszhatnak, ahol  Ti-
na  Turner szép mívű  Iába taposta a színpadot. ák az els ő  hívó szóra 
jöttek — vállalva azt is, hogy a bevétel egy része az állatok javát 
szolgálja majd. Ahogyan Keszte Éva, a koncert szervez ője elmondta, 
éppen az Országos Rendez ő  Iroda próbálta a jugoszláviai zenekar 
pesti bemutatkozását kátyuba juttatni." A jelenségr ő l írt a Képes 7 
című  hetilap is, erre reagált Széky János az Élet és Irodalom 1987. 
augusztus 7-i számában. Többek között ezeket írja: „A csúffá tett, s őt 
»betonba vert« milliók soraiba pedig ama kisemberek tartoznak, »akik 
elégedettséget éreznek, netán kis boldogságot is, ha maguk építette 
házikójuk előtt a kerti törpe szomszédságában a 3+2-vel együtt fütyülik 
a Csipkés kombinét«. Az elmefuttatás szerint ugyanis a társadalmakat 
megosztó antagonisztikus ellentét veleje a Csipkés kombinéthoz f ű -
ződő  viszony, s egyáltalán: hogy ki mit szól a délvidéki zenekarok 
művelte »lakodalmas« muzsikához. A szerz ő  amiatt fakadt jajkiáltás-
ra, hogy »már a huszonharmadik, intelligensre glancolt, gunyoros cik-
ket« olvasta a 3+2 együttes magyarországi közönségér ől." Aligha kell 
figyelmeztetnünk arra, hogy az idézetben szerepl ő  délvidék emlege-
tése ilyen kontextusban félreértésekre adhat okot.. 

A giccses zenéhez méltó a csomagolás is. Ha már elt űnődtünk a 
muskátlizenészek képzetlenségén és igénytelenségén, vessünk egy 
pillantást a lemezborítókra is! A fotósok és m űszaki szerkesztők sem 
állnak hivatásuk magaslatán. Éppen azért; mert a sógoros együtte-
seknek nincs önálló arculatuk, olyan egyformán, infantilisan mosolyog-
nak az arcok a hanglemezboltok kirakataiban, mintha csak azt mondta 
volna a fényképész, hogy ;,repül a kismadár"; az гzléstelenség lepo-
rellója. Vajon milyen eszmei indíttatástól vezérelve került egy legelé-
sző  tehéncsorda mellé hiányos öltözékben Sanyi a cicákkal, mit ő l 
olyan negédesen „népi" Izabella az Egy szál piros rózsa borítóján, 
az Édes Csók hölgytriója miért ilyen „olcsón" árulja bájait az Olyan 
vagyok című  második albumuk borítóján? Válaszolni kellene arra is, 
miért konfekció-öltönyben feszít a legtöbb zenekar a népiesked ő  hát-
terek előtt. 

És ha már a „küllem" szóba került, szólni kellene a borítókon hem-
zsegő  helyesírási és nyelvhelyességi hibákról is. Elegend ő  kézbe 
venni az Echo első  nagylemezét meg az Édes Csók „arany ka-
szettáját". A kiejtésbeli fogyatékosságok szintén megérnének egy 
misét. Az énekesek nagy része sajnos beszédhibás! 

Néhány együttes egy év leforgása alatt két lemezt is kiadott, ész 
szerűségről, tervezésről tehát aligha beszélhetünk. De hát szórakoz 
tató iparunkra egyébként is jellemz ő  ez az esetlegesség. Míg más or 
szágokban a törvény lesújt azokra, akik videokazetták másolásával 
foglalkoznak, addig nálunk a magánkiadók és sokszorosítók újságok-
ban hirdetik szolgáltatásaikat, nem is beszélve a kölcsönz ők maff!á-
јбгб l... Nemrég az egyik neves szórakozóhelyen arab felirattal ve 
títették az alig egyhónapos amerikai akciófilmet (vajon milyen csator-
nákon jutott ide?). A szerz đi-jogi kérdések alighanem a muskátlizene 
esetében is tisztázatlanok: vajon a világslágerek átjátszása, feldolgo-
zása törvényes úton történt-e? 

Hullatja szirmait a muskátli. Az idén kiadott lemezekb ől már koránt-
sem kel el annyi, mint tavaly. A muskátlizene lassú agóniáját tök гбzik 
az alábbi adatok is (a zárójelbe tett számok az eladott példányszámot 
jelzik)  :3+2  — Halvány őszirózsa (402 000), 3+2 — Hej, de kutya jd 
kedvem van (150 000), SÓGOR — sdgorock (130 000), SÓGOR —  
Vбгбѕ  bort ittam az este (70 000), ÉDES CSбK— 46-os sárga villa-
moson (65 000), Il. FÉLIDб  — Mért van kőből a te szíved? (50 000), 
SZIVÁRVÁNY — Nélkű/ed az élet gyötrelem (45 000), INCI ÉS A 
NÓTAFA —Almás vasderes (35 000), BANDY —Cigánybálban sok 
a roma (33 000), és végül a tizedik helyen említjük az ERIDANCIS 
25 000 példányban elkelt Rohanó idő  című  nagylemezét. A legsike-
resebb kiadóház a Jugoton, egymillió lakodalmas hanghordozót adott 
el,  'ezt követi a Jugodisc kétszázezres példányszáma, az RTV PGP 
pedig 150 000 nagylemezt és kazettát adott el. 

Vásárlók szép számban akadtak határainkon túl is, a3+2 híre elju-
tott az Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába stb. A muskátli-
zenének külföldön, kétségtelenül Magyarországon a leger ősebb a 
sajtóvisszhangja. M. Mészáros László írja Bugyikért harcoltak az 
irodák című  írásában, hogy „Amikor Elton John Magyarországon 
koncertezett, fellépése kevesebb néz őt vonzott a Budapest Sport-
csarnokba, mint a » kombinéfáról« nevezetes 3+2 nev ű  együttes, 
amely ugyanitt február 27-én lépett a publikum elé. S bár az el ő- 

Az elmondottakból már következtethetünk arra, hogy a zene aro 
mögött nem áll megfelelő  menedzser-apparátus, amely az elkerülhe-
tő  fogyatékosságokat kiküszöbölné, pallérozná a fellép ők színpadi 
megjelenését és viselkedését, elküldené a szólistákat, hogy vegyenek 
néhány énekórát stb. De vajon fotósaink és képz őművészeink sincse-
nek, akik elfogadható borítókat tudnának készíteni? Csupán az Erida-
nus borítóján látható igényes képzőművészeti törekvés, Dobó Ti-
hamér festmén ét szerepeltetik az LP-n és a kazettán. 

Úgy tűnik a publicisztika is zavarban van, nem tudja megnyugtató 
módon elhelyezni a sógorizmust, igazi elnevezése sem született még 
meg a jelenségnek. A közhasználatú, viccel ődő  elnevezések csupán 
néhány részkérdésre tapintanak rá. Amíg csak a 3+2 uralta a piacot 
Halvány őszirózsájával, addig sokan népies új hullámról beszéltek, 
aztán a Sógor együttes nevéhez hozzáillesztettek egy „izmust". Majd 
a második vonal befutásával jelent meg a — valamivel általánosabb 
tartalmakra utaló — muskátlizene, jelentéskörébe sok minden bevon-
ható a giccses népieskedéstől a nosztalgiáig. Ezzel párhuzamosan 
jelentkezett a lakodalmas rock elnevezés, amely arra is utal, hogy a 
piacon .  megjelentek a „keményebb, rockosabb" elemeket is program-
jukba iktató zenekarok, és ezzel együtt a fiatalosabb „image". Utal 
továbbá arra is, hogy a repertoár forrása a lakodalmakban játszott 
dalválaszték. 

A sajtó „minősítése" falra hányt borsónak t űnik a virágzó üzlettel 
szemben. Már mások is felvetették a kérdést, milyen károkat okoz a 
közművelődésben a kultúrszenny gazdaságossága. Sarkítva azt is 
mondhatnánk, hogy pornófilmeket kellene terjeszteni vagy kábítószert 
árulni, hiszen azon még nagyobb a haszon, mint a muskátlizenén. 
Nehéz lenne eldönteni hol a határ az üzletpolitika és az értékes 
művészet gazdaságossága között; nézzünk csak szét: hatalmas 
példányszámokban fogy a képregény, hetente több ponyva, szerel-
mes regény jelenik meg, a moziban a háromdimenziós Cápának van 
a legnagyobb közönsége. Valóban ilyen napjaink emberének az 
ízlése? Ez lenne aszázadvég m űvelődési igénye?❑ 
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Hungarian Blues 
avagy romlásról 
való ének 

sógor, a 3+2 és más vajdasági zenekarok, illetve az általuk divatba 
iozott „lakodalmas rock", „muskátlizene" kapcsán Magyarországon 
зΡmét divat lett szidni, s minden baj okaként felemlegetni a rockzenét 

i kulturális életben. Vérmérsékletétő l függően ki átkozódik, ki gúnyo-

5dik, ki csak legyint a „csipkés kombiné" és más malackodások hal-
stán, de abban egységes a vélemény, hogy ismét egy, a rock fel ő l ki-

іduló „szennyhullám" fenyegeti a kultúrát. Újabban viszont más kul-
ј rális területek — film, színház, könyvkiadás, video — is mind gyakrab 
ian bekerülnek a szónoki körmondatok hálójába. S van, aki már-már 
apokaliptikus víziókat festve, kulturális katasztrófát emlegetve köve-
cl intézkedéseket, s ezáltal a folyamatok megállítását. 

Hogy miért éppen a rock vagy a kultúra ürügyén csap ilyen magasra 
i világvége-hangulat, nem tudom. Hisz nemcsak a kultúrában hömpö-
/ög be Magyarországra a „szennyáradat", de gépkocsikon, vonato-
on hozzák, folyóvizeinkben, a légtérben is ömlik be hozzánk a nem 
ívánatos bomlástermék, hogyhogy mégsem kapcsolják össze vele a 
iemzethalál vízióját? A rock, s újabban a kultúra ürügyén viszont pró-

эΡtikus jóslatok hallhatók, olvashatók, amelyek satnyulást, pusztulást, 
isszafordíthatatlan folyamatokat emlegetnek. 
Véleményem szerint azonban a vészcseng ő  nyomkodása nem cél-

zerű  ez esetben (sem). Úgy gondolom, a „lakodalmas rock", a „mus-

átlizene" rohamos terjedésén, népsze гüségén, keresettségén nem 
neghökkennünk, felháborodnunk kell(ene), hanem sokkal inkább meg 
ell(ene) tanulnunk együtt élni vele, mint ahogy — tetszik, nem tetszik 
immár kultúránk része lett az aluljáró-irodalom, a bulvárszínház, az 
lés-ölelés kultuszát népszerűsítő  filmek vagy a videó is. Érzelmi reak-

:iók helyett sürgős és alapos vizsgálódásokra, szociológiai elemzé-
ekre lenne inkább szükség, mert az elmúlt évtized fejleményei nem-
sak a gazdasági vagy a szociális életben, körülményekben hoztak 
lapvető  változásokat, de a kulturális életben is olyan dönt ő  és vissza-
xdíthatatlan folyamatok következtek be, amelyek újragondolásra 
ell(ene) hogy késztessenek bennünket. Én a vajdasági zenekarok 

с lentkezését és sikerét nem tartom meglepetésnek, legfeljebb azon 
sodálkozom, hogy a lakodalmas rock úttör ő  képviselő i a határokon 

úl гól jelentkeztek, s nem a hazai pénz- és sztárcsinálók ismerték tel 
iz óriási üzleti lehetőséget benne. 

szózat kontra Akácos út 

/együk sorra — vázlatosan — a tényeket. Az elmult években — ezt a Hun-
fária, majd utódzenekarainak (R-go, Dolly Roll) népszerű sége, ké-

őbb a Modern Talking-mánia is jelezte — a popzenén belül hihetet-

cn mértékben megn őtt az igény a kikapcsolódást, szórakoztatást cél-
zó, látványos produkciók, stílusok iránt. Figyelembe véve a nyolcva 
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sát, ez az arányeltolódás természetesnek mondható. Az már kevés-
bé, hogy az ugyancsak változó, igen gyakran kényszerpályákra sod-
ródó üzletpolitika, a kultúra elüzletiesedése ezeket az arányokat még 
tovább torzítja. Az utóbbi években — maradva csak a rockzenénél —
számos példa volt rá, hogy az értékesebb (tehát tömegméretekben 
kevésbé kelendő) produkciókat készítő , játszó előadók, zenekarok 

vagy a tehetséges utánpótlás egyre nehezebbén jut fellépési, lemezké-
szítési lehetőségekhez. Bár korábban az MHV épp az értékvédelem, az 
esztétikai mérce emlegetésével utasított el/ki a vállalat kebeléb ől ze-
nekarokat, idén volt olyan korábban dédelgetett kedvenc (Szörényi, 
Katona Klári, folkosok, dalosok), akik már csak igen kedvez őtlen kö-
rülmények között (kis példányszámmal, megt ű rtként, reklám nélkül) 
lehet jelen a piacon. Az egyik legutóbbi példa: Dinnyés József „klasz-
szikus" és a határainkon túl él ő  magyar költők verseire írt dalami uta-
sították el azzal, hogy „üzletileg nem kifizetődő . S a legfrissebb hírek 
szerint már Hobo is lapátra került, akiknek Esztrád című  albuma nem 
éne el a kívánatosnak min ősített példányszámot, s új lemezét már 
nemvehette fel. Hasonló módon a koncerthelyek, a müvel ődési házak 
is egyre inkább a nagy tömegeket vonzó produkciókat részesítik el őny 
ben, mert létérdekükké vált, hogy kifizet ődő  programokat szervezze-
nek. S hogy mi kell a tömegeknek? Ismét csak tény: haknikirályokról, 
slágerkóficról, vállalati ünnepségek vacsorái mellé szervírozott össz-
népi malacságokról épp eleget olvastunk már. A népm űvelőknek — már 
aki megmaradt a pályán — mos már lelkiismeret-furdalásuk sincs, hisz 
felfelé mutogatva, bevételi terveket emlegetve felmenthetik magukat, 
s ha már nem bírják a „gy ű rődést", legfeljebb ők is továbbállnak. 

Ezek — a zenével kapcsolatos —jelenségek sajnos már elég régóta is-
mertek. Legfeljebb „Bartók és Kodály" országában — ismét egy frázis, 
amellyel le kell(ene) számolnunk! — sokáig nem akartunk tudomást 
venni róluk. Pedig felmérések figyelmeztetnek, hogy az Akácos utat 
többen ismerik, mint a Szózatot, hogy a Snájder Fánit a gyerekek hama-
rabb megtanulják, mint a népdalokat, amelyek lassan teljesen kikop-
nak a zenei köznyelvünkbő l. Most, hogy a vajdasági zene képvisel ő i 
merték ilyen alacsonyra tenni a mércét, s az új gazdasági helyzetben, 
a korábbinál nyitottabb határoknak köszönhet ően (nem Amerikából, 
csak innen a szomszédból, magyarlakta területr ő l) beáramlott ez a ze-
ne (amelynek természetesen semmi köze nincs a rockhoz), kiderült, 
hogy a frázisok mögött hol húzódik a valódi ízléshatár? 

Néhány hónap alatt eleinte illegálisan majd (miután a hazai illetéke-
sek is le akarták csípni részüket a kalácsból, félretéve korábbi fintor-
gásukat, mondván „a pénznek nincs szaga" (legálisan több százezer 
kazettát és hanglemezt adtak el. S most ez a hangtapéta vesz körül 
bennünket az egész országban. 

Bugyi-kórság, s ami alatta van 

Nincs erre hely, de ezt a tendencia jelleg ű  folyamatot a filmforgal-
mazás, a könyvkiadás vagy a színházak esetében is végig lehetne, 
s kellene követni. Láthatjuk: az elszabadult-felszabadított piaci viszo- 
nyok hatására hogyan esik vissza az ízlésszint mutatója, hogy majd 
megállapodjon a reális értéken. Széky János, az Élet és Irodalom a je-
lenségen töpreng ő  cikkében arról elmélkedett, hogy őt az egészben 
csak az ellenállás hiánya lepte meg: „Negyven évig sziklaszilárd po-
litikai alapelv volt, nem mindegy, hogy milyen az emberek ízlése. En-
nek jegyében m űvelték a népet és a közt,>lotálták a színházat, adóz-
tatták a giccset, üldözték a pornográfiát és a kerti törpét, mutogatták 
a Hamletet tévében. Évtizedek óta azért dolgozik egy hatalmas gépe-
zet, hogy a tömegek ízlése javuljon." Érdemes volna e gondolatokon 
tovább meditálni, hogy vajon milyen apparátussal és hatásfokkal dol-
gozott ez a gépezet, ha leállása vagy alacsonyabb fordulatszámra 
kapcsolása után ilyen gyorsan ez a helyzet alakult ki, kultúránk ilyen 
védtelen a begyúrüző  hatások ellen. 

Mert ismét csak tény: elég ha belepillantunk a könyves kirakatokba, 
a mozi és színházi kínálatba, végigböngésszük egy-egy m űvelődési 
ház havi kínálatát, s máris kiderül, hogy nálunk — a korábbi elveket, 
dogmákat „felejtve" — az állami kultúripar is egyre inkább rááll a tö-
megkultúra „eldobható" termékeinek a kínálatára. Eddig csak a ma-
szek butik, trafik, bazár „kiváltsága" volt (ha volt) ezeknek a termékek-
nék (Rambótól a poplapokig, a képregényt ől a kalózkazettáig) a for-
galmazása, manapság a korábban tiltott vagy éppen csak t ű rt termé 
kek dömpingszerűen árasztanak el bennünket az állami piacon is. 

Hogy a „felszíni", felülrő l irányított, ideológiai követelményeknek és 
elvárásoknak megfelel ő , sokáig (s nem ritkán ma is monopólhelyzet 
ben lévo" elit) magas, hivatalos kultúra és az id őközben mindinkább piac-
orientálttá váló tömegkultúra között mély a szakadék, régóta tudtuk. 
Az utóbbi 1-2 évben azonban már naponta érzékeljük. Éppen ezért 
nem is a szennyhullám ténye, hanem a ka.óssá.a érte sokkhatás- 
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ként az elitkultúra képvisel őt vagy ennek a kultúrának a propagandis-
táit, népszer ű sítő it. Az a tény, hogy Nindzsa, Bruce Lee és társaik, 
na meg a „lakodalmas rock" jött, terjedt és gy őzött. De hát, ha ez a 
tömegkultúra utat talált más országokban is az emberekhez, miért 
ne kellene nálunk is? Kelle tt  volna eddig is, de többnyire csak illegá-
lis, földalatti csatornákon terjedhetett. Most jelent ős részben –üzleti 
okokból –legalizálódott, a fejlett technológiának köszönhet ően pe-
dig a még mindig tiltottnak min ősített és hitt termékei is eljuthatnak 
az otthonokba. Czeizel Endre mondta nagy siker ű  televíziós sorozatá-
ban: az alkoholt nem betiltani kell, hanem meg kell tanítani az embere-
ket inni, az üzletekben pedig széles választékban kell kínálni másfajta 
italféleségeket is. A kulturális életben – maradva az alkohol példájá-
nál – ráadásul nagyon „szomjas" embereket kellene az ivásról leszok-
tatni, hisz a mostani „szennyhullám" révén megismert termékek új-
donságvarázsa sokszor még a tiltott gyümölcs édességével is keve-
redik. 

Kis magyar (lakodalmas) rocktörténet 

Kérdés ezek után, hogy ebbe az eredend ően angolszász, gyorsfo-
gyasztásra szánt, eldobható tömegkultúrába hogyan illeszthet ő  be az 
innen, a szomszédból „begy ű rűzött" lakodalmas rock? Egy mondat-
ban úgy hangzana a válaszom: a müfajon belül divatos, nemzetközi 
stílus irányzatok (diszkó, euro-pop, heavy metal) elemeit, hangszere-
lését, megszólalását, tehát a modern popzenei köntöst ráhúzta a tradi-
cionális kelet-európai, K. u. K. szórakoztató zenékre, azokra a m ű -
dalformákra (operett, magyar nóta, kuplé), amelyek a múlt század 
végétő l e térségben népi hagyományként szájról-szájra, generációról 
generációra terjedtek, s a tradicionális paraszttársadalom és kö-
zösség kultúrájának felbomlásával, elt űnésével a népzene, a népdal 
szerepét vették át. 

Magyarországon ezt a K. u. K. szórakoztató zenei kultúrát az ötve-
nes években megpróbálták kigyomlálni a szocialista tömegkultúrából. 
Szovjet mintára megszülettek a munkásoperettek, az indulók, a népi 
ihletésű  modern táncdalok, esztrádm űsorok. Az 1956-ot követ ő  kon-
szolidációs időszakban az olvadás egyik jeleként elfogadottá lett a 
német és olasz nyelvterület hagyományos, de már modernebb hang-
szerelésű  tánczenéje is. A m űfaj monopolhelyzetben lévő  fellegvárai-
ba (MHV, ORI, TV, Rádió stb.) már berendezkedett a szakma, amikor 
az angolszász beat begy ű rűzésével egy új ifjúsági kultúra jelentkezett, 
amelynek képvisel ői tartós állóháborúba keveredtek a bástyákon belül 
lévőkkel. A harc a táncdalfesztiválokon látványos kompromisszumok-
kal ért véget. Az úttörő  Illés–Metro–Omega vonal mellett hamarosan 
már csak a „mintha-beat" képvisel ő i kaptak helyet a m ű faj húsosfaze-
kai körül, akik a hagyományos táncdalt csak küls őségeiben öltöztették 
angolszász divat szerint. S őt, az 1968-as táncdalfesztiválon látványos 
sikerrel tört el ő re a magyaros tánczene is. (Égy mulat egy beates 
magyar úr, A csongorádi kisbíró unokája, Nem húzom a köcsö-
göt a karóra), amelyet nyugodtan mondhatunk a lakodalmas rock 
(akkor beat) el őfutárának. Zenészek a megmondhatói, hogy külvárosi, 
vidéki haknijaikon ezeknek a daloknak, a „Piroskámnak", a „Fekete 
vonatnak" volt sikere, és más hasonló típusú dalokra vigadt és ölelt a 
magyar, ha a százasáért nem éppen a János legyint vagy az Akácos 
utat kívánta „húzatni". 

A hetvenes évek elején ugyan a hivatalos körök által is támogatott 
kísérlet történt a folklór (ének, zene, tánc) elemeinek beépítésére a tö-
megkultúrába (táncházmozgalom), de a tömegeknek nem ez, hanem 
a szórakozóhelyeken, a haknim űsorokban vagy a vállalati és családi 
ünnepségeken (lakodalom) játszott, modern hangszerelés ű  K. u. K. 
szórakoztató zene kellett. Mai ésszel megmagyarázhatatlan, hogy a 
tömegszórakoztatás hivatalos kínálatában (TV, lemez stb.) ez a törne 
gesen igényelt zene miért nem kapott megfelel ő  teret, s miért fogyaszt-
hatták csak majdhogynem underground körülmények között az em-
berek? Pedig, hogy mekkora igény van rá, tudták ezt a sztárcsinálók 
is, hisz a hetvenes évek második felében az úi nemzetközi szórakoz" 
tató zenei trendek (diszkó) népszer űsödésével ismét történtek kísér-
letek (Diszkókece, Diszkó-csárdás) a magya-rosch, modern hang-
zású népi szórakoztató zene kialakítására. 

Mindehhez csupán adalékként említend ő , hogy ezzel egy id őben a 
hetvenes évek végétő l a Honfoglalás, a Kбműves Kelemen, az 
István, a király, és egyes új hullámos zenekarok produkcióinak meg-
születésével – bizonyos társadalmi-politikai változások eredményeként 

a rock-pop zenében is beszélhetünk a népi-nemzeti problematika 
újjáéledésérő l, s a közönségvisszhangot tekintve kelet-európaiságunk-
ra, magyarságunkra ébredésünkrő l. 

Szörényi Levente és a Muzsikás törekvései, a színházi és filmes 
produkciók azonban elsősorban a diák-élelmiségi rétegekben keltet-
tek komolyabb, tudatosuló visszhangot. A feltámadó nemzeti – egye-
sek szerint „nacionalista" –érzéseket nagyon sokan a Bród által  

megénekelt Hungarian Blues-zal („az, amit a cigány húz") össze-
kapcsolt ösztönös sírvavigadásban, összeborulásban élték meg. 

Sógorizmus és magyar őstörténet 

A latens igények felfedezése és kiszolgálása Kovács Károly érdeme. 
Bár a sikerben, azt elemezve – talán érdemes lenne a hetvenes évek 
végén kialakult Karády-reneszánszhoz hasonlóan ezt a jelenséget 
is szociológiai, pszichológiai stb. módszerekkel feldolgozni – az ízlés-
szempontokon, a kulturális tradíciókon stb. kívül – véleményem sze-
rint –fontos szerepet játszottak az id őközben bekövetkezett szoci-
ális-gazdasági változások is. A nadrágszíj meghúzása ugyanis egy-
részt azt eredményezte, hogy egyre kevesebben és egyre vékonyabb 
pénztárcával jutottak el otthonról a nyilvános szórakozóhelyekre (ha 
egyáltalán eljutottak, mert a változó életforma, a pénz utáni hajsza, 
az egyre csökkenő  szabadidő  miatt egyre kevesebben engedhettek 
meg maguknak efféle mulatós együttléteket), másrészt a szórakozó 
helyek vezető inek szempontjából immár fölöslegesnek látszott a gyé-
rülő  közönségnek játszó zenekarok fenntartása. Megyei lapokban az 
elmúlt években gyakorta lehetett olvasni a zenészek keserg ő it. A ven-
déglők, éttermek előbb a zenekaroktól vettek búcsút, majd a zongo-
ra-dob felállás sz űkült egy zongoristára, végül az él ő  zenét felváltotta 
a gépzene, amely az utóbbi id őkig elsősorban anyugat-európai pop 
zenét (diszkó, euro-pop stb.) jelentette. 

A Sógor, a 3+2 produkcióinak megjelenése törte meg ezt a mono 
póliumot, s volt hivatott – „konzervzeneként" –kazettán, lemezen 
pótolni a hiányt. Hogy Kovács Károly tudatos elemzéssel jelent meg 
termékeivel e hiánygazdálkodásban, vagy csak beletrafált „mániá-
jával” a dolgok közepébe, nem tudom. Illetve sejteni vélem, hisz az 
Ifjúsági Magazin 1987. szeptemberi számában kifejtette álláspontját, 
amiben zenetörténész, egyetemi tanár idézésével efféle mondatok ol-
vashatók: „A mi tájunkon Dózsa György óta nem volt nagyobb pa-
rasztlázadás!" vagy: „A magyarock olyan hunok, akik eltévedtek, 
szétszéledtek aKárpát-medencében. Napjainkban a sógorizmus tart-
ja össze őket!" 

Más helyeken Kovács az angliai pub-rockot, az amerikai tex-mex 
musicot, a jugoszláviai hotel-wavet emlegeti a „muskátlizene" sógo-
raiként, ismét más helyen pedig ezt írja, idézem: „A sógorizmus nem 
az elit kultúra terméke. A 3+2, a Sógor, a Szivárvány és a hasonló 
együttesek zenéje az egyszer ű  emberek közízlését elégíti ki, azokét, 
akik nem Mercedeseket, hanem Trabantokat vezetnek, akik nem a 
nagyváros lakói, hanem valahol az Alföldön élnek, és akik számára is-
meretlen a »szennyhullám« terminológiája." Azt hiszem, az üzletem-
berként sikeres, ideológusként már vékony  jégre téved ő  „rock and roll 
doktor" ezekkel az idézetekkel és a véleményével igen magas lab-
dákat adott ellendrukkereinek. A cikkére érkez ő  felháborodott „alföldi" 
illetőségű  levelek számon is kérik rajta (íróik kikérik maguknak) az 
efféle „földrajzi megkülönböztetést". Ugyancsak szemére vetették 
már, hogy a zenefogyasztási szokás (vagy az ízlésszint) nem vagyo-
ni állapot függvénye, mint ahogy a sógorizmus összekeverése a déli-
bábos magyar őstörténettel vagy a pub-rock és a Beatles együtt em-
legetése a „muskátlizenével" is – fogalmazzunk finoman –üzleti szá-
mítás, blickfangos hadoválás, s nem érv, még ha tekintélyek is állnak 
jót érte. Mert, hogy mást ne mondjak, az osztrák sógorok sramlizené-
je némileg heavy metalosítva ilyen alapon felkerülhetne mondjuk a 
Scorpions új albumára, s ennek nyomán olyan világtrend szület-
hetne, amely akár az egykor volt német–római császárság tartoniá-
nyainak népét lenne hivatott e zene segítségével újra egybekovácsol-
ni. Persze ilyesmirő l szó sincs, mint ahogy a „lakodalmas rock" is 
egészen másfajta igényeket elégít ki, s népszer űségét is – szerintem 
– a vázolt okok és indokok magyarázzák. Azon sem kell sokat vitatkoz-
ni, hogy ez a zene inkább a pénztárcákat nyitogatta-e, vagy a Kárpát-
medenčében szétszéledt hunok utódainak összetartására alkalmas? 

Én azt hiszem a „sógorizmust" vagy a „lakodalmas rockot" el kelle-
ne fogadni annak, ami. S kezeljük inkább üzleti, mint ideológiai ala-
pon. De ha már aKárpát-medencér ő l volt szó! E térségben az utóbbi 
30 évben a szórakoztató zene ürügyén (is) nagyon sok mindent meg-
ideologizáltunk, átpolitizáltunk. Lehet, hogy a szórakoztatás helyzete 
ezért is tart ott, ahol ta rt . Most a nyolcvanas években ez a tendencia 
folytatódik. Az egyik oldal „szennyhullám" ürügyén nyomja a vész-
csengőt, a másik oldal ellenideológiaként „nemzetmentésr ől" beszél. 
Érdemes volna rtiindkét tábor részér ől megtalálni a „harmadik utat". 

És ha már az ideológiánál tartunk, nem mehetek el szó nélkül amel-
lett, hogy a heveny befolyású „bugyi-kórság" után a vajdasági pop-
mágus miért éppen a Zsíroskenyeret kínálja nekünk a következ ő  
kreációjaként? Van ebben valami irónia, hogy most, amikor újra és 
újra húznunk kell a nadrágszíjon, ezzel a csemegével akarnak meg-
etetni bennünket? Ismerve azonban helyzetünket, valószín ű leg – ideo-
lógiai nélkül is! –mohón kapunk majd utána. Még akkor is, ha a zenei 
ínyenceknek eme „pórias" étel megfekszi a gyomrát. ❑ 
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Máriás Zoltán 

Te c-kvint- 
kvart változatok 
Interjú Király Ernő  vajdasági nép-
zenekutatóval és zeneszerz ővel 

A magyar zenei élet két legnagyobb titánja mindmáig Bartók Béla és 
<odály Zoltán. Ez lehet, hogy megkérd őjelezhető . Ám, Liszt Ferenc a 
nyelvi nehézségek és éggéb elfoglaltságai miatt sohasem tudott mélyen 
Imerülni a magyar zene minden aspektusának széles kör ű  elemzé-

sében, habár ő  az első  szakavatott népdalgy űjtőnk lehetett volna. 
1838-ban írja: „Szándékom volt, hogy nekivágok Magyarország leg-
usztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel útizsákkal a hátamon. 

5emmi sem lett bel őle." Több mint egy évszázad távlatából Erkel Fe 
enc, Mosonyi Mihály és a múlt századi magyar zeneélet többi vezér-
alakjának munkássága is egyoldalúnak t űnik, mert alig foglalkoztak a 
magyar nép kivételesen gazdag népdalkincsével. Téves volna azon-
эan azt hinni, hogy a népzenekutatás csírái csak századunk ele-
én fogantak. Első  gyű jtő inket Mindszenty Dániel, Udvardy János és 
rdélyi János személyében üdvözölhetjük, s ez utóbbi jöv őbe látásá-

+al tűnt ki: „A nemzet irodalma rendszerint akkor fordult egész szere-
:ettel önnépi költészetéhez, minden már félreismerhetetlen jeleit adá 
Füvelődésének. Innen úgy látszik, hogy a m űveletlen osztály és köl-
:észetének méltánylására bizonyos el őrehaladás szükséges." S ez 
:ermészetesen „az önnépi" zenére is érvényes. 

Bartókban és Kodályban volt er ő  és tudás ahhoz, hogy felvegye a 
sarcot: az avantgárd komoly zene, a zenepedagógia, a népzeneku-
atás és a népdalgy ű jtés terén jelent ős eredményeket értek el. „Hogy 
a nemzet legjava lehajol a néphez, igyekszik megérteni és felemelni: 
iem pusztán irodalmi vagy zenei jelent őségű  dolog. Életbevágó fon-
osságú és hosszantartó történeti folyamat ez" —írja Kodály A ma-
эΡyar népžene című  művében. A másik alapvet ő  mű  Bartók íróasz 
alón látta meg a napvilágot 1924-ben. Ez a Magyar népdal cím ű  
gyűjtemény, amely 320 dallamot kötött csokorba. Ezekben a m űvek 
en nemcsak a népzene puszta feltérképezésér ő l, hanem paraméte-
einek a definiálásáról, a hozzá vegyült selejt pontos megállapításá-
ól és elhatárolásáról győződhetünk meg. Kodálytól pontos értelme-
!ést kaptunk a népdal és a népies m űdal közötti áthidalhatatlan sza 
cadékról. Szerinte a népies m űdal ,,... lényegében a XIX. század kö 
!epe táján keletkezett, szerző inek lelki összetétele ugyanaz, mint a 
(özönségüké, akik a népkultúrából már kin őttek, de a magas kultú 
óig azonban még nem jutottak el. A kor átlag-magyarja önmagára 
smert, önmagát szerette bennök... Hiába adják ki dalaikat nyomta 
ósban, abból csak igen kevesen tudják megszólaltatni, a tömegek 
iallás után tanulják meg; a népszeínm űvek, „jó nótás" emberek és 
;igénybandák a terjesztő i... Tipikus félm űvelt filmm űvel; zeneélet; 
iárosi műzene: de falusi, népkultúrai formák között". Ám még egy, 
alán egy kicsit furcsa, de bizonyítottan helytálló meglátás szárrrfa- 

zik tő le: „Erdekli a néprajzot ez a zene még annyiban is, hogy a 
fiatalabb nemzedék dalainak egy csoportja szemmel láthatóan ha-
tása alatt áll. A falura került m űzene termékenyít ő  hatással volt a 
népzenére, s abban újabb azel őtt ismeretlen alakulatok létrejöttére 
adott ösztönzést." 

A kodályi és a bartóki hagyomanyok nagyon er ős gyökereket eresz-
tettek a magyarlakta vidékek népzenekutatásában. Király Ern ő  zene-

szerzőben is a hagyományok h ű  követőjét és ápolóját üdvözölhetjük. 
A vele készült beszélgetés Kodály Zoltán fényképének a társaságá-
ban készült. 

Király úr, kérném szépen, vázolja fel a népzenekutatás terén eléd 
eredményeit. 

— 1954 óta fol' k e a u k.lk•.aso . S .... • 	- • •dött, tu•- 
niillik egy ifjúsági színdarabhoz írtam zenét és ahhoz kellettek népdal-
betétek. Palics környékén fogtam a népzene gy űjtéséhez, ter-
mészetesen eredmények nélkül. Eléggé tájékozatlan voltam még 
ezen a téren, habár a Bartók és Kodály által végzett kutatások sikerei 
előttem nem voltak ismeretlenek. Az Újvidéki Rádióhoz szeg ődésem 
jelentette a fordulópontot, amikoris újult er ővel fogtam a munkához, de 
most már Ludaspusztán. Tehát a szükséglet már Szabadkán jelentke-
zett, és mivel az Újvidéki Rádióban is éget ő  népdalhiány volt — f ő leg 
csak magyarnóták szerepeltek a m ű soron — ezen a téren elkötelezett 
tevékenységem itt vette kezdetét. Feltételeztem, hogy van még él ő  nép-
dal, s feltételezésem pontosnak bizonyult. Dr. Kiss Lajos már gy ű jtött 

előttem, s mások is végeztek ilyenfajta — igaz, foghíjas — tevékeny-
séget. Meglepetéssel szereztem tudomást arról, hogy a népzene igen 
jó állapotban van itt Vajdaságban, annak ellenére, hogy a háború 
utáni viszonyok bizonyos szempontból nem kedveztek a fennmaradá-
sának. Szabad időmben, hétvégeken, ünnepnapokon, ha csak tehet-
tem, rendszeresen jártam a falvakat. Így sikerült eljutnom Jugoszlá-
via szinte minden magyarlakta vidékére, a népzenekutatás szem-
pontjából érdekes helységekbe. Szerémségben, Szlavóniában, a Mura-
vidéken és Vajdaságban 80-90 faluba látogattam el. Még mai napig 
is, ha egy jó énekessel találkozom, aki olyan népdalt tud, mely 
számomra még ismeretlen, azonnal kottapapírt fogok és lejegyzem. 
Ma már fő leg a begyűjtött anyag rendszerezésére fektettem a hang-
súlyt. Ennek eredményei különböz ő  formában napvilágot is láttak, le-
gyen az népszer ű  vagy tudományos feldolgozás.' 

A gyűjtés és a rendszerezés eredményeként, milyen általános kö 
vetkeztetésekhez jutott? 

— A magyar népzene vertikális jelleg ű , mondjuk a román népzené-
vel szemben, arriely horizontális elrendez ődésű . A horizontális alatt az 
értend ő , hogy egy-egy távolabbi vidék dallamanyaga — kevés kivétel-
lel — szinte ismeretlen. A magyar népdalban ugyanaz a stílus —kivéve 
Erdélyt és még néhány specifikus helységet —, egy sz űkebb területen 
is megtalálható. A stílus alatt a pentatóniát, tehát az öt hangból álló 
dallamokat, a négysóros dallamszerkezetet, valamit a népzenei anyag 
témakörét értem. Az erdélyi népzene cifrázottabb, jobban érezhet ő  a 
régi hagyományok és a román dallamok hatása. A Dunántúlon viszont 
gyakori a smelleges terc és a szeptima, tehát egy bizonyos mérté-
kű  ingadozó intonációról van szó. Pannoniéban mély gyökereket vert 
az új stílusú népdal. Roppant érdekes, hogy a csángó- és székely-
lakta helységekben kevésbé tudott kifejezésre jutni ez a forma. Kü-
lönben Bartók négy alapvet ő  tájegységre osztotta a magyar népzenét: 
azészaki-felvidékire, a déli-alföldire, a székelységére és a dunántúli-
ra. Természetesen ezek a tájegységek sem szigetelhet őek el teljesen 
egymástól. Ezenkívül mindenhol bizonyos idegen hatás is érezhető . 
Így van ez északon a szlovák hatással. Ez volna a ritmussz űkítés, 
vagy amikor a dallam tercváltásban ismétl ődik, míg a magyar népze-
ne jellegzetessége a kvintváltás: A rómán hatása gyakran el őforduló 
sorismétlésben és a játékszavak használatában manifesztálódik. 
Amíg az aldunai székelyeknél, például Hertelendifalván és Székelyke-
vén nagyon szépen megő rződött a régi hagyomány, addig Gomboson 
és Doroszlón már érz ődik a szlavóniai dallamanyag átszivárgása. Ez 
természetes, hisz az emberek migrációjával a lakodalmi, az aratási 
és más szokások is terjednek. A felsoroltak mellett érdekességként 
megemlíthetjük a páratlan ütem ű , a 7/8-os és az 5/8-os ritmus megje-
lenését, amely az alföldi népzenére — ahol a 4/4-es és a 2/4-es ütem 
szigorú szabályai uralkodnak — egyáltalán nem jellemz ő . 

Tudtommal Ön Kodály Zoltánnal is járt gyűjteni. Az Ön kutatásairól 
mi volt a véleménye? 

— Igen, 1958-ban amikor gy űjtőmunkám már szélesebb alapokra 
fektettem, felutaztam Budapestre. Úgy véltem Kodály lenne a legmérv-
adóbb, hogy az addigi munkámat értékelje. Felvettem a kapcsolatot a 
Magyar Tudományos Akadémia keretein belül m űködő  népzeneku-
tató-csoporttal. Dr. Kiss Lajos révén megismerkedtem Járdányi Pállal, 
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Vikár Lászlóval, Kerényi Györggyel. Valahányszor Budapesten jártam 
konzultáció és véleménycsere céljából, rendszeresen felkerestem 
őket. Kodály három ízben fogadott, és tüzetesen átnézte a 80 dallam-
ból álló akkori gyűjtésemet. Kérdeztem, hogy van-e valami észrevétele. 
Nem volt; az irányvételemet helyeselte és bátorított, további munkámhoz 
ösztönzést adott. Budapesten a módszertani megoldások voltak 
számomra a legfontosabbak mindenekel őtt annak megállapításában, 
hogy helyes úton haladok-e vagy sem. Mivel képzett zenész vagyok, 
nem volt nehéz a helyszínen rögtönzött lejegyzéseket készítenem. 
A népzenei gy űjtéssel párhuzamosan hangszergy űjtéssel is foglalkoz-
tam. Így jutottam a legkülönfélébb furulyák, citerák, gyermekhangsze-
rek, sípok és egy kispiaci duda birtokába. 

Mennyiben kapcsolódik az Ön munkája a bartóki és a kodályi hagyo- 

mányokhoz? 
— Alapjában véve az útjuk egy alaposan bejáródott út. Liszt is sejtet-

te, hogy nemcsak népies m űdalok és a cigányok által terjesztett nóták 
léteznek, a nép nagyobb kincsekkel rendelkezik. Nem lehet felróni ne-
ki, hogy a cigányzenét a magyar népzenével azonosította. E tekintet-
ben az egész múlt századi helyzet zavaros volt. Ezt mi sem példázza 
jobban annál, hogy az elődök még a Szentizmai és a gárdája által 
komponált műdalokat is valódi népdalnak vélték. Végül is Kodály és 
Bartók jellegzetességeik alapján a klasszifikációjukat helyes vágányra 
terelték. Bebizonyították, hogy valóban létezik autentikus népzene, 
amely jellegzetesen magyar. Összehasonlító munkájuk a szomszédos 
népek zenéjével kapcsolatban is felbecsülhetetlen érték ű . Külön fog-

lalkoztak a cigányzenével, a városi m űdallal stb. Egyszóval helyükre 
rakták a dolgokat, ezen munkálkodtak életük végéig, mi folytattuk 

m űvüket, és folytatjuk még ma is. Tevékenységük eredményeként a 
népzenekutatás megizmosodott, tudományos igénnyel készülnek az 
elemzések. Természetesen ennek Vajdaságban is van visszhangja. 
Nálunk dr. Kiss Lajos után dr. Burány Béla és Fábri Jen ő  fogott hozzá 
a népzene feltérképezéséhez 1955-ben felkerestem őket, és indítvá-
nyoztam, hogy gyűjtésükben a magnetofont is használják. Munkájuk 
gyümölcsét több kiadványban adták közre. A legszerteágazóbb anyag-
gal dr. Kiss Lajos rendelkezett, mivel úttör őként már a harmincas 
években végzett gyű jtéseket, s idővel gyűjteménye, mely kapitálisnak 
nevezhető , több ezer dallamot ölelt fel. Tehát a vajdasági magyar 
népzenei anyag zömét ő  gyűjtötte össze, de mivel a háború után Bu-
dapestre költözött, ennek az anyagnak nagyobb része számunkra 
hozzáférhetetlenné vált. Igaz, id őnként továbbra is hazajárt gy űjteni, 
ám mindebbő l nekem csak 108 népdal volt hozzáférhet ő , és egyúttal 
ez képezte azt az alapot, amelyre építettem. 

Hogyan sikerült a begyűjtött anyagot tárolni? 
— Sajnos a magnószalagok tárolására az Újvidéki Rádiónak akko-

riban nem volt lehetősége. Ezért a Vajdasági Múzeum igazgatójának, 
Rajko Nikoli ćnak az ajánlata ment őövként érkezett. Az ő  páгtfogásá-
nak köszönhetően a múzeum épületében egy szobát, egy több mint 
20 kilós Webster magnetofont, egy üres íróasztalt és egy üres szek-
rényt bocsátottak a rendelkezésemre. Kés őbb a népzenekutató szak-
osztály vezetését is rám bízták, melynek az volt a feladata, hogy az el ő -
adások és szemináriumok sorozatát szervezze meg, más nemzetiség ű  
(szlovák, ruszin, szerb, román) kutatókat is bevonva a munkába. Mindez 
a népzenekutatás eszméjének terjesztését és mozgalmának meger ő -
södését eredményzete. A hatvanas és a hetvenes években Zentán 
rendeztek egy-egy szemináriumot a népdalgy ű jtőknek, melyen dr. 
Kiss Lajos és Sárosi Bálint is megjelent. Ez is hozzájárult a népzene-
kutatók gárdájának b ővüléséhez. Az újvidéki Hungarológiai Intézet és 
az egyik magyarországi kiadó közös gondozásában a zentai kutatók 
áldozatos munkájának a gyümölcseként kiadvány formájában is meg-
jelent. 

Milyen a népzene és az Ön zeneszerzési technikájának kölcsönös-
sége, milyenek az összefüggések? Az ön zeneszerzési technikájának 
a kialakulására a népzene mennyire és miben hatott? 

— A népdalokat kétféleképpen dolgoztam fel. Az egyik a népszer ű  
forma, melyben a népi zenekarok, szólóénekesek, kórusok el őadásá-
ban hagyományos harmonizálással szólaltathatók meg. A másik a ko-
molyzenei feldolgozási forma. De létezik egy bizonyos harmadik faj-
tája is a népzene felhasználásának, s ez az avantgárd zenébe való 
beépítés. A komolyzenei feldolgozásban nem szorítkoztam kizárólag 
a vajdasági népzenére. Olyan dallamokat is belesz őttem a m űveimbe, 
amelyek nekem megtetszettek. A népdalok komolyzenei és avantgárd 
feldolgozásai több fesztiválra is eljutottak. M űveimet Pozsonyban és 
Párizsban is el őadták. Érdekességként megemlíteném, hogy a pozso-
nyi Musique Folkloristique de Radio mez őnyébő l kilógtam, azaz pon-
tosabban fogalmazva: attól a mez őnytő l elütöttem. O tt  a klasszikus, 
hagyományos feldolgozások erdejében avantgárd kísérletezéseim-
mel meglepetést váltottam ki. A bíráló bizottság konzervativizmusa,  

vagy esetleg valami más miatt, sohasem jutottam a harmadik helynél 
előbbre. Nem tudtam az ott uralkodó mércékhez, szabványokhoz iga-
zodni. Ők komolyzenei kategóriába sorolták m űveimet, máshol pedig 
éppen azon a véleményen voltak, hogy szerzeményeimben túl er ős a 
népzenei elem. Többek között így jártam az Abszurd mesémmel, a 
Floresszel és a Tamburatanulmányaimmal. 

Úgy tűnik, hogy a komoly zene világában a századunk első  felére jel-
lemző, a népzenei elemek szerzeményekbe való ágyazása iránti kife-
jezett rajongás már a múlté. Vajon a népzene ilyen szempontból ha-
lálra van-e ítélve? 

— Nagyon nehéz erre választ adni. Ám olyan mai komolyzenei és 
avantgárd szerzeményekr ő l is tudok, amelyek kimondottan népzenei 
tartópillérekre épülnek. Sőt, elektronikai feldolgozásban is napvilágot 
láttak. Ilyen például az NSZK-ban és Párizsban él ő  Eötvös Péter m ű -
ve, a Barna Jancsi balladája. Az igaz, hogy ma már — a századel ővel 
ellentétben — nem alkalmazzák többé olyan gyakorisággal. Ami pedig 
magának a népzenének a kihalását illeti , arról még túl korai beszélni. 
Minden régi dologhoz hasonlóan ez is fogyófélben van, kopik, a ha-
gyományos formában már új réteg nem képződik, ellenben módosul. 
Formája, tartalma állandóan változik ugyanúgy, mint az a környezet, 
melyben a népzene és maguk az emberek is élnek. 

Hogyan vélekedik az új műnépzene térhódításáról, mely a nyolcva-
nas évek közepén jelent meg? 

— Ennek megjelenése várható volt. Habár a népzene klasszikus 
értékeket hordoz magában, csupán a megkövesedett formájában már 
nem volt vonzó. A népzene formailag bizonyos korok csiszolásának a 
jegyeit viseli magán. Ám korunk emberét ez a forma már nem tudja 
kielégíteni. Ő  továbbra is a népzenével szeretne élni, de már a má-
ban, a mai szokásoknak is teret adva. A komolyzenei formához kép-
zettségének foghíjassága miatt nem tud feln őni, számára tehát a 
leghozzáférhet őbb, a legegyszerűbb az a kis négysoros dallam. A régi 
népdalokban a századunk 80-as éveiben él ő  egyén érzésvilága csak 
részben tükröz ődhet. Elfogadja a legkiválóbb cigányzenekarok és a 
táncházakban életre keltett, régi hangszereken játszó reneszánsz 
együttesek produkcióit, de mindenesetre egy bizonyos fokú aktuali 
táshiány jellemző . Hogy éppen a gomba módra megjelen ő  különféle 
együttes meg gitárzenekar jelentené az aktualitást? Nem hiszem, de 
hát a zenei középszer űség ezzel tud azonosulni. A vajdasági körül-
ményeket jól ismerve állíthatom, hogy ez egyáltalán nem új jelenség. 
Az 50-es évek kocsmáiban már csak itt-ott voltak igazi cigánybandák 
és hagyományos tamburazenekarok, els ősorban kombinált együtte-
sek muzsikáltak: szaxofon, harmonika, tambura, dob, b őgő . Ezek 
mindenfélét játszottak, többek között persze népzenét is. A fiatalok 
számára ez érdekes volt, az id ősebbek füle is hozzászokott, mivel a 
szövegük közérthető  és a dallam könnyen megtanulható. Egyszóval a 
80-as évek m űnépdal-együtteseinek sikerrobbanása nem nélkülözött 
gyökeret. Elburjánzásához, a zene rögzítésének szinte korlátlan lehe 
tőségei és a jövedelmez őségének a felismerése biztosította a megfe-
lelő  táptalajt. Ötletes városi és falusi fiatalok a m űszaki ismereteket 
bizonyos fokú zenei képzettséggel párosították, és így beindult a. jól 
olajozott gépezet. A dallam lényegében nem változott, hanem csak az 
előadás formája és módja „megmásult" zenei környezetben. Sok 
giccses elem jellemzi repertoárjukat, de ismétlem, a szegényes zenei 
tudással rendelkez ő  rétegnek ez az újszerű , de kevésbé igényes 
hangzás tökéletesen megfelel. Kivételesen sokat cikkeztek err ő l a je-
lenségrő l, de voltaképpen senki sem mutatott rá, hogy ez miért rossz. 
Konkrétan, hogy például egy rádió népi zenekarának az el őadása 
meg a m űsora miért jó, és másoké miért rossz. A szövegüket pikáns, 
sokszor giccses voltuk miatt gyakran támadták, de arról senki sem 
nyilatkozott, hogy zenei szempontból mi is velük a baj. A rádió hullám-
hosszán nap mint nap felcsendülnek a népies m űdalok, s azok si-
lánysága miatt még senki sem emelt szót. Miért? Semmi szörny ű -
séget sem Iátok abban, hogy ezek a fiatalok a ritmusgépekkel, szinte-
tizátorokkal módosították a hangzást. Igaz, hogy közéjük dilettánsok 
is vegyülnek, ám a szavak helyes kiejtésén, az éneklésen, valamint a 
harmonizálás minőségén és a hangszerelés szintjén kívül más nem kri-
tizálható. A szárvágó bandákat —néhány tagból  611 6  tanyasi tamburá-
zókat, zenél őket —elszigeteltségük és alkalmiságuk miatt senki sem 
kritizálta, ám most, hogy lemezen, hangszalagon is jelentkezik az 
ilyenfajta zene, akarva nem akarva már többen beleütköznek. Jobb 
minőség űvé lehetne tenni a hangzást, ízlésesebbé a hangszerelést 
ás akkor a táncigényt aránylag jól ki tudnák elégíteni. Hisz a magyar 
népdalokban is vannak ízléstelennek nevezhet ő , sikamlós szövegek 
ún. kriptadiák, melyekr ő l Bartók a következ őket mondta: „Ha ezeket a 
dalokat összeválogatnánk és kiadnánk, olyan menetel ő , ólyan kapós 
volna a dolog, hogy az egész ország népzenekutatásához szükséges 
anyagiakat egy jó id ő re biztosíthatnánk." ❑ 
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Márciusi ballagófű  

Farsangi hangulatban bolondozik a kossava , ahogy elbújnék el őle, az 

utcasarok mögül ismét rám ijeszt . Szinte minden irányból fúj, 

széltében hosszában kisajátítja Örményháza utcáit
. És kitartó mun-

kával , egyenletes tempóban , 
mintha az embereket is szép lassan ki-

söpörné a faluból... Húsz évvel ezel ő
tt 1800, tíz évvel ezel őtt 1600 

lakosa volt a jelenleg 1400 lelket számláló Ü Пe Ne j
avu 
 valn 

joП , se rosszabbodjon a világ, és a helységk még hetven  

hátra . „
Már úgyis nemsokára a nyugdíjasok faluja lesz , ha lesz egyál-

talán" —jósolja a helyi közösség titkává. 
Persze, a hetven év alatt számtalan bált, táncmulatságot lehet ren-

dezni, ami itt egyáltalán nem mellékes tevékenység. Jó néhányszor 

megdönthető  még a szójatermesztés rekordja, sőt , a már húsz éve 
ёКаьб l szin- 

szüntelenül fizetett pótadó elkövetkező 
 he 	 dév, ki beszél 

te csodát lehet csinálni. De tulajdonképpn miféle hetven  

itt erről, amikor március első  napjaiban járunk, és f őleg amikor JÖN A 

TELEVÍZIÓ! 
Örményháza (JermenOVCi) a Tudás hatalom vetélked ő 

 heslgazdea 
lesz a nyáron . A tévéközvetítés , a vendégek fogadása, 
ami a rendezvény megszervezésével jár, máris felvillanyozta a falube-
lieket. Mindenki szabvány szerint füvesít, rózsát telepít és 

бsvбnуt 
 

csinál a háza elő
tt. Az emberek kórusok, tánccsoportok és egy

éb mu-

tatványok próbáira járnak . Van mit megmutatniuk a á rszбgisko la k:  ü 
utak 

 
épültek; újjávarázsolták a m űvelődési otthont, így 

jбr a  új  б  nszá-
is a nyárig. Azután sorolhatnám: e eeven дhбz  tp társas és magára -
mok, kiváló parasztemberek. Újny 

termelők.  

„Van itt minden" — mint ahogy Szöll ő
si Etel, az iskolaszolga mon-

daná. 

A legszebb malom a világon 

Van egy kocsma is a fő
utcán. Igaz, hogy Bugyi János pincér fiai már 

egy ideje Temerinben muzsikálnak, 3+2 az együttes neve, vagy a 

frász tudja , hogyan is hívják most ő
ket, de az asztaltársaság nagyon 

büszke rájuk, szerintük még Temerin határain túl is hallunk majd róluk. 
Nem illik kételkednem, a törzsvendégek pedig Feri bácsit, a borbélyt 
emlegetik, akit betegsége a kórházban marasztal. „Emberek, kin

ő  a 

szakállunk" — jegyzi meg valaki rezignáltan , majd témát váltanak. „Az 

én legénykoromban hatvan kisiparos és három kocsma is volt a falu- 

ban.

еt Most 

 Kettőben zeneszó várta a délutáni Iitá
unkrбl ha  atбгбК nám, ha 

meg szombaton, oszt télid őben is alig vagy 

nyár vóna..... Azután felvet ő
dik: „Emberség, itt évek múlnak el anél-

kül, hogy egyetlen pofon is elcsattanna." bármikor közbeszólna 
Bozó János, a nagytenyérű 

 molnárlegény 
valamit, tüstént leintik. Kissé furcsa, hogy Jánost mindenki Józsinak 

szólítja. Amikor pedig véletlenül szóhoz jut, a hats á b bt ul
ők félre 

érthetetlen mozdulatokat tesznek halánték 
mag 

 g bentrő lmeg 
„Egyszer már volt itt a televízió. El őször kintdro

báltuk a zsá okai, de 
vetették a malmot. Nagyon örültünk, csak úgy 

 

baj van, azt mondták a végén, talán gyenge bent a lámpavagy valami 
ilyesmi. Szóval, nem sikerült. Kár, mert a malom nagyon szép, szép 



ott a munka , és én is nagyon szeretem az ilyen vetetést , dolgoztam 
egy svájci hotelban, ott vettem a felvev őgépemet. A falut szoktam, 
fényképezni.". 

A malmot tehát látni kell. Annyit Iátok csupán a zajos gépek körüli 
s ű rú porfelhőben, hogy a molnárlegény, a Józsivá átkeresztelt Bozó 
János ügyesen mozog a helyszínen, feltehet őleg a munkafolyamatot 
magyarázza. A kocsmába visszatérve, néhány sörital után már furcsa 
mozdulatok egyvelegét viszi színre az asztalok között. Táncol, miköz-
ben halk zenei kíséretként kívülr ő l behallatszik a szél süvítése. 

Többen megjegyzik, hogy egy valamit el kell ismerni a molnárle 
génnyel kapcsolatban: ha megmakacsolja magát, három ember he-
lyett is végez a zsákolással. 

Panni néni barátПőj 

A szövetkezeti otthonban kész lakodalom fogad. A citerazenekar, 
az asszonykórus és a lakodalmas jelenet próbáján a menyecskék 
egykori formájukban incselkednek a szintén egykori legényekkel. Hor-
ti Mihály bácsi a fal mellett egy széken várja a sorát . „ Én leszek a 
násznagy, úgyhogy ülve szerepelek. Annál jobb, mert igen fáradt va-
gyok, ma jószágot szállítottam Versecre. Tudja ez az én húgom egy 
borzasztóság . Mindig vele vagyunk párok . Ü, meg az ű  barátnői voltak 
ennek a szeszélyei." A barátn ők egyike odasurran hozzánk, Mihály 
bátyámat bökdösi. „ Ez volt a szeretőm valamikor, de nem mert meg 
ölelni." Horti Mihály ezen egy ideig elgondolkodik. 

„Ide figyeljen mindenki, keressék meg a párjukat " — tapsol néhányat 
a tanítónő , a helybeli művelđdési élet lelke. „Te pedig hallgass már  it  
avval a nyavalyával" — kapja az utasítást a molnárlegény, aki az imént 
felvételezett citeraszám reprodukálásával bajlódik. Józsinak itt is hall-
gass a neve, kazettás magnó nem való nótázásra. 

Icu, a majdáni származású tanítón ő  most már nem bánja, hogy a 
harminckettedik kérvénye folytán itt kapott munkát. „Nézz körül, szinte 
látni, mennyire élvezik az emberek az együttlét jó ízét." A tanítón ő  
munkáját később az iskolában is „meghallgatom". Az iskolában, ahol 
76 óta csak negyedik osztályig van tanítás. Az els ősök és a harmadi-
kosok közös óráján, a százötvenedik évfordulóját ünnepl ő  iskola tan-
termében megilletődök: a csöppségek olyan tisztán énekelnek, a nóta 
Olyan élesen hasítja a leveg őt, hogy lúdbőrös leszek. Létezik, hogy 
ennyi gyerek közül mindegyiknek tökéletes a hallása? Felejthetetlen. 

A törzsvendégek 

Az iskolaudvarban lévő  tornateremben most száz munkást foglal-
koztató textilüzem van. Az óvodából pedig..., nos abból lett a kocs-
ma. igy talán könnyebben megtelik a terem mintha eredeti rendel-
tetését szolgálná. 

Cseh Béla, aki hivatalosan táncrendez ő  és ifielnök, következéskép-
pen az aratóbál, a pöttyösbál, a kalapbál, a kukoricabál, a batyubál, a 
halászbál, a vadászbál és még ki tudja milyen bál szervez ője, most a 
szombati maszkabálra összpontosít. Tekintélyes létszámú baráti kör-
ben —összpontosít. És tekintélyes mennyiségben, úgyhogy a pincér 
szinte nem is érkezik leülni . Meg kell beszélni a vasárnapi busójárás 
részleteit, ám már néhány napja a hangp гóbđvat egybekötött össz-
pontosításnál tartanak. 

A szemközti sarok , a söntés és a kályha közötti asztal az idősebb 
„óvodások" törzshelye. O tt  fordul meg a zenei körökben nagy tisztele-
tet élvező  Cseh Feri bácsi, aki nem más, mint kottista ("otvasi a 
kottát"). Itt pihen meg egy fgldeci erejéig Szarvas László , a tanító, 
zsebében az új m űvelődési otthon kulcsával . Huszka Mihály, a falu 
bírája (a helyi közösség tanácsának elnöke ) azzal nyugtatja a 
tévészereplés körül aggályoskodókat, hogy "mire vége lesz, csak jó 
lesz valahogy ". Erre már Acs Gyula , a jószágtenyésztő  eléгkezgttnek 
látja a pillanatot egy újabb kör rendelésére . Legnagyobb örömüket 
mégis abban lelik, hogy házaséleten belüli tanácsokkal látják el a 
háttérben sörözget ő  molnárlegényt , aki ugyan Jánosként keresztelke-
dett meg, itt viszont..." Hallod Józsi, én a te helyedben most rögtön 
hazamennék , fognám az asszonyt és..." 

A molnárlegény arra terelné a szót, hogy ő  bizony három álarcot is 
hozott Svájcból, ahol dolgozott; milyen jól jönnek ezek most a busó-
járásnál ... A téma mégis marad a gyerekcsinálás, mely területen a fa-
luban nagy hanyagság észlelhető . 

Bugyi János, a pincér, vagy inkább az óvó bácsi, ahogy a helyszínre 
utalva nevezi magát, elérkezettnek látja a pillanatot a tudományos 
magyarázat bevetésére. „Hát az úgy van, hogy amíg a falu alsó 
részében volt a kocsma, és én is lent dolgoztam, akkor több gyerek 
született. Jó vicc, hisz akkor még lent volt a Bugyi. Most, hogy itt fönt 
vagyok; amíg fönt van a Bugyi, addig mi másra lehet számítani?" Az 
értekezés közönségsikere szinte elsöpr ő . 

Másnap 

A molnárlegény malma tulajdonképpen takarmánykever ő . Nagy 

becsületű  építmény ez mostanság, mindenféle rendszámú teherautók 
várakoznak előtte. A kooperációs alapszervezet irodájában hírszer-
kesztőséget lepipáló gyakorisággal csörög a telefon: van-e, lesz-e ta-
karmány. A falubelieknek állítólag jut elég. Fontos még, hogy Ör-
ményházán nagyszerű  eredményeket érnek el a társulásban, hogy a 
parasztok szorgalmasan járnak a számukra szervezett tanfolyamokra, 
hogy meglepően fogékonyak az új iránta Hektáronként, fenét, holdan-
ként húsz-huszonkét mázsa szóját termesztenek... Fordulnom kell 
egyet, kevés reményem van arra, hogy megértsék: sokkal jobban sze-
retem őket mint azt el tudnák hinni. Egyszer űen csak eleeeeeeg! 

~ 

Pontosan Éjfélkor 

Nem tudom pontosan miért is fordultam vissza. Kés őre jár, talán 
már tizenegy óra is elmúlhatott amikor Plandište fel ől ismét Örmény-
házának veszem az irányt. Arcok sokasága, beszédtöredékek képe-
zik útitársaimat, amikor rádöbbennek: mégiscsak furcsa, hogy ekkora 
útszakaszon egyetlen járm űvel sem találkozom. 

A nádsövényt szinte az üttestre fekteti a szél, amikor egy ballagót ű  
táncol ki elém. Egy ideig tartja az iramot, pattog mint a labda, szal-
lózik az aszfalton. Szinte utolérem amikor elt űnik a nádasban. Hihetet-
len, hogy kerül ide ballagófű  márciusban? 

Eszembe jut a plandištei vaddisznó esete. Szemtanúk szerint Mar-
gita fel ő l jött, átvágott a vasútállomáson, majd nyílegyenesen belero-
hant az önkiszolgáló kirakatába. Nem tudom hogyan végz ődött a 
rendhagyó bevásárlás. 

A falubeliek már kiokosítottak: ez a böjti szél olyan, hogy ha nem áll 
meg három nap alatt, akkor kilenc napig fúj. Ha nem áll meg három 
nap alatt , akkor három hétig fúj szüntelenül és ha akkor sem hagyja 
abba, akkor kilenc hétig meg sem áll. Megnyugtató. 

Még mindig elég sokan vannak a kocsmában amikor a molnárle-
gény kipakol a táskájából . Kissé sokat babrál a filmvetít ő  körül, szál-
lingóznak a megjegyzések : „ Mi se látjuk ezt a Józsi filmjét az mán 
biztos. Józsi fiam, oszt l őnek-e benne legalább?" 

Csakhamar eloltják a villanyt , éjféltájban mozizunk. 
Elegáns hotel valahol a svájci Alpokban , János , vagyis a Józsi köz-

vetít. „Ez az én nőm!" Csao! Ez meg a Huszka sógor. Csal! Szeretem 
a havat. Itt ülünk a hóban és isszuk a sört. És itt megy a francia nő . 
Nagyon szép." Rövid képsorok következnek: Józsi a mosodai munka-
helyin, Józsi, akinek az udvarból visszainteget a francia n ő . 

A következő  kisfilm már Örményházán készüli, a közönség elcsen-
desedik. Józsi szülei, az utolsó házat elhagyva, parasztkocsin távo-
lodnak a határ irányában. Hirtelen a felesége robog be a képbe, meg 
szűnik a háttér , amazonként üli meg az aránytalanul kicsi motor-
kerékpárt . Következnek egy disznóvágás jelenetei , aztán a malom. 
Józsi, vagyis Bozó János, a molnárlegény csendet parancsol. Pissze-
nés nélkül kell végignéznünk amint a hatalmas pótkocsi megtelik 
zsákokkal. 

Lámpagyújtás után valahogy szóba kerül a magányos román; aki a 
Liptai település utolsó lakosaként él egyedül a pusztában. 

„Ott  szeretnék én kint lakni" — sóhajt fel a molnárlegény elrévedve. 
„Hát oszt itt meg mi bajod van te szerencsétlen?" — mordulnak erre 
többen is és kimért mozdulattal ürítik poharaikat. ❑ 

Örményháza, 1984 tavaszán 
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✓ajda János 

Elfogulatlan í rás a muskátlizenérő l 

magától 

A könny 	

_ 

űzene fo9almát a e veszi körül• 

értetődő
ség kod (W Аdorno) 

і i a zene? 

áyakorló jazz-zenészeknek a fönti kérdésre adott válaszai közül Luis 
lrmstrongérg emlékszem, aki szerint ha valaki definiálni akarja a 
azzt, vagyis ha már föI kell tennie a kérdést, hogy „mi a j azz?", akkor 
Izt már nem is tudhatja meg igazán. Gondolván ezzel arra a nélkülöz-
Ietetlen élményháttérre, ami az ember és a zene kapcsolatát megha-
ározza. 
Annak, hogy a muskátlizenéről mint társadalmi jelenségről írva 

négis először a zene meghatározását tartom fontosnak, egy oka van:. 
;sakis egy általános érvény ű  definícióhoz viszonyítva lehet megítélni, 
Iigy azt a bizonyos zenét, ami valamilyen érdekl ődést, érzelmet, re 
Ikciót vagy állásfoglalást vált ki a hallgatóban, milyen hatásmechaniz-
vusok szabályozzák? Hogyan és miben nyilvánul meg az elválaszt-
iatatlan élményháttér, ami keletkezését és befogadását meghatároz-
a? A zeneszociológiai kutatások célja a zenei szükségletek föltér-
;épezése olyan hatásvizsgálatokkal, amelyekben arra keresnek vá-
aszt, hogy a zene bizonyos hangzásformái, dallamképei, m űfajai mi-
fen reagálást váltanak ki a hallgatóban. Ezeknek a fölméréseknek az 
smeretében vállalkoztam arra, hogy a szakirodalom alapján fölvázol 
im az ún. muskátlizene elterjedésének szociálpszichológiai jellem-
ő it. 
A jelenségnek — az utóbbi egy-két évben élterjedt nóta- és slágerföl-

lolgozások közismert hatásának és népszer űségének jobb megértési-
ez egy szociológiai definicióra van szükség, amely szerint: „a zene 
fizok közé a társadalmi jelenségek közé tartozik, amelyek kapcsolatot 
эΡ remtenek ember és ember között, sajátos befolyást gyakorolnak 
ánk, részt vesznek az életünkben, következésképpen a zene az em-
eri viszonylatok tükre: tehát társadalmi kérdés, amelynek sokoldalú, 
ok szálú kapcsolatban kell állnia a társadalom egészének, mozgásá 
fiak és alakulásának problémáival. (...) A zene jelent ősége nem az, 
oi gy a tudat szavakban is kifejezhet ő  részét formálja, vagy ahhoz 
özvetlenül kapcsolódik, hanem az, hogy a tudatnak olyan rétegeire  

hat, amelyek igen erősen befolyásolják az emberi-társadalmi maga-
tartást. Aközérzet, a hangulat a lelki tartalom befolyásolásán keresz-
tül formálja az ember személyiségét, hat részvételére a társadalom 
életében, bekapcsolja a társadalmi cselekvésbe, bizonyos cselek-
vésekre készteti, másoktól visszatartja."' 

A művészet sajátossága, hogy a társadalom jobb megismeréséhez 
támpontot, kulcsot ad. A zene esetében ez úgy valósul meg, hogy 
minden kultúrában másként, de mindig ugyanazt a funkciót töltötte be: 
közösségteremtő  hatása minden korban jellemző . Szociológusok és 
a pszichológusok is megegyeznek abban, hogy a társadalom fejl ődé-
sének során a zene részvétele az ember életében, kapcsolatteremté 
sében, az érzelmek kifejlesztésében és kifejezésében fontos és ál-
landó szerepet kapott. ,,... Er ős a zene közösségformáló hatalma, és 
kivételes szerepet játszik a közösség együttérzésének a kifejezé-
sében vagy meghatározott hangulatának kialakításában." 2  

A zene érzelemközvetít ő  szerepe 

egy, a pszichológiában jól ismert mechanizmusban az azonosulásban 
valósul meg. (A folyamat részletezését mell őzve, most csak a zene 
befogadásában játszott szerepére fordítunk figyelmet, majd pedig a 
folytatásban kitérünk a szocializációban már ismert jelent őségére is.) 

Az azonosulás az embernek az a képessége, hogy olyanná váljon, 
mint az a modell (azonosulási minta), amelynek a helyzetébe beleéli 
magát. Beleképzelve magát a másik ember tulajdonságaiba, magatar-
tásába, nem csupán az utánzás szintjén, hanem az érzéseiben is 
olyanná lesz, mint azonosulásának tárgya. 

Az azonosulás élménye a zenében nemcsak az érzelmi állapot fel-
fokozottságában — pl. az öröm vagy bánat átélésében — nyilvánul 
meg, hanem egyben azt a hatást is tartalmazza, amikor valamit fölis-
merünk abból, ami bennünk is megvan, de azt addig nem tudtuk 
annyira, vagy úgy átélni, mint a zene meghallgatása közben. Minden 
zenére tehát elvben .érvényes lehet, hogy fölismerve és befogadva 
azokat az érzelmeket, amelyeket közvetít, ezt magunkra vonatkoztat-
juk, és ennek az élményével gazdagabban, és általa némileg megvál 
tozottan élünk tovább. (A müvészj katarzis ennek az élménynek a kü-
lönböző  előfordulásait jelenti.) 

' Losonczi Ágnes: A zene életének szociológiája. 
Kinek, mikor, milyen zene kell? 
zenem űkiadó, Budapest 1969. 14. old. 

2 Id. mú, 17. old 

~~ 



z egyén cselekvésterének 
ig határozottsága 

Az ember születésétő l fogva a család és a különböz ő  társadalmi 
soportok kapcsolatrendszerében fejl ődik. Az egyén, a csoport és a 

ársadalom mint a közösségi lét meghatározó támpontjai minden eset-
en szabályozó és egyben támaszt nyújtó szerepet is játszanak az 
gyén életében. Minden zavar vagy változás, ami az említett tényez ők 
egyén—csoport—társadalom) által meghatározott rendszerben bekö-
etkezik, kihatással lesz az egyén életére, és különböző  problémák, 

.sszetett élethelyzetek elé kerül. A személyi síkon megjelen ő  prob-
émák (szerelem, házasság, gyereknevelés, szórakozás, utazás stb.) 

indig egyedi megoldásokat eredményeznek, míg a társadalmi prob-
émahelyzetek (gazdasági helyzet, politikai viszonyok, munka, ideo 
ógia, természeti kérdések) ezen a módon csak közvetve vagy egyál-
alán nem befolyásolhatók. 

Ez a magánélet világán kívül es ő  — társadalmi és természeti 
érdéseket magába foglaló — terület nem választható szét az egyéni —
zűkebb —cselekvéstért ől, hanem azzal egy mindig kölcsönhatásban 

S 116 egységet'alkot. E kölcsönhatás következtében a szélesebb társa-
almi térben jelentkez ő  ellentmondások olyan tétélményeknek az el б-

déző i lehetnek, amelyek folyton növekv б  feszültségek és indulatok 
orrásóvá válnak. Ezeknek a cselekvési korlátoknak a fölismerésével 

társadalmi ellentmondások föloldhatatlanságának tehetetlenségér-
etével és kudarcélményével az egyén gyakran magára marad. 
Ondját-baját nincs kivel megosztania, amit megnehezít, hogy hiány-
ik a társadalmi azonosulási minta, ami segítené a feszültségek leve-
etését. Az a társadalmi modell, amely a múltban a magánélet prob-

émáinak elhárításához hozzájárult, a mai viszonyok között (a túlhala-
ott paternalisztikus kapcsolótok hiányában) nem nyújt támaszt. A 
yors társadalmi változásokat törvényszer űen kísérő  értékválság kö-

vetkezményeként az emberi kapcsolatok intimitása került veszélybe. 
ódi szavaival: ,,... A legtöbb kapcsolat kompromisszumok eredmé-
ye, igazi intimitás nélkül. A meg nem `osztott titkok, vagyis a saját 
yengeségeinek a rejtegetése folytán az ember gyökértelenné válik 

=s meglevő  formális kapcsolata ellenére elmagányosodik. " 8  

Szűkebbre vonva a kört azt mondhatjuk, hogy a szocialista 
=rtékrendszernek nem alakult ki az az „emberi dimenziója", az ember 

indennapi életét szabályozó normarendszere, amely eligazítaná az 
-mbert a mindennapi élet dilemmáiban, válságaiban, élete sorsfordu-
óiban, nehéz óráiban, a mindennapok konfliktusaiban és döntései 
en. 

Azonosulás a zenében 

Zeneszociológiai vizsgálatok tanulsága szerint a muskátlizene igény-
lő inek szociológiai jellemzőit nem lehet csak a könnyű- vagy komoly 
zene kedvelők megkülönböztetésével leírni. Eredetét tekintve ez fajta 
zene (szövegét és dallamát egyaránt alapul véve) a magyarnóta ur-
banizált változata. Mint ilyen, „újracsomagolt" és jól bevált áru, biztos 
sikerre számíthat minden olyan esetben, ahol megteremtheti az érzel-
mi azonosulásnak a lehetőségét, amelyre a zenében bizonyos alkal-
makkor bizonyos embereknek annyira szükségük van. 

Ha a dalrepertoárt végighallgatjuk, de még inkább ha a nóta és 
slágerszövegek elemzését vesszük alapul, megismerhetjük a legjel-
lemzőbb sajátosságait: az érzelmességet, az érzelg ősségbe hajló 
nosztalgiát, a bánatos, emlékez ő  és hiába reménykedő  dallamok-gon-
dolatok világát, illetve a tréfás-szatirikus elmélkedéseket. Mindenek-
előtt kapcsolódik ez ahhoz a világképhez, amelyet a múlt mint érték 
felé való nosztalgikus vágyódás jellemez. 

Ez a fajta illuzionista gondolkodás, a múltnak értékként való felfo-
gása fejezi ki azt a nagyon is a jelenben, mondhatni hétköznapi való- 
ságunkban gyökerező  tehetetlenséget, hogy érzelmeinket vállaljuk 
és kinyilvánítsuk. Az intímitás —legtöbbször nem is tudatosodott — igé-
nye a közhelyek szintjén megfogalmazott dalszövegek formájában 
mintegy „társadalmi szolgáltatásként", mindenkinek hozzáférhet ően, 
azonnal, helyben és korlátlan mennyiségben „kiegészíthet ővé" válik. 
De vajon milyen kielégülést remélhet az éhező  egy rágógumitól? Vagy 
pedig — Adornót idézve — „ugyanilyen jogon azt is megkérdezhetnénk: 
kit szórakoztat még a szórakoztató zene? Inkább komplementer je 
lenségnek látszik az. emberek elnémulásához, a beszédnek mint ki-
fejezőeszköznek az elhalásához, az önkifejezéšre való képtelen-
séghez. A hallgatásnak azokat a hézagait tölti ki, amelyek a szoron-
gástól, hajszától és tiltakozásmentes engedelmességt ől deformált 
emberek között támadnak." 4  

~ Hódi SđПdor: Magatartásformák es társadalmi viszonyok. 
Forum, Újvidék 1983. 209. old. 

4  Theodor W. Adorno: Fétis-karakter a zenében és a 
zenehallgatás regresszi бia. In: 
Zene, filozófia, társadalom. 
Gondolat, Budapest 1970. 229. old. 

Ha mindezt kiegészítjük azzal, hogy az ízlésvizsgálatok szerint: „a 
zenei szükséglet tartalmában ma is ktemelkedö helyet tölt be az 'én-
központú érzelmesség«, az oldódó mulatás, a feledkez ő-önfelejtő  me-
nekülés, akkor funkcionális oldalról is megkapja létezésének indokát 
a magyarnóta." 5  És a muskátlizene is — tehetjük hozzá meggyőződés-
sel —, amit ragyogó üzleti érzékkel fölismerve, a szórakoztató ipar 
szakemberei ki is használtak. ők csak a legelemibb üzleti játéksza-
bályok szerint jártak el, amit mindig akereslet—kínálat alakulása diktál. 

Vizsgáljuk meg most közelebbrő l is, milyen piaci törvények szabják 
meg a zene árujellegét? 

A muskátlizene mint áru 

Ennek könnyebb megértéséhez vissza kell térnünk az egyéni és tár-
sadalmi cselekvéstér megkülönböztetéséhez. Ekét szférát szétválasz-
tó — de mint említettem, nem mereven elhatároló — viszony lényege 
az árutermelésen alapuló társadalmi életformában van. Ennek kiala-
kulásáról itt nem célom értekezni, de az embert körülvev ő  tér kettőss-
gérбl a legáttekinthetőbb képet Vitányi Iván összefoglalásában kap-
hatunk: „A két tér szétszakadása maga is történelmi produktum, a 
nagубгutermelő  társadalom következménye. A népm űvészet még 
egy egységes térben fogant, egyén és közösség, sz űkebb és tágabb 
környezet még egyetlen (bár nem konfliktusmentes) egységben vannak, 
Amint azonban a kétféle tér szétszakad egymástól, maga az egyén 
is egy diszkontinuus világban találja magát. Mivel a két tér közötti kap-
csolat nem természetszerű leg adott, megtalálása bonyolult és nem 
mindenki számára megvalósítható szellemi m űvelet, az egyes ember 
úgy érzi, elvész, magára marad ebben a bizonytalanságban. Fogód-
zóra, kapaszkodóra, integrációs »vezé гfonalra ~< van szüksége." 5  

A muskátlizene - a technikai fejl ődés hatására —úgy töltheti be ezt 
a fontos társadalmi funkciót (ti., hogy útmutatást, etikai-filozófiai orien-
tációt adjon), hogy megvásárolhatóvá teszi az összetartozás látsza-
tának az élményét. A már leírt azonosulási szükséglet hatásmecha-
nizmusa szerint a zenekedvel ők (és nemcsak kizárólag a muskátli-
zene-rajongókra jellemzően) azt a kifejezésmódot keresik (és isme-
rik föl), amelyben az életnek a legszemélyesebb bels ő  szférája nyil-
vánul meg. A slágerek és m űdalok mindig is ezt a világból kihasított 
szúk teret fejezték ki és kínálták föl azonulási mintaként az önkifeje-
zést keresők számára. Az, hogy mindez sablonok alapján és sorozat-
gyártásban készül, nem akadálya annak, hogy sokan érzik őket igaz-
nak és fogadják ei szinte életfilozófiának is. Az effajta dalok „valóban 
gyakran állnak könnyen kimutatható (bár mindig áttételes) összefüg-
gésben a kor problémáival. Jellegzetességük abban áll, hogy közhe-
lyeket foglamaznak meg, de aktuális közhelyeket, amelyek éppen 
ezért a felismerés erejével is hatnak sokak számára." 7  

A vitathatatlanul létez ő  „társadalmi megrendelés" kiszolgálóinak a 
jóhiszeműségéhez, a tömegek szórakoztatásának, a gondtalan köz-
érzet biztosításának szándékához tehát nem is férhet kétség, csak 
épp az ezzel járó, a szellemi igénytelenséget glorifikáló mellékhatás 
az, ami kifogásolható. (A „kifogásolni" kifejezés használata itt annyi-
ban helytelen, amennyiben az igényesebbb közönség kinevelése sem 
lehet csak a szórakoztató ipar feladató, hanem els ősorban a társada-
lom.  oktatási és m űvelődéspolitikai céljainak a részét képezi.) Az vi-
szont, hogy esetünkben — a jugoszláviai magyar nyelv ű  slágerterme-
lés alakulásában — hogyan vált társadalmi jelenséggé a muskátlize-
ne-dömping, és hogy milyen következtetések vonhatók le a szélesebb 
társadalmi környezet gazdaságpolitikai, kulturális vagy zeneszocioló-
giai kölcsönhatásáról, ahhoz alapos kutató munka szükséges. Erre 
vonatkozólag itt csak az Úi Symposionban 1976-ban megjelent, a 
műdalok elterjedésével foglalkozó írásokra utalok, 8  ami a tíz év el őt-
ti helyzetkép alapján előrevetítette a jelenlegi zenei ízlés kialakulásának 
a veszélyét. 

Az igazsághoz mindenképpen hozzátartozik, hogy a slágerrel együtt 
a muskátlizene is egyfajta hasznos, társadalmi funkciót tölt be. Ugyanis 

azáltal, hogy alapvet ően pozitív beállítottságú, továbbá azáltal, 
hogy a figyelmet a minden ember számára legalább elvben elérhe-
tб  egyszerű  örömökre fordítja, mindig a beilleszkedésre, sót konformiz-
musra nevelt". 9  

E túl sovány vigasz helyett befejezésként Hankiss Elemér „jámbor 
tétova óhaját" idézve most is elmondhatjuk, hogy „biztos hatású gyógy-
szerek és gyógymódok az írott szó világában sem léteznek. Többnyi-
re a maga erejéből kell meggyógyulnia a betegnek." 70❑ . 

5 Losonczi Agnes: Id. mű  141. old. 
5 Lévai Júlia — Vitóлyi Iván: Miből lesz a sláger? 

(Az elmúlt 40 év slágerének vizsgálata.) 
Zenemúkiadó, Budapest 1973. 179. old. 

7 Lévai —Vitányi: Id. mű  183. old. 
8  Dormán László: Zenés falvéd ő  szövegek. Úi Symposion, 19761132. szám, 125-129. old. 
zoran Gruščević : Giccsáradat a rđdiбhullámokon. Uo. 130-132. old. 

9  Lévai — Vitányi: Id. mú 142. old. 	 - 
10 Hankiss Elemér: „Sorrentбi narancsfák közt..." 

In: A népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok. 
Magvető , Budapest 1969. 254. old. 



Ivan Karaklić  

Lepa Brena és  a műnépzene  

valláskultusza  



A vallásszociológia meglehet ősen fiatal tudományág. Nálunk főként: 
a belgrádi bölcsészkaron csupán 3-4 éve, mikor Esad C`imi ć  profesz-
szor elvállalta a katedrát, akkor vezették be ismét ezt a tantárgyat. A 
vallásszociológia a szabadon választható tárgyak közé tartozik. Az 
egyetemisták az előadásokon és a vizsgán kizárólag a hagyományos 
értelemben vett vallást tanulmányozzák. Ugyanez érvényes a tan-
könyvekre is, a vallásszociológiára éppúgy, mint a marxizmusra. A vi-
lági vallás jelenségének tanulmányozása még gyerekcip őben jár. 
1980-ban jelent meg Nikola Dugandžija szociológus első  könyve a 
svjetovna religija (A világi vallás) cím ű . Ugyanebben az évben adta 
ki a zágrábi IDIS Dugandžija Religija i ideologija savremenog svije-
ta (A modern világ vallása és ideológiája) cím ű  munkáját. 1984-ben 
a Kuttura folyóirat (a 65-67-es, vallásról szóló tematikus, hármas 
számában) közölte Ceremonijal (Ceremónia) c. írását. Dugandžiján 
kívül nálunk ezzel a jelenséggel — inkább csak mellékesen — Andrija 
Kгešić  (Kraljevstvo božije i komunizam [Isten országa és a kom-
munizmus]) és Đ . Šušnjić  (Otpori kriti čkom mišljenju [A kritikai 
gondolkodás ellenzése], Šanse religijske obnove [A vallás 
újjáépítésének lehetőségei], Ribari Ijudskih duša [Az emberi lélek 
halászai], Cvetovi tla [A talaj virágai]) is foglalkozott. Legutóbb dr. 
Dragomir Panti ć  szocio-pszichológus írt tanulmányt err ő l a témáról 
Klasična i svetovna religioznost u Beogradu (A klasszikus és vi-
lági vallásosság Belgrádban) címmel. A tanulmányt 1985-ben Belg-
rádban kis példányszámban kiadta, pontosabban schapografon 
sokszorosította az IDN (Centar za politološka istraživanja i javno 
mnenje [Politikollgiai és кбzvéleménykutatб  kđzpont]) a Korunk 
mítoszai, rítusai és a belgrádi lakosság vallási tudata elnevezés ű  
kutatás keretében. A tanulmány empirikus jellegű . Dr. Pantić  munkája 
bevezető  részében áttekinti a vallásosságról végzett empirikus kuta-
tásokat a világban és Jugoszláviában. A bevezetés végén a követke-
zőt írja: ,,... A jugoszláv empirikus vizsgálatok még nem világították 
meg a klasszikus és a világi vallásosság viszonyát. Mivel ez utóbbi 
még nincs feltáratlan és a nemzetközi szakirodalomban is hiába keres-
tünk választ erre a kérdésre. Kutató módszerekkel vizsgáljuk ezt a 
témakört" (66. o.). A világi vallásosság kutatásának céljai a követ-
kezők: „1. a világi vallásosság, hordozói, bizonyos korrelációk és 
tényezők elterjedtsége, intenzitásuk, struktúrájuk és formájuk megál-
lapítása, de természetesen csak akkor, ha bebizonyosodott, hogy az 
efféle vallásosságnak van empirikus egzisztenciája, és hogy a foga-
lom a kutatás szempontjából elfogadható; 2. a klasszikus (hagyo-
mányos értelemben vett) és a világi vallásosság viszonyának megha-
tározása". (69. o.) A kutatás problémáját a következ őképpen hatá-
rozzák meg: „Jelen van-e a belgrádi lakosság tudatában a specifikus 
világi vallásosság, és hogyan nyilvánul meg? A lehetséges megnyil-
vánulási formák egységes struktúrát képeznek-e vagy önállóan is 
megállnak? Milyen társadalmi-pszichológiai feltételek kedveznek a vi-
lági vallásosság terjedésének és megerősödésének?" (70. o.) A ku-
tatások evidenciája híján D. Panti ć  nem fejtett ki megalapozott hipo-
téziseket, és így a világi vallásosságról szóló munkája exploratív (fel-
derítő , pionír és kísérleti) maradt. Az efféle kutatásokhoz .....nem 
szükséges egy olyan hipotézis felállítása, amelyet majd verifikálni kell, 
hanem melyet a jelenség megismerése után meg kell szövegezni". 
(81. o.) Mégis olyan feltevésekb ő l, elméleti megállapításokból indult 
ki, melyek nagy részével elégedetlen, mert — szerinte — túl esztétiku-
sak, ,,... nagyon szabad, megalapozatlan interpretációk". (81. o.) 
Ezekrő l a feltevésekről ír tanulmánya 81. és 82. oldalán. Nem sorolom 
fel őket, ehelyett a 183. oldalon olvasható, összefogl đló igényű  szöve-
get idézném a Kísérlet a világi vallásosság empirikus kutatására cím ű  
fejezetbő l: ,,... A klasszikus értelemben vett vallásosság empirikus 
vizsgálata igen gyakori, és az utóbbi időben a világi vallásosság el-
méleti tanulmányozására is kiterjedt." Nem szándékozom részlete 
sebben elemezni, sem kommentálni Panti ć  tanulmányát és annak 
eredményeit, csupán arra szeretnék rámutatni, hogy a világi val-
lásosság szociológiája a kanti teológiai-gyermeki stádiumban van, il-
letve gyerekcip őben jár. Bármilyen kedvez őtlenül is befolyásolja ez a 
fejlődését, szerintem mégis serkenti. Örömmel közölhetem, hogy ezt 
a területet még nem hódította meg a statisztika „pozitív szelleme", 
a racionalizmus, a pragmatizmus és a komputerzene. Még mindig 
van rá lehetőségünk, hogy olyanok legyünk, mint a csöppségek, s 
hogy belépjünk Mills gyönyörű  mesevilágába. Abba az elképzelt or-
szágba, mely nem művel csodát, de belő lem, akibő l hiányzik a „pozi-
tív szellem" egy csodálkozó, kérdezget ő , boldog, kíváncsi és felelős 
embert farag. Egy csöppség ezt válaszolta az Olovka piše srcem 
(A ceruza szívvel ír) cím ű  könyvben arra a kérdésre, hogy mi a nincs-
telenség: „A NINCSTELENSÉG AZ, AMIKOR NEM ÁLMODOD AZ 
ALMOKAT". ígérem, hogy ceruzám csak szívb ő l fakadó és őszinte 
szavakat fog írni, de ha néha szótlan marad, akkor ez egy becsületes 
és felelős hallgatást jelent a TITOK el őtt, melyhez még nem n őttem 
fel. Szó nélkül maradhatok néha, de KÉPZELET NÉLKÜL soha. Soha 
nem szabad a pozitivizmus rabjává, a matematikai szociológia robot-
jává válni. Ebben, á már így is kettős világban Miljković  felosztását 

tartom elfogadhatónak, mely szerint „a világon kétféle ember él, az, 
aki a szabadság énekét énekli, és aki mindvégig rab marad". Tehát 
megszabadultam attól a rémképt ől, amely — elődeim (eszmei és me-
todológiai) örökségeként — ébred ő  tudatomat terhelné. A hagyomá 
nyos értelemben vett vallásszociológia terén az él ők és a holtak 
egyaránt kínoznak, de mivel itt még az élő  kutatók kevesen van-
nak, és maguk is ezzel, a még gyerekcip őben járó tudományággal 
viaskodnak, a holtak egyel őre nem okoznak túl nagy gondot. Ter-
mészetesen, a holtakról csak a legjobbakat. F ő leg azért, mert csak 
a legjobbakat sajátítom el t ő lük. Íme, már hallom is némelyiket... 
Oswald Spengler a bal fülembe suttogja: „A történelmet és a tár-
sadalmi valóságot el kell képzelni" ... Toynbee a jobba mondja: 
„Húnyd be szemed a tudomány szabályai el őtt, és hallgasd a mi-
tológia szavát." Denis de Rougemont jóindulatúan veregeti a vál-
lam, miközben a kultúra mitológiájának analízisére adja áldását. 
Karl Jaspers de Rougemont-hoz lép, kézen fogja, rám veti fedd ő , 
átható tekintetét, és azt mondja: „A BIBLIA AZ EGZISZTENCIALIS 
TITKOS (RASOK GY ŰJTEMÉNYE". Andri ć  udvariasan és visszafo-
gottan, mint mindig, azt üzeni az Elátkozott udvarból (Prokleta avli-
ja), hogy „fejtsük meg a mítoszokat és a legendákat, hogy megkeres-
sük bennük sorsunk útjait" ... Az udvar másik végéb ő l Momč ilo Nas 
tasijević , a szerb költészet búskomor apostola, aki „a szó kimondha-
tatlan voltától" újra meg újra meghalt, azt kiáltgatja: ,,...Tárjuk fel 
múltunkat egészen a közös gyökerekig" ... Marx suttyomban a ke-
zembe nyomja Louis Bonaparte Brumaire tizennyolcadikájának 
első  bekezdését: „Hegel megjegyzi valahol, hogy minden nagy világ-
történelmi tény és személy úgyszólván kétszer kerül színre. Elfeledte 
hozzáfűzni: egyszer mint tragédia, másszor mint bohózat. Caussidié-
re Danton helyett, Louis Blanc Robespierre helyett, az 1848-51-es 
hegypárt az 1793-95-ös hegypárt helyett, az unokaöccs a nagy- 
bátya helyett. És ugyanez a karikatúra van meg a körülményekben, 
amelyek között Brumaire tizennyolcadikájának második kiadása meg-
elenik! 

Az emberek maguk csinálják történelmüket, de nem szabadon, nem 
a maguk választotta, hanem közvetlenül készen talált, adott és örökölt 
körülmények között csinálják. Valamennyi holt nemzedék hagyomá-
nya lidércnyomásként nehezedik az él ők agyára. És éppen, amikor 
azzal látszanak foglalkozni, hogy magukat és a dolgokat átalakítsák, 
hogy valami még soha nem voltat teremtsenek, éppen az ilyen forra-
dalmi válság-korszakokban idézik fel aggodalmasan a maguk szol-
gálatára a múlt szellemeit, kölcsönveszik neveiket, harci jelszavaikat, 
jelmezeiket, hogy ebben az ősi, tiszteletreméltó álruhában, s ezen a 
kölcsönzött nyelven vigyék színre az új világtörténelmi jelenetet. (gy 
Luther Pál apostolnak álcázta magát, az 1789-1814-es forradalom 
felváltva római köztársaságnak és római császárságnak kend őzte 
magát, és az 1848-as forradalom nem tudott joht at, mint hol 1789-
nek, hol 1793-95 forradalmi hagyományárak a ,parodizálását. (gy 
fordítja vissza a kezdő, aki új nyelvet tanult meg, azt mindig az anya-
nyelvére, de az új nyelv szellemét csak akkor sajátította el, és szaba-
don csak akkor tudja e nyelvet alkalmazni, amikor már visszaemlé-
kezések nélkül mozog benne és használata közben megfeledkezik 
öröklött nyelvérő l." 

A vén Durkheim közömbösen néz rám. Rangon alulinak tartja, hogy 
elvegyüljön a köröttem tolongó társaságba. Ezek a fajtiszta álmo-
dozók, habár nem vérszegények, mégis olyannak t űnnek. De levonta a 
tanulságot: „Ha létezik igazság, melyet a történelem kétségtelenül be-
bizonyította, akkor az az, hogy a vallás mind kisebb és kisebb helyet 
foglal el a társadalmi életben. Kezdetben mindent átfogott. Mindaz ami 
társadalmi, az egyházi jelleg ű  is, a két fogalom szorosan kapcsolódik 
egymáshoz." (Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról, 193. o.). 

Sikongok örömömben Durkheim tanításán, bármennyire is szocio-
logikus és pozitivista: „Heuréka! Éppen erre van szükségem ezekhez 
az újkori m űnépdalokhoz ünnepi bevezetőként. Boldogan vállalom a 
bohóc szerepét, és a színpadra, a függöny elé ugrok: »Hölgyeim és 
uraim! Halljátok szavam!!! A történelem volt az élet tanítón ője — de jöt-
tek a ciklusok és meger őszakolták — és azóta mindig ugyanazt a 
leckét fújja. Ismétlődik a történelem, ismétl ődik az életünk is, mint a 
bemagolt tanagyag. Valamikor ez tragédia volt, most pedig bohózat. 
Egykor én voltam a tragikus, a szatirikus és az ördögt ő l megszállott 
Szókratész, aki tudta, hogy semmit sem tud. Most intellektuális bolond 
vagyok, aki mindent tud, mert nem tudja, hogy semmit sem tud. Ko 
médiás, aki semmit nem imád, majdnem közömbös, »bolondos realis-
ta, jókedv ű  robot, technikai idióta, aki halálosan retteg az elva-
kultságtól«. Egykor: ami egyházi, az társadalmi is, és ami társadalmi, 
az egyházi — a két szónak azonos volt a jelentése. Most mindaz ami 
egyházi, világi, és ami világi, az egyházi." 
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. SZÍNJÁTÉK 

5testamentum 

álági vallás kora, és elkezd ődhet a fársz (ha Platón, a tragikus sorsú 
Görög párbeszédes formában írhatta szónoklatait, miért ne írhatnám 
Sn,.a komédiása XXI. század küszöbén a világi vallásosság szocio 
ógiбјбгб l szóló tanulmányom színjáték formájában?). 

:lőttünk patetikus ótestamentumi kép. A hatalmas Sinai hegyet látom. 
.ábánál a „fogyasztói Izrael" — az egyiptomi fogságból az imént érke 
itt meg az ismeretlen tömeg. Elevenítsük csak fel, hogyan értelmezi 
šight Mills a szociológiai imaginációt: „A társadalmi szerkezet 
szméјбt hordozni, e tudatot ésszerűen és kellő  érzékkel alkalmazni 
ilyan képességek meglétét jelenti, amelyek lehet ővé teszik a külön 
öző  ambientusok közötti kapcsolatok kialakítását. Ahhoz, hogy ez 
~trejöjjön szociológiai imagináció szükséges!" A hatalom elitje cím ű , 
mert könyvében és részben a Fehér gallérok elején Mills gazdag 

képzelőerővel és képszerűen ábrázolja a demokratikus közösség 
sanszformációját: „Mikor a közönségrő l beszélünk, akkor így ha-
ározzuk meg ezt a fogalmat: (1.) legalább annyi ember nyilvánítja ki 
éleményét, mint amennyi befogadja másokét; (2.) a nyilvános 
ájékoztató eszközöket úgy szervezték meg, hogy lehet ővé válik az 
zonnali és hatásos válaszadás minden nyilvánosan elhangzó véle 

vényre. Az ilyen vita során kialakult gondolkodásmód (3.) könnyen 
álik tevékeny akcióvá — ha kell, még a hatalmon lev ő  rendszer el-
~ n is; (4.) az autoritatív intézmények nem törnek be a közönség sorai-
a, amely többé-kevésbé önállóan m űködik... A tömeg fogalmát így 
rtelmezzük: (1.) sokkal kevesebben nyilvánítanak véleményt, mint 
amennyien elfogadják mások nézeteit, mert a nagyobb létszámú Кб -
önségszektor közössége olyan egyének elvont halmaza, akik a be 
iyoгбst és a véleményt a tömegkommunikációs eszközök útján szer-
ik; (2.) a fennálló tömegkommunikációs eszközök rendszere olyan, 
ogy megnehezíti vagy teljesen lehetetlenné teszi az egyénnek az 
zonnali, egyértelm ű  válaszadást; (3.) a nézetek megvalósítását a ha-
almi apparátus oly módon ellenőrzi, hogy megszervezi és kontrolálja 
zokat a csatomákat, amelyeken át megvalósulnak ezek a kérdések; 
4.) a tömeg nem zárkózhat el az intézmények el ő l, ellenkező leg, a fel-
atalmazott intézmények megbízottjai elvegyülnek a tömegben és 
sökkentik a gondolati önállóságot, melyet a tömeg esetleg érvénye-
íthetne a vitában kialakuló véleményformálás során". (S. R. Mills: 
:lita vlasti [A hatalom elitje, Kultura, Beo.rad, 1964. 391-392. 
).) 

Bármennyire is hatásos Mills szociológiai képe, csak részben 
bгбzolja a szemünk el őtt zajló eseményt. Mills nézete, amint azt a 
eve is bizonyítja szociológiai, tehát társadalmi-tudományos: emberi, 
em pedig isteni eredetű , csupán a tehetséges egyén és tudós 
épességeit bizonyítja, nem pedig az isteni sugallatot, amely csak egy 
iválasztottra száll, aki végrehajtja az isten akaratát. Mózes epilepti-
us ábrázolása — amint a szent betegségben szenved — sokkal kép-
zerűbb, ezért inkább ezt a képet kövessük:... A Sinai hegy csúcsát 
ű rű  felhő  borítja, amelyből „lőn harmadnapon virradatkor, menny 
örgések, villámlások", „és igen erбs kürtzengés; és megrémülne 
und az egész táborbeli nép", amely nem lépheti át a „határt", nem 
lehet fel a hegyre, még a lábát sem érintheti, mert „mindaz, a mi a 
egyet érinti, halállal haljon meg. Ne érintse azt kéz, hanem k ővel Кб -
eztessék meg, vagy nyillal nyilaztassék le; akár barom, akár ember, 
e éljen" (Mózes II. könyve, 19. rész, 12-16.) És mi burkolózott a 
illámló felhőbe, ami ilyen mély tiszteletet ébreszt, és amíg a meg-
úzott határt eleinte csak Mózesnek engedte átlépni, „aztán felméne 
.. Áron, Nádáb és Abihu, és az Izráel vénei közül hetvenen" (Mózes 
. könyve, 24. rész, 9.), „de a papok és a nép ne tö гјбnek előre, hogy 

~ljöjjönek az Úrhoz; hogy rájuk ne rontson, és a papok is, a kik az Úr 
leibe járulnak, szenteljék meg magokat, hogy reájuk ne rontson az 
Jr'  (Mózes II. könyve, 19. rész, 22-24.), csak ők hetvennégyen „látók 
z Izráel Istenét, és annak lábai alatt valami zafirfény ű  tárgy vala, és 
lyan tiszta, mint maga az ég. És Izráel fiainak e választottjaira nem 
ocsátá kezét; jóllehet látták Istent, mindazáltal ettek és ittak is. És 
zólб  az Úr Mózesnek: J őjj fel én hozzám a hegyre és maradj ott. És 
itadom néked a kőtáblákat, és a törvényt és a parancsolatot, a melye-
it írtam, hogy azokra megtaníttasanak." (Mózes II. könyve, 24. rész, 
0-13). 

felhőket, megmutatja a SZENTHÁROMSÁGOT, amely újszövetségi, 
mégis beleillik ebbe a képbe. Az ótestamentumi Jehova, aki soha nem 
mutatja meg magát, mert elpusztítaná azt, aki megközelítené, legyen 
az akár maga Mózes, a kiválasztottja, szilárdan állítja, hogy „vagyok, 
ki vagyok", neve a vagyok, „az én nevem mind örökké és ez az én 
emlékezetem nemzedékrő l nemzedékre". Mégis újszövetségi módon 
három részre tagolódik. Szociológiai képzel őerejével Mills a követ-
kezőket látja: „Az amerikai társadalomban a fels ő  tízez@r,mindinkább 
egységesül, gyakran úgy tetszik, hogy önként koordiri бÍt, s míg az 
uralkodó elit az élre tört, addig a középréteget orientálatlan, akarat 
nélküli, a holtponton egyensúlyozó er ők képezik —ezért a középréteg 
nem szolgál összekötő  kapocsként az alsó és felső  réteg között. E 
társadalom alsó rétegei politikailag nem egységesek, s passzivitá-
sukban mind tehetetlenebbek, ők képezik a tömeget" (A hatalom elit-
je, 416. o.). Be kell ismernünk, hogy a felh ő , valamint a Sinai hegy- 

lábnál, a határ mellett elterül ő  Izrael ótestamentumri képe nagyobb 
hatást vált ki, mint Mills fogalmilag meghatározott hatalmi piramisa, 
fő leg azért, mert Mills ebben nem a világi vallás bemutatását látta, ha-
nem a felhő  és a piramis istenesítését. Ezzel szemben Mills újszövet-
ségi ikonrombolása autentikus, ezért összegezhetjük: ATYA = a hata-
lom elitje = hatalmasok elitje a gazdasági, politikai és katonai, in-
tézményesített rendszerben; FIÚ = administráció; SZENTLÉLEK = a 
tömegkommunikáció eszköze, amelyben „a szél fú, a hová akar, és 
annak zúgását hallod, de nem tudod honnan j ő  és hová megy". 
(János evangéliuma, 3. 8.) És épp ez az Úr, aki szentséget hint, szórja 
az égi mannát: „(me én es őképen bocsátok néktek kenyeret az ég-
bő l; mennjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, 
hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy 
nem?" (Mózes II. könyve, 16. 4.) „estve húst ád az Úr ennetek, reggel 
pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódásoto-
kat, mellyel ellene zúgolódtatok. (u. o., 16. 8.) „Estennen húst esztek, 

Mindez a maga tragikusságában a sivatagban történt, a Vörös ten-
gernek ezen az oldalán, Egyiptomtól távol. És ugyanez történik, de 
ezúttal mint fársz, a fogyasztói társadalom sivatagában, McLuhan 
GALAXISÁBAN, Gutenberg galaxisától távol... A fogyasztói Izrael 
pedig egyre csak gyűjti a MANNÁT... az információ-kenyeret éá 
-húst, mely szavak, hangok, állóképek, mozgóképek formájában hull 
részvételenül... gy űjtik, gyűjtik... s már hat éve, hogy elmúlt a negy-
venéves évforduló... János Jelenések könyvében a 666-os, b űvös 
szám a világ pusztulásának vízióját vetíti el őre... s kérdem én, hogy 
hol... ó, hol van a Kánaán?!?! 

reggel pedig kenyérrel laktok jól és megtudjátok, hogy én vagyok az 
Úr, a ti Istenetek" (u. o., 16. 12.) „És lőn, hogy estve fürjek jövének fel 
és ellepék a tábort, reggel pedig harmatszállás l őn a tábor körül. Mikor 
pedig a harmatszállás megsz őnék, íme a pusztának színén apró göm-
bölyegek valónak, aprók mint a dara a földön. A mint meglátók az Iz-
záel fiai, mondanák egymásnak: Mán ez! mert nem tudják vala mi az. 
Mózes pedig monda nekik: Ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek 
eledelül.... Szedjen abból kiki a mennyit megehetik; fejenként egy 
ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, a 
kik az ő  sátorában vannak. És aképen cselekedének az Izráel fiai és 
szedének ki többet, ki kevesebbet. Azután megmérik vala ómerrel, és 
annak, a ki többet szedett nem vala fölöslege, és annak, a ki keveseb-
bet szedett nem vala fogyatkozása; kiki annyit szedett, a mennyit me-
gehetik vala." (Mózes II. könyve, 16. 13-18.) „Az Izráel pedig Мбnnak 
nevezi azt, olyan vala az, mint a koriándrom magva, fehér; és íze, mint 
a mézes pogácsáé. És monda Mózes: Ezt parancsolta az Úr: Egy tel-
jes ómernyit tartsatok meg abból maradékaitok számára, hogy lássák 
a kenyeret, a melyel étettelek titeket a pusztában, mikor kihoztalak ti-
teket Egyiptom földjérő l. Áronnak pedig monda Mózes: Végy egy edényt 
és tégy bele egy teljes ómer Мбnt és tedd azt az Úr eleibe, hogy meg-
tartsák maradékaitok számára. A mint parancsolta vala az Úr Mózes-
nek, eltevé azt Áron a bizonyságtétel ládája elé, hogy megtartassék. 
Az Izráel fiai pedig negyven esztend őn át evék a Мбnt, míg lakó földre 
jutának; Мбnt evének mind addig, míg a Kanaán földének határához 
jutának." (Mózes II. könyve, 16. rész, 31-35. 
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II. SZÍNJÁTÉK 

Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg 
és mosd le a te b űneidet, segítségül hívón az Úrnak nevét. L őn pedig, 
hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozóm a templomban, 
elragadtatóm lelkemben. És láttam őt, ki ezt mondó nékem: Siess és 
menj ki hamar Jeruzsálemb ő l: mert nem veszik be a te tanúbizony-
ságtételedet én fel ő lem. És én mondék: Uram, ők magok tudják, hogy 
én tömlőcbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, a kik hisznek 
vala te benned: És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kion 
taték, én is ott állék és helyeslém az ősmegöletését, és őrizém azok-
nak köntösét, a kik őt megölték. És monda nékem: Eredj el, mert én 
téged messze küldelek a pogányok közé." 

Most pedig következzem a fársz! A történet nem Damaszkusz 
mellett, hanem Belgrád közelében játszódik le. A főszereplője nem 
egy tárzusi zsidó, hanem egy a boszniai Brčkóból származó muzul-
mán nő . Neve nem Tárzusi Saulus, hanem Fahreta Jahi ć . De ahogy 
a zsandár, Isten választottja megdics őült szent apostollá, úgy válto-
zott át az ismeretlen bosnyák Fahreta Jahi ć  világi Miasszonyunkká, 
Lepa Brenává. Ez a farszikus átalakulás a következ őképpen történt 
(ezt a történetet úgy mondom el, ahogy Lukács apostol Az apostolok 
cselekedetei IX. részét. A XXII. részben maga Pál apostol vall, mert ki 
tudja, hogy Lepa Brena, alias Fahreta megírja-e valaha is maga 
szentírását). A kövér és melles, ismeretlen vidéki énekesn ő , Fahreta 
Jahić , együttesével, melyet egy szintén kövér, széles basszusgitáros 
és egy sovány, tyúkmell ű  harmonikás alkot, egyikük a Belgrádtól 50-
60 kilométerre fekvő  útmenti kávéházban szórakoztatta a betér őket. 
Habár ez a lebuj nincs túl messze Belgrádtól, mégis az isten háta mö-
gött volt, a Sinai hegy tövében, a határ mellett. Mindaddig, amíg egy 
napon a kávéház ajtaján nem hangzott fel az isteni kopogás: KIPP-
KOPP. Mikor kitárult az ajtó, Szerbia fiai és lányai el őtt megjelent a vi 
lági Minimax — a rég átváltozott Milovan Ilié — ő , a tetőtől talpig szent 
rádió-televíziós ember, a törvény szerint vallásos, minden belgrádi 
szerb a tűzbe meri tenni érte a kezét. Neki tetőtől talpig olyan az 
epizódszerepe ebben a bohózatban, mint Ananiásznak a színjáték 
tragikus változatában. Halljuk, mi történt! 

Újszövetség 

Fahreta Jahi ć  átváltozása világi Miasszonyunkká, 
Lepa Brenává. 

Ezúttal patetikus újszövetségi kép tárul elénk. Halljuk el őbb a tragikus 
történetet, melyet az Apostolok cselekedetei XXII. részben, az 1-
22. versekig: „Atyámfiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg azén 
beszédemet, a mellyel most magamat el őttetek mentem. Mikor pedig 
hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájok, még inkább nyugalmat 
tanúsítottak. És monda: Én zsidó ember vagyok, születtem a ciliciai 
Tárzusban;  fölneveltettem pedig ebben a városban a Gemáliel 
lábainál, tanítattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó 
lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma: És ezt a tudo-
mányt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöcbe vetvén mind 
férfiakat, mind asszonyokat. Miképen a f őpap is bizonyságom nékem, 
és a vének egész tanácsa; kikt ő l leveleket is vévén az atyafiakhoz, 
Damaskusba menék, hogy az odavalókat is fogva hózzam Jeruzsá-
lembe, hogy bűnhődjönek. Lőn pedig, hogy a mint menék és közel-
geték Damaskushoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égb ől nagy vi-
lágosság sugárzott körül engem. És leesém a földre, és hallék szót, 
mely monda nékem: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Én pedig fi-
lelik: Kicsoda vagy, Uram? És monda nékem: Én vagyok a názáreti 
Jézus, a kit te kergetsz. A kik pedig velem valónak, a világosságot 
ugyan láttak, és megrémültek, de annak szavát, a ki velem szól vala, 
nem hallották. Én pedig mondék: Mit cselekedjem, Uram? Az Úr pedig 
monda nekem: Kelj fel és menj el Damaskusba; és ott megmondják 
néked mindazokat, a mik elrendelvék néked, hogy véghez vigyed. Mi-
kor pedig nem láték annak a világosságnak dics ősége miatt, a velem 
valóktól kézenfogva vezettetve menik Damaskusba. Egy bizonyos 
Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfél ő  férfiú, kirő l az ott lakó 
zsidók mind jó bizonyságot tesznek. Hozzám j őve és mellém állva 
monda nékem: Saul atyámfia, nyerd vissza szemed világát. És én 
azon szempillantásban reá tekintettem. Ő  pedig monda: A mi atyá-
inknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő  akaratát, és 
meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő  szájából. Mert leszel néki ta-
núbizonysága minden embernél azok fel ő l, a miket láttál és hallottál. 

Belépe a kávéházba, rátevé Fahretára kezét, és így szóla: „Fahre-
ta, húgom, engem Jézus, Isten Fia külde, hogy szemeid megnyíljonak 
és beteljesedjél a Szent Lélekkel. Az Atya téged választa, hogy is-
merd meg az akaratát, melásd amaz Igazat, és szót hallj az ő  
szájából. Mert leszel neki tanúbizonysága minden embernél azok fe-
löl, amiket láttál és hallottál. Kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd 
le a te bűneidet, segítségül hívón az Úrnak nevét!" Ez a megkeresztel 
kedés ugyancsak a NAGY MENNYEI VILÁGOSSÁG ceremóniája 
során — a televíziós kamerák és reflektorok fényében történt a Košut-
njakban, a Belgrádi Televízió 5- ös stúdiójában. Itt mosta le, pontosan 
délben az ismeretlenség és a provincializmus b űnét, átkeresztelkedett 
és lett Lepa Brena, aki hihetetlen gyorsan lefogyott, melle kemény lett, 
arca a világi image szent fényét sugározza. A me đugorjei állítólagos 
Szűz Máriának, akit a Szent Lélek tragikusan teherbe ejtett, a megjele-
nése a hercegovinai sziklák között nem olyan meggy őző , de annál 
valósabb, és gyakoribb a m űdalok istennőjének megjelenése a Crna 
Gora-i Televízióban, a köztársaságokat és tartományt elválasztó határ-
hegyekben; ő  az, aki a fogyasztói szent lélektő l maradt terhes. Hogy a 
fársz hatásosabb és az újszövetségi tragédiához minél hasonlóbb le-
gyen, megjelenik, József, Sz űz Mária ál-férjének szerepében egy 
Crna Gora-i fiatalember — egy végezetlen szociológia hallgató, a Crna 
Gora-i ál-Josip Mali (Kis József). 

II-B. SZÍNJÁTÉK 

A nő  és a férfi leparkolták kocsijukat, a JUGO 45- őst, melyet 1981-ben 
vásároltak — pontosan 40 év múltán — egy elhagyatott, elhanyagolt ud-
varban a Gornja Karaklija melletti Zaovína falucskában, a szerbiai Ba-
jina Bašta községben. Különben Bajina Baštán élnek egy háromeme-
letes, szépen berendezett házban. Jövetelemkor éppen a krumplis 
zsákokat, sajtos és túrós dézsákat dobáltak be a hátsó ülésre. A falusi 
szülőknél töltött hétvége után hazafelé indulnak. Szerencsére 
számomra is szorítanak hel уet — mán hun tolakodhat rokonuk a falusi 
a'tóbuszon, mé köjjön neki hajnakó f őkeni, hogy elérje az a'tóbuszt 
— nemhiába járt ki annyi iskolát. Nagy nehezen bepréseltem magam 
a hátsó ülésre két dézsa közé, ölemben egy zsák sárgarépát és vö-
röshagymát tartogattam. Végre elindultunk. Elejében a hepehupás 
földes úton haladtunk. A halk fogcsikorgatás egybevegyült a motor-
zúgással és a dézsák sztereó csörömpölésével. Nemsokára kiértünk 
a földmaróval lesimított és kaviccsal beszórt kocsiútra, majd az asz-
faltozott útra is. Abban a pillanatban a n ő  és a férfi megkönnyebbül-
ten felsóhajtott, én pedig kényelmesebben elhelyezkedtem. Attól fog-
va, a hazáig tartó 60 km-es útszakaszon szerencsére elégedetten 
hallgattak, én pedig, térdem a dézsához nyomva és kezemmel a zsá- 
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lanti tükörre akasztott zászlócskára , amely egyenletesen himbálId-
zott ide-oda. Az egyik felén Lepa Brena képe az ismert világi pózban, 
a másikon pedig a Slatkb greh (Édes B űn) és Lepa Brena közös fel-
vétele — úgyszintén világi beállításban. Az autó belsejét betöltötte a 
motor egyenletes zúgása, a zászlócska egyenletes lengése, a dé-
zsák sztereó zörgése, a n ő  vállának, a férfi vállának és testemnek 
egyenletes mozgása — és az ünnepélyes... ünnepélyes és hosszan-
tartó hallgatás . A jóleső  szundítás a valóság és az álom határára vitt. 
Az erős savó- és hagymaszag, mely szemünket csípte csak , fokozva 
a hangulatot ... ébren voltunk , de valahogy csak félálomban . Mindez 
olyán szakrális... majdnem misztikus atmoszférát sugárzott... És 
egyszerre rádöbbentem , világosan láttam : ez az: a gépkocsi fülkéje a 
gyóntatószék , mi hárman pedig a „megkísértettek ", a világi vallás ke-
reszteltjei vagyunk . Az autó belseje is meg volt szentelve : a lengő  
Brenás zászlócska most már ikonnak t űnt. A savó a világi szentelt víz; 
a hagyma illata — a tömjén illata , amellyel az autót behintették és 
megszentelték. Mi meg ültünk a misén, és ikonunkkal azonos irány-
ban és azonos sebességgel egyenletesen himbálóztunk. Đ . Šušnji ć , a 
neves vallásszociológusunk gyakran hangoztatja , hogy léteznek ha-
gyományos vallások , amelyek magukba foglalnak táncmozdulatokat 
is. Ezek a dogma nélküli vallások . đk az affektív-emocionális és ko-
natív-akarati -cselekvő  tapasztalatra helyezik a hangsúlyt . Nem szük-
séges semmiféle intellektuális magyarázat vagy értelmezés, teologi-
kus logikai rendszer. Az, amit mi a JUGOban átéltünk, egy 
„himbálózó" világi vallás. A szentesített lengés egy hirtelen megáliás-
sal végződött. Megérkeztünk. Istenfélően nyitottuk ki az ajtókat. 
Kiszállás közben mélyen leszegtük fejünket. B űnbánóan térdre borul-
tunk a szentkép előtt, amely lehajtott fejünk felett lógott. Amíg a férfi és 
én szedtük ki a zsákokat,a n ő  ájtatosan , mélyen arcába húzva ken-
dőjét , tartotta a templomajtót . A savó profánul bűzlött , a hagyma (ke-
vésbé) szentségesen csípte szemünket, amíg a zsákokat lecipeltük a 
felszenteletlen pincehelyiségbe , az asszony továbbra is ájtatosan állt 
temploma ajtaja előtt , lehajtott fővel , szemre húzott kendőben, a 
szentkép még egy kicsit mozgott, s végül teljesen megnyugodott, a 
nő  gyors , görcsös mozdulatokkal csukogatta be a templomajtókat, és 
mély tisztelettel ellenőrizte le, hogy jól bezárta-e őket. Védszentjével 
szemtő l-szembe találta magát : nyugodtan , alázatosan , megnyugod-
va... Sugárzó arccal , puha léptekkel bement a házba ... és akkor 
ébredtem rá: „EZ A N6 MEGTALÁLTA NYUGALMAT" 

II. SZÍNJÁTÉK 

lános bizonyságtétele 

logy lehetséges ilyesmi? „Isten mindenható " — mondja a Biblia. 
mennyire mindenható a régi , hagyományos vallás istene, ugyan-
lyan képességgel van megáldva egy ősi, habár még nem teljesen 
pálló vallás — a világi vallás istene . A mindenható ószövetségi Jehova 
iválasztottját mindenható epileptikus imaginációval ihleti, mely — amint 
z I. színjátékban láthattuk — elhomályosítja Mills szociológiai imagi-
ációját. Akkor nem is csoda, hogy az epilepsziát szent betegségnek 
evezik. A szociológia pedig még csak nem is világi betegség. Ha a 
zocbológbában akadnának világi betegségben szenved ők, mint a 
zent betegségben megbetegedett Mózes, akkor már régen belátták 
olna, hogy a tudomány világi vallásként felváltotta a hagyományos 
allást ... a tudomány őrzi e siralomvölgy valóságának kulcsait... a 
jdósok , az angyalok hada már az eonok óta imádja az aranyborjút (a 
iatematbkai szociológia istenségét ), amely komputerprogramokból, 
rafikonokbób , skálákból, táblázatokból , lyukkártyákból , statisztikai 
jódszerekbő l , matematikai modellekből állt össze ... és ki tudja, mi-
en anyagból még, amely az egyiptomi pozivitizmus rabságából ke 
ált ide... Ki az az epilepsziás szociológus, aki be merné vallani, hogy 
tudomány, és így az ő  területe is, elidegenült? De talán ennek a még 
yermekcipőben járó tudományágnak , a világi vallásszociológiának 
fejlődése meghozza ezt a felismerést . Nem szándékozom jóslatok-

a bocsátkozni , habár ez a harmadik színjáték címe , János, tehát az 
n bizonyságtételem farszikus változat . Ebben a színjátékban kideri -
m  és leleplezem e mindenható szentháromság mechanizmusának 

Működését, méghozzá a II. és II-b színjátékokból vett példák segítsé-
ével. Mechanizmust mondok, és szó szerint arra gondolók, mert e 
ilági Jehovára is vonatkozik , éppúgy mint a hajdani eljárás: DEUS 
!X MACHINA (Átvitt értelemben — váratlan fordulat, külsőleges meg-
Idás, váratlan segítség). 

ényleg, hogy lehet az, hogy II-b színjátékunk h ősnője egy kispolgári 
zűz Máriához méltó tetszelgéssel fogadalmat tesz a II-a színjáték 
бsnőjének?! Hogy felajánlja neki testét-lelkét, meg mindazt ami ezzel 
ir-. a házát, a háztájit, a kocsit... szóval, úgy nPpiessenmondvа-hús6 

házba. A háromemeletes, szépen berendezettbe Büszkén, szégyen 
lősen s egy picit zavartan végigvezet a házon. El őször vagyok itt, 
úgy van rendjén, hogy megtekinsem otthonukat... A ház olyan, min 
minden ház ... de nem is... házuk olyan , mint egy kápolna ... igen 
mint egy kápolna ... mind a tizenkét teremben a Brenás naptár egy 
egy lapja . 12 hónap — egy év, 12 helyiség — egy ház... minden hónap 
hoz másik kép társul, minden szobában másmilye гl szentkép... min 
a valódi pravoszláv naptárban, amelyben igaz, hogy több pirossal 
nyomtatott ünnepet jelző  szám van, de a szenteket beosztották hóna 
ponkért... ahogy a pravoszlavizmus egyistenhív ő , úgy hősnőnk val 
Iása is monobrenizmusnak nevezhet ő . Még a két fürdőszobában i; 
jutott a szentképekbIl. Minden élettani tevékenység megszenteltetett 
a test — az evés. Amint Pál apostol írta a korintosziakhoz címzett le 
velében : „Azért akár esztek , akár isztok, mindent az Isten dics őségé 
re miveljetek" ( 10.31 ) ...,,Az eledelek a hasnak , és a has az elide 
leknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli 
(6.13) ... „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakoz 
Szent Léleknek temploma, a melyet Istentő l nyertetek; és nem a ma 
gatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicső ítsétek azért a 
Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi." (6.19-20 
Miután belefáradtunk a búcsújárásba ,. a háromemeletes , tizenké 
szobás házban leültünk a három konyha (nem számítva a nyári kony 
hát) egyikében. És amíg az asszony a kávét és a pálinkát , a szladkó 
meg a vizet kínálja, látom, hogy a keze felt űnően remeg. A szent 
képnek hátat fordítva görcsösen tartja a csészéket, poharakat, az üve 
get, a tálcát , kiskanalakat ... és bármihez hozzáért, mindent benedve 
sített izzadó tenyerével . És rádöbbentem , hogy ez „ az asszony, ak 
megtalálta nyugalmát " nem tud mit kezdeni a kezével. NYUGTALAN 
SÁGA rávetődik a fényesre dörzsölt tárgyakra. Annyi gobelin, horgol 
csipke , kifehérített ágynem ű , annyi világi istennőjét ábrázoló világ 
szentkép... És ennyi tárgy közepette tárgyiasult a n ő  nyugtalansága 
aki azt se tudja , mit kezdjen a kezével. Csakugyan , kihez vagy mihe: 
imádkozzon a férfi és a n ő , mikor beleharaptak a nagyratörés almájá 
ba?! Brena együttesének , a Slatki grehnek a neve jelképezi a helyze 
tet. Az ÉDES BŰN, melyet elkövettek, belekóstolván az újgazdagol 
életmódjába, ez a valódi oka annak, hogy BELEHAJTOTTÁK éket 
FOGYASZTÓI PARADICSOMBA. De ez a fogyasztói paradicsom egy 
úttal a népek és a nemzetek IDENTITÁSÁNAK A POKLA — amit kivi 
Ilan szimbolizál a Fahreta Jahi ć  muzulmán nevének átalakítása szeri 
Lepa Brenává (aki muzulmán vezetéknevének megfelel ően — Jahić  -
lovagoló — a koncerteken meglovagolja a harmonikást. János apos 
tolnak a mennyei jelenésekrő l való könyvében a 17. rész 3. versében 
mintha egy fellépéséről olvashatnánk : ,,... és láték egy asszonyt ül 
ni egy veres fenevadon..." Ugyanebben a részben a negyedik és 
hetedik versben a következő  vízióról számol be: „ đ ltözött pedig val 
az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala aranynyi 
és drágakővel és gyöngyökkel ... ", és a fenevad ,, ... a mely őt hordoz 
za, a melyeknek hét feje és tíz szarva van." Ami az asszonyt illet 
a jóslat bevált — ugyanilyen ruhát hord, mint amilyent János aposto 
felsorolt, és ezenkívül még fenevadon is ül, mi az ül, ő  meglova 
gobja. Ezt is eltalálta . Hogy piros-e a fenevad , azt nem tudom — a har 
monikás lehet piros, mikor kipirul; mint fenevad — nem a legmeggyó 
zább — inas, de túl sovány, különben meg, ki tudja... Ami & hét feje 
illeti, ez is telitalálat volt — ahány koncert, annyi lovaglás; hat férfi e 
se bírná... a tíz szarvról érdekl ődni illetlenség, fő leg ha valakit fel 
szarvazott, és mert szóbeszéd tárgya, hogy férjhez ment... tehát, 
konkrét esetben arról van szó, hogy én ezeket a lovaglásokat, ezt 
szépség—vad viszonyt a FOGYASZTÓI MENTALITÁS FENEVAD 
JÁNAK meglovaglásaként értelmezem, amely, mint minden haza 
dob.., szívós, de kitartó is, lehet belőle valami, ha megnő .) 

Ahogy elnéztem ezt a reszketési és izzadási jelenetet, nagy er őfeszí-
tésembe kerül, hogy ne szürcsöljem a kávét — azon gondolkodtam, 
látja-e ez az emberpár, a fogyasztói Ádám és a nagyratör ő  Éva, hogy 
miután a fogyasztói izrael istene be űzte őket a fogyasztói Paradicsom-
ba, POKLUK ÉDENKERTJÉBEN mezítelenek, úgy ahogyan az a két, 
tragikus sorsú ember látta meg az ószövetség elején a paradicso-
mot. Látják-e, hogy mezítenek, semmijük sincs identitásuk se? Kér-
dem én most magamtól is, hol van ezeknek a népeknek és népségek-
nek az identitása? Kulturális, történelmi, nemzeti, kisebbségi, népi, 
bárhogy is nevezzük, és akármilyen is, de hol van? Hol az a névtelen 
isten, kinek neve valaki, hol van Izrael, hogy adhatja neki vissza a HI-
TET, REMÉNYT ÉS SZERETETET??? Kiben lehet hinni, ha nem a 
tömegkommunikáció világi szellemében? Mi éltethetné a reményt, ha 
nem az a bizakodás, hogy veled is megesik a csoda, akár az ismeret-
len, átlagos vidéki Fahreta Jahi ćtyal? Kit kell szeretni, ha nem őt, Lepa 
Brenát? Magamat szeressem ilyennek, amilyen vagyok? Hogy bízha 
tok benned, a féltestvéremben, amikor te is olyan jelentéktelen, átla 
gos, provinciális vagy, mint én? Gyű löllek, mint ahogy magamat is. Azt 



teszem vele., amit máso 'velem: 	Le.a ВгеТa—A ".'1L! VAGY 
Lepa Brena (leszek) VAGY SENKI!!! Csupán öt tartom érdemesnek 
szeretetemre . Csak őt szeretem úgy, ahogyan magamat szeretném, 
ha olyan lennék, mint ő . Mert ki védelmezheti meg, és feddheti be 
meztelenségét ennek a teljesen anonim, átlagos és vidéki, de jólelk ű  
és vendégszeret ő  asszonynak? A gyorsan perg ő  és sű rüsödő  esemé-
nyek közepette? Szerintem, testének-lelkének, szellemének (mint a 
világ lélek templomának), háromemeletes, tizenkét szobás házának, JU-
GO-45-ősének csak egyetlenegy védelmez ője lehet — a fogyasztói 
világ gyermekét hordozó Miasszonyunk — Lepa Brena... Annyira vi-
gyážtam , hogy ne szürcsöljek , és annyira belemerültem gondolataim-
ba, hogy kávém teljesen elh ű lt. De bennem forrni kezdett valami, mind 
jobban átmelegedtem. Átforrósodtam. Furcsa nyugtalanság fogott el. 
Intellektusom 'reszketett, fogalmi apparátusom izzadt. Valamilyen fur-
csa szégyenérzet mardosott, bántott a intellektuális , emberi és a sze-
mélyi lelkiismeret. Nem... lenne szívem leszedni a Brena-ikonokat 
abbа  a vendégszerető  házban ahol olyan szívesen fogadtak. Nem 
.... nem... nem végezhetek semmiféle felvilágosító képrombolást. 

Nem bírtam tovább. Fölrobbantam. Megfájdult a gyomrom. Felugrot-
tam, elnézést kértem, és elrohantam a legközelebbi WC-be . Sietve 
lekaptam a gyönyörű , tiszta és kikeményített csipkét a WC-kagyló 
tetejéKŐ4 . S amíg a nagy dolgomat végeztem , szemrebbenés nélkül 
néztefn az ajtó fölé akasztott szentképet és rémülten, megbotránkoz-
va dđbbentem rá, hogy ezeknek a népeknek és népségeknek mezít-
lens~ge, üressége milyen hiányérzetet vált ki ebben a jóságos asz-
szor4'ban, aki nem tud mit kezdeni a kezével. Hova t űnt intellektuális 
képem és bátorságom, hogy azt mondhassam neki, ne tIrdeljen szent-
képlei előtt , és ne tördelje a kezét?!? Magamban mondogatom: „ne 
sz6 semmit ... ne szólj ... Neked , Ivan Karaklié nem kell hinned a 
csodákban . De az, ami történt , és ami történik az ő  szentjével, az már 
csodák csodája... Az egykor még kövér és butácska provinciális 
szuny átalakulásakor világi testidomokra tesz szert , csodálatos ru-
hakat hord, fellépéseinek megbeszélésekor isteni b бlcsességrбl tesz 
túbizonyságot. Ez egy másik csodával, a k őnek kenyérre, a víz 
njk borrá változtatásával határos, ez utóbbi egykor a gánai menyeg 
zőn történt... mert csakugyan: hol szerzik be azt a sok kenyeret és 
bort (hogy a húst ne is említsem) a szerbiai lakodalmazó családok? 
Emberek, hát a gazdaságszilárdítás szigorú titok — világi szakramen-
tum vagy halálos bűn?!?! A csoda szemmel látható: az Édes B űnnel 
többet eszik és iszik az ember... Mindaz, ami Fahretával történt, 
vele is megesett. á a legnagyobb úri asszony ebben a vidéki város-
kában. Valamikor ő  is egy isten háta mögötti falucskában élt, eldugot-
tan. Most is tragikus eset történik: az isten a maga képére teremti meg 
az embert, és az ember rögtön viszonozza ezt: az ember teremti meg 
az istent a saját képére... most következik a zsebkönyvnyi fársz: Bre-
na és ő  hasonmások — azzal a különbséggel, hogy a mindenható be-
lenyugodott kövérségébe... Ha egykor éhezett is, most már nem kö-
telező  ... enni és hízni, ez számára a szellemi kiválasztottság jutalma. 
Felállok... megeresztem a vizet, visszateszem, a WC tetejét és a 
csipkét oda, ahol volt... Fogom a kilincset, kinyitom az ajtót, egy 
utolsó pillantást vetek a világi szent ikonjára, és megesküszök ma-
gamban : semmit ... semmit nem szólok ... néma leszek , mint egy hal 
... a kereszténység ősi szimbóluma a kereszt és a hal volt— a hal mint 
a hallgatás jelképe... a szent n ő  kihívóan keresztbe rakott Iába 
beleillett a fogadalmamba... és majdnem kicsordultak a könnyeim, 
mikor felderengett bennem egy emlékkép... egy gyermekkori kép... 
a kifeszített , hagyományos és egyáltalán nem öreg Krisztus, azén 
pravoszláv anyám penészes Krisztusa , görcsös mosollyal üzente 
istenének, aki elhagyta: „BOCSÁSS MEG NEKIK ISTENEM, NEM 
TUDJÁK, MIT CSELEKSZENEK"... az a m űnépzenét előadó szu-
persztár pedig jól begyakorolt mosollyal üzeni: „BOCSÁSS MEG IS 
TENEM, 0K AZT CSINÁLJÁK, AMIT ÉN SZERETNÉK!"... 
Visszamentem a konyhába. Gyorsan megköszöntem a vendéglátást 
és elbúcsúztam. A kapuig kísért. Mikor kezet fogtunk, már nem tud-
tam, kié az a hideg izzadság, mely elárasztja szorításunkat: az övé 
vagy az enyém. Mindegy — gondoltam—, ha nem volt intellektuális bá-
torságom , hogy kitálaljak neki, és így magam védjem meg (a hangos 
gondolkodás intellektuális jogát); volt bennem annyi intellektuállis em-
berség, hogy őt megvédelmezzem magamtól és intellektusomtól. 
Segítsen rajtunk az ő  istene és védszentje. Csak annyit mondtam: is-
ten vele, és elrohantam... Lihegve rontottam  be a házamba. 
Bementem a szobámba, magamra zártam az ajtót és leengedtem a 
redőnyt. Lefeküdtem és rögtön elaludtam... mélyen aludtam... ál-
modtam: 
... Két ember él bennem. Az egyik énem Ábel — az én arcommal, tes 
temmel, mozdulataimmal. A másik énem Káin — az én arcommal, 
testemmel, mozdulataimmal. Káin és Ábel testvérek. Én és én testvé-
rek vagyunk. Én, Ábel szüntelenül az önkiszolgálókat, áruházakat, bi-
zományi üzleteket bújom... és különböző  tárgyakat keresek, olyano-
kat is, amelyekre szükségem van, meg olyanokat is, amelyek nem kel-
lenek. Házam tele van ilyen holmival. Én, Káin ülök a szobámban és 
csak lélegzek, tekintetem a falon lev ő  fehér pontra mered. Házamban  

kevés tárgya őrzök. Én, Ábel szüntelenül a rá. iót hallgatom, a tévét 
és a videót nézem , moziba járok és diszkóba. Én, Káin az erd őket 
járom , sétálok a parkban, a vaskerítésen keresztül az óvoda kertjében 
játszadozó gyermekeket nézem , a kirepedezett betonon sürg ő  hangyá-
kat, a poros utcán folydogáló víz titokzatos útját figyelem ... Én, Ábel 
bekapcsolom a videómagnót és míg masturbálok , az izgatott női és 
férfitestek halmában gyönyörködök. Én, Káin egy csúnya lányt köve-
tek, aki lágy léptekkel lépdel a város kövein , amíg nem tűnik el az ezüs-
tös sugarakkal elárasztott alvó utcákban . Én, Ábel áldozatot mutatok 
be az istennek: felgyújtok egy televíziót, egy hangfalat és egy videó-
magnót . És látom , hogy az isten az égből jót akaróan mosolyog. Én, 
Káin a napon sütkérezek , behunyom szemem , és a szemizmokkal a 
fény izzó szenét piszkálom , tüzet gyújtok a szemideg oltárán a szem-
gödör sötét odvában. Az isten az égb ől meg sem akar jelenni, rám 
sem akar nézni . A végtelen belenyugvás fájó mosolyával térdelek le, 
én, Káin , és feljajdulok : ó, Istenem , magamon kívül semmit sem ál-
dozhatok fel tüzes oltárodon . De ó, nem mutatva magát, hangosan 
megszólal: te lustaság, vegyél példát testvéredr ől, Ábelről ... dolgozz, 
keresd meg az árát, vedd meg, csempészd át, add el, és újra keresd 
meg az árát , vedd meg és meglesz az áldozati bárány. Én, Káin meg-
fordultam , rápillantottam az óriási oltárra és a hatalmas t űzre, mely 
előtt testvérem, Ábel imádkozott. Arca ellágyult az elégedettségt ő l, 
szeme inkább félelmet sugárzott, mint örömöt. Szája kapzsi mosoly-
ba rándult . Én, Káin azt éreztem magamban , hogy az én testvérem, 
Ábel nem viselhetné ef az iránta érzett szeretetem, sem pedig az ó 
szeretetét irántam . Én, Káin azt suttogtam magam elé : szegény. Sze-
gény Ábel és istene. És ismét kinyújtóztam, én, Káin a napon, és is-
mét tüzet gyújtok a szemideggel a szemg đdöг  sötétjében. Egyszerre 
(látomást Iátok ): maga az ördög ugrott bele a tűzbe és szétrugdosta, 
eloltotta a lángokat . Most belémdöf a szarvával , farkával arcul vág és 
sikoltozik :" Én vagyok a te Sátánod , a szívedben élek, a szíved mé-
lyéből jövök — a föld szívébбl. Nem vagyok bukott angyal, nem az 

• bő l  .0  antam, és semmi közöm egyik istenhez sem az égben és a 
dón. Csak hozzád tartozom, ó, én ó, én Káinom, mért vagy te és én 
vagyok te — én vagyok én a te h űséged a föld iránt , hűséged a szived 
hez. Mert én vagyok az er ő , amely most romlásba dönt, mert mindig 
jót akar. Ó, én Káinom, higgy bennem és remélj, szeress, mert én va-
gyok szíved hangja — a hang a föld és a szíved mélyéről. És most, én 
Káinom, itt a kés; szúrd le vele testvéred Ábelt. Dobd az oltárára, az 
az oltár tüzébe. Dobd az ég ő  áldozatra. Akarom fiam, hogy feláldozd 
őt nekem, a te Luciferednek, mint ég ő  áldozatot." Ezt mondta, és a 
kezembe nyomott egy hatalmas, kétél ű  kést. És én, Káin, rémülten 
vettem el, és Ábelhez léptem, hogy megöljem. Ábel továbbra is imád-
kozott... A háta mögé lopakodtam, két kézzel fogtam a kést, és tel-
jes erőmmel lesújtottam vele... Abban a pillanatban a felh ők közül 
hirtelen előbukkant az óriási Háromszög, és benne a Mindentlátó 
szemkamerája. Az ókulá гé szemgödrömre tapadt... felüvöltöttem, és 
eldobtam a kést... 
Az izzadságtól csuromvizesen ébredtem erre az ordításra. .. Bekap-
csoltam az asztali lámpát ... végigtapogattam magam ... egy ember 
vagyok... ágyamban fekszek... szobámban ... házamban... jobb 
kezemmel ösztönösen megérintettem a homlokom közepét, az a he-
lyet, melyt a buddhisták Ajának — a HARMADIK SZEMNEK nevez-
nek, mintha KÁIN JELÉT keresném . Találomra egy könyvet vettem fel 
az asztalról, hogy lekössem izzadt , reszkető  kezem ... belelapoztam, 
és vacogó fogakkal, fennhangon olvasni kezdtem: „A mítoszok, e fen 
séges és egyszerű  irányító formák, Erosz lelki erejének tevékeny szim-
bólumai vágyaink, szenvedélyeink, szerelmeink pokoli tisztítótüzében 
vagy isteni komédiájában útvezetőink lehetnek. Ha nem ismerjük meg 
ókеt, kíméletlenül eluralkodhatnak felettünk és elcsábítanak bennün-
ket. De ha meg tudjuk őket határozni , nyelvüket , szokványos útjaikat 
és ösvényeinket meg tudjuk különböztetni, akkor nagy segítégünk гe 
lehetnek a kiút keresésében , a látomások sötét erdejéb ől való kike-
rülésében , örökös vágyódásunk fénypontjának felkutatásában. Ezért 
javasolom a MITOANALÍZIST, amelyet nemcsak a személyekre, ha-
nem a művészetből ismert alakokra , a szokványos életszituációra is 
alkalmazhatnánk , és a módszer közvetlen feladata az lenne , hogy ér-
telmezné választásaink mítoszait, és gyakran , önkéntelen , szellemi és 
társadalmi implikációit ..." (36. o.) "A mítoszok meglétének és ha-
talmának tagadása végzetes lehetne. Menekülni t őlük , teológiai vagy 
racionális tévedéssel vádolni őket — nagy hiba. Fel kell fogni és el kell 
hallgatni hatalmukat , és úgy kell viszonyulnunk hozzájuk , mint a Ter-
mészethez: csak úgy uralkodhatunk felettük, ha el őször az ő  törvé-
nyeinek és berendezésének vetjük alá magunkat. Amikor jobban meg 
ismerjük a bennünket kísértésbe hozó mítoszokat, meg tudjuk ha-
tározni, honnan ered és hova vezet a logikájuk, akkor talán vállaljuk 
majd a kockázatot, felel ősebben viszonyulunk a szeretethez, és ma-
gunk felé fordulunk. Talán egy kicsit szabadabbak is leszünk..." (37. o.) 
Megfordítottam a könyv fed ő lapját és elolvastam a címét: Mítoszok 
a szerelemrő l, majd a szerző  nevét: Denis de Rougemont (NIRO 
Književne novine, Beo~ rad, 1985) ❑ 

Fordította FEJÖS KLÁRA 
47 



OOI0II00 
T00I200 

~  
в  

JOIO 

IIOOIOjđ10 
IIp0I00 

' 	III 

г 'агаргв  покив  

Ecc-pecc, 
kimehetsz 
— avagy néhány keresetlen szó a 
Bugyi-rockról 

Ha egy tapintatlan egyén éjjel háromkor telefonálna rám, vagy belém 
azzal a kérdéssel, hogy véleményem szerint mi is a muskátlizene, ak-
kor is azt mondanám, amit most: kortünet és csoda. Kortünet, mert 
végeredményben a Magyarországon és aKGST-országokban ta-
pasztalható demokratizálódási folyamatoknak köszönhet ő  a kö-
zönségsikere, és csoda, mert Vajdaságból indult hódító útjára. 

Csupán tizenöt évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna, termé-
szetesen nem azért, mert akkoriban nem hemzsegett a magyar nyely-
területen ennyi ru гб lis ízlésű  egyed — az ilyenekbő l mindig bőséges a 
felhozatal —, hanem azért, mert abban az id őben még éber kultúreső -
szök ő rködtek, és fittyfe пét sem törődtek azzal, hogy valaki Jancsi-
Panni-herkópáter alapon készült dalokat kíván hallgatni Bartók Béla 
összes m űvei helyett. Ám aztán, ahogy múltak az évek, lassanként 
csak kiderült, hogy többek között az is az ember magánügye, hogy mi-
lyen zenét hallgat, bekövetkezett a muškátlizene hallatlan expan-
ziója, azaz a „legnagyobb parasztlázadás Dózsa György óta", aho-
gyan ezt Dezs ő  János, a Képes Ifjúság munkatársa annak idején pi-
maszul és szellemesen megfogalmazta. Az emberek vágytak a „régi, 
jó nóták", a giccsbe fúló naplemente után, és amint megjelent valaki, 
aki ezt az igényüket kielégítette — és nem űzték ki vasvillával az 
országból —rögvest nekiláttak a lemezek, magnókazetták vásárlása 
hoz. Hogy miért éppen vajdasági együttesek ugrottak be az így kelet-
kezett vákuumba és mién csoda ez, ennek megválaszolása kissé 
hosszadalmas. 

Elsősorban azzal kell tisztában lennünk, ogy Уaí.asag.an  a a-. 
kosság kultúrszintje mind a mai napig meglehet ősen alacsony maradt, 
s bár ennek okát többféleképpen is lehetne magyarázni, a leglényege-
sebb mégis az, amit Hornyik Miklós mondott egy helyütt: „Az els ő  
világháború el őtt a mai Vajdaságnak nem volt számottev ő  gyáripara, 
csupán kisipara volt viszonylagosan fejlett. Vidékünk a történeti Ma-
gyarország, kés őbb pedig a Szerb-Ho гvát—Szlovén Királyság keretén 
belül is mezőgazdasága révén vált ismertté.  

lyamán és a XX. század els ő  felében ezen a földrajzi területen sem 
jelentékeny városi polgárság, sem tömeges ipari proletariátus nem 
alakulhatott ki. Danilo Keci ć  adatai szerint Bácska, Bánát, Baranya és 
Szerémség munkaképes lakosságának nagy hányada (hetven 
százaléka) a mezőgazdaságban nyert alkalmazást, a foglalkoztatot-
taknak csu án tíz százaléka tevékenykedett az ipari termelésben. 

Vidékünkön a század elején még igen alacsony az iskolázottsági 
szint, szembeötl ően nagy az írástudatlanok száma, következésképp 
olvasási kultúránk (és egyéb kultúránk — K. R.) sem lehetett oly szinten, 
mint a gazdagabb, fejlettebb országrészekben." Tehát a történelmi le-
maradás adva volt, s az ilyesmit nagyon nehéz behozni, még a 
miénknél sokkal tudatosabb és célratör őbb kultúrpolitika mellett is. Az 
alacsonyabb fejlettségi szint pedig, hogy visszakanyarodjunk ismét 
témánkhoz, a múlt els ő rend ű  konzerválóanyaga, ezért nem is csoda, 
hogy a vidéki bálakon lakodalmakon jobbára múlt századi nötákra 
ropták a táncot az utóbbi negyven évben, s az ősrégi pesti slágereket 
sem feledték el a zenekarok. Amíg az úri közönség táncolt — wir 
spricht deutsch — addig szép csendesen felcseperedett egynéhány 
olyan muzsikusnemzedék, amely már belekóstolt a rockzenébe is, de 

ennek porondján — legnagyobb sajnálatukra —éppen diszkrét vidéki 
bájuknak köszönhetően, nem volt semmi keresnivalójuk. Ám, mint ezt 
a történelem is bebizonyította, egy els ő  világháborús káplár esetében, 
az ifjúkori frusztrációk váratlan és tüneményes karriereket eredmé-
nyezhetnek a történelmi fejl ődés egy-egy szakaszán. 

A műfaj ma már legendás zenekara, a 3+2 is teljesen váratlanul 
tűnt fel a színen — ha tévednék, szívesen visszavonom — tagjai már-
már kétségbeesett erőfeszítéseinek köszönhetően, akik mindenáron 
ifjúkori álmuk, a nagylemez megvalósítására törekedtek. Merem állí-
tani, hogy ekkor cselekedeteik irányításában a pénzmag nem játszott 
semmilyen szerepet, csupán az az örök emberi vágyakozás hajtotta 
őket, hogy létezésük parányi jelét hagyják a világban. Mivel a lagzik-
ban, bálokon, mindenütt elnyerte a közönség tetszését az elektroni-
zált magyarnóta, úgy határoztak, ezt az anyagot rögzítik az utókor 
számára. 

És akkor mindenki paff lett. A Jugoton igazgatója minden bizonnyal 
hónapokig nyugtatókat szedett, miután kiderült — legalábbis úgy né 
zett ki — hogy Vajdaságban egy hatalmas piac hevert eddig kiaknázat 
lanul, mely szinte korlátlan mennyiségben nyeli el a 3+2 lemezek és 
kazetták szállítmányait. Pedig ha utánanéztek volna, a statisztikai ki-
mutatások minden bizonnyal kimutatják — mert ma már minden hü-
lyeséget kimutatnak a statisztikusok—, hogy Vajdaságban közel sincs 
annyi lemezjátszó, mint amennyit az eladott lemezek példányszáma 
sejtet. A valódi piac máshol volt, a muskátlizenével is olyasmi történt, 
mint annak idején a Vegetával, a rejtett kivitel (akár csempészetnek is 
nevezhetnénk) legkeresettebb árucikkévé vált. A suttogó legenda te 
herautónyi szállítmányokról, „horgosi kapcsolatról" regél, hirtelen tá-
madt vagyonokról, melyek emeletes családi házakban és luxusautók-
ban materializálódtak, ám hogy ebb ő l mi az igaz, azt valószín ű leg 
nem tudhatjuk meg sohasem. 

Lényeg az, hogy ekkortájt kapcsolódik be a muskátlizene-ügy.e 
Kovács Károly, az Újvidéki Rádió lemezlovasa, zenei szerkeszt ője és 
az Újvidéki Televízió munkatársa, aki a nyugati show-business és a 
hazai, šabaci Nashville tapasztalataira támaszkodva erélyesen szer -
vezni kezdi az ügyet. Kibontakoznak a konjunktúra körvonalai, és meg-
történik a csoda, a huszita biblia után el őször termelt ki Vajdaság 
olyasmit — mert Kosztolányit, Csáthot és Herczeg Ferencet igazán 
nem sorolhatjuk ide—, ami az egész magyar nyelvterületen közönség-
sikert aratott. Az most más lapra tartozik, hogy ez utóbbi inkább csak 
heccnek jó, azt hiszem senki sem dicsekszik túlzottan vele, viszont 
tényként kell elfogadni. 

Szóval gombamód szaporodtak az „Anyám, én egy virág vagyok" 
stílusú együttesek, virágzott az üzlet, s őt még a sajtó, tévé is felriadt 
kellemes szunyókálásából, és vonakodva foglalkozni kezdett a sógo-
rizmussal, Bugyi-rockkal, elektro-folkkal, vagy debil-rockkal, ahogyan 
a muskátlizenét akkoriban nevezték. F ő leg arról dúltak heves viták, 
hogy giccs-e vagy sem — teljesen fölöslegesen. Mert hogy a muskátli-
zéne giccs, ahhoz nem fér kétség, viszont az egészben ez volt a leg-
kevésbé érdekes. 

Ezért még most is, mikor a nagy h űhó végérvényesen csillapodni 
látszik, azt felelném a tapintatlan, három órakor telefonálgató egyén 
nek, hogy a muskátlizene kortünet és csoda, majd udvariasan elkül-
deném a fenébe. ❑ 



Pogány Imre 

A pelargónia gyökerei 

a kultúrában 

a kö/tбk művészetüket kisebb vagy nagyobb sikerrel hasz-

nálják acélból, hogy oktassanak vagy meggyőzzenek, kétségte-

len, hogy a kö/tб  élvezetet akar nyújtani, hogy (...) szórakoztas-

sa az embereket: természetes, hogy kedvére van, amikor meg-
érezheti, a lehetd legnagyobb számú és fajú ember élvezi az ál-

tala nyújtott szбrakoztatást." 

T. S. Eliot 

A szociális evolúció során a zene mindig késésben volt. Amennyiben 
valamely történelmi id őszak társadalmi forrongásokkal színezett, a 
zene mint a m űvészet egyik ága igyekszik fokozni kommunikativitá 
sát, állapítja meg dr. Vojislav Vu čković .' A következőket Marx írja: „A 
gondokba merült, anyagiakban sz ű kölődő  ember nem képes gyönyör-
ködni a legszebb színm űben sem (...) A m űvészi alkotás — és ugyan-
így minden termék — megteremti saját közönségét is... "Z  Mivel egyet-
len kultúrvonás sem jelenhet meg függetlenül az ember valamely 
szükségletétő l, melyet ki kell elégíteni, minden kultúratartalom a tár-
sadalomban élő  ember valamely szükségletének következménye, 
vagy függvénye. 

Figyelembe véve az el őbbi idézetet, és elfogadva azt, bármely kul-
túrtartalom (érték), azaz — termek közt csak az a különbség a végha-
tását véve figyelembe, hogy az egyik nagyobb a másik kisebb közön-
séget teremt magának, ami természetéb ő l (és nyugodtan hozzáte-
hetjük) értékéb ő l adódik. A nagyobb közönség termésžetesen nagyobb 
méretű  szükségletkielégítést is jelent egyben, így hát az értékmegha-
tározás nem ütközik különösebben akadályokba. 

A mai társadalom egyes jellemz ő i — mint a lakosság számának nö-
vekedése, az urbanizáció e. re intenzívebb tol amata, a termelés 

Dr. Vojislav Vučković : Umetnost i umetničko deli. Nolit, Beograd, 1962. 
2  Marx: A •olitikai gazdaságtan bírálatához.  

gépesítése és automatizációja, aszociális és politikai változások fel-
gyorsult tempója, a „szabad id ő" mennyiségének növekedése és fel-
használásának módosulása — új kultúrtartalmak, tényez ők kialakulá 
sát eredményezték. Közéjük sorolhatjuk a társadalom egyes rétegei 
(szociális, képzettségi, területi stb. megoszlás szerint) közt feszül ő  
távolságok csökkenését, elt űnését a kultúra terén, a kultúrjavak tö-
meges fogyasztóinak megjelenését, a kultúrértékek internacionális 
és kozmopolita jellegének fokozatos erősödését, a kultúrszelekció 
folyamatának és módszerének változását, az eltolódásokat a kultúra 
értékrendszerében, a kultúrértékek kommerciális összetev őjének fo-
kozott jelentőségét, a kultúra egyre inkább reproduktív és egyre ke-
vésbé kreatív karakterét. Az el őbbiek egyúttal a tömegkultúra ismérvei 
is lennének. Karl Mannheim megállapítása a kultúrelemek közti érté 
kelési távolságtartás csökkenésérő l, az értékelési folyamat valamikori 
kultúrsovinizmusa után azok fokozatos egyenrangúsodósára mutat 
rá. Ennek következménye a modern társadalmak kultúrájának homo 
genizálódása. 

Egyetlen kultúrtolyamat sem alakulhat ki közönség nélkül, melyre tá 
maszkodhatna. Az urbanizálódás nemcsak a városokra terjed ki, ha-
nem a falvakra is, miáltal közvetlen, nap nap utáni függ őségi kapcso-
latba kerültek a várossal. A szokások közötti, az értékrendszerbeli dif-
ferenciálódás lassan elt űnik, és az urbánus kultúra egyre jellegzete-
sebb jegyeket hagy a falvak lakosságának viselkedési rendszerén. 
A tradicionális „népi kultúra" ízlésének módosulása a társadalom 
egészére kiterjed. Az információcsere és a mindennapi élet tempójának 
gyorsulásával a megváltozott ízlés új kultúrszükségleteket alakított 
ki, részben a régiek hiányának kompenzálására, részben pedig az új 
szükségletek kielégítésére. A megnövekedett, tömeges igények ki-
elégítését a populáris m űvészet veszi át, mely nem egyéb, mint a teg-
nap „elit", magas m űvészete, fokozott tempójú produkciónak alávet-
ve. A társadalmilag egyszer már feldolgozott, megemésztett (és nem 
utolsósorban értékelt) müvészet sokkal kevesebb fáradsággal termelhe 
tő  és fogyasztható, mint a nem beidegez ődött; bizonyos „népi" íze 

49 



van, mivel elemei (függetlenül azok mennyiségétő l) már bizonyos fokig 
a köztudatban vannak, élnek. A megkönnyített feldolgozhatóság nem 
kíván meg nagyobb fokú aktivitást a fogyasztó oldaláról, s a tömegkul-
túra szempontjából ez igencsak kívánatos vonás, mivel ilyen módon 
a közönség differenciálódása elkerülhető , ami elősegíti a kultúrszin-
tek egybeolvadását. A tömegkultúra elsődleges funkciója a szórakoz-
tatás, amely a ma társadalmában rendkívül jelent ős szerepet játszik, 
s így érhető, hogy célja minél nagyobb számú fogyasztó integrálása. 
A „kollektív tudatalatti" szerepe mutatkozik meg ebben a folyamat-
ban, amikor az alkotások uniformizálódása a közízlés egységessé 
válását mutatja ki. A primitív társadalmak homo ludene a szinte ge-
netikailag beidegződött munkaritmus (mely egy bizonyos biológiai 
ritmust másol) ismétlésével nem munka közben utánozta a homo fa 
bert. A párhuzamosan kialakuló zenei aláfestés nem fordított külön 
hangsúlyt a melódiára, a szövegre, a ritmus volt a lényegi mozgató 
erő , mely a kikapcsolódás-mozgást kiváltotta. Plehanov: „A munka 
régebbi a művészetnél (...) az ember á tárgyakra és a jelenségekre 
először haszonelvi szempontból néz, s csak később helyezkedik irán-
tuk való viszonyában esztétikai nézőpontra." Az „adott jelenben" a 
tánc — mint egy bizonyos szükséglet kielégítése — közvetlenül haszon-
érték. A tévét a belpolitikai m űsor idejére ki lehet kapcsolni. A tánc Vi-
szont az a kapcsoló, mellyel a valóságot kapcsoljuk ki az emberek 
tudatából, s nemcsak a legújabb hírek id őtartamára, hanem több őrá 
ra, egész éjszakára. 
Nietzsche dionüszoszi embertípuúsról ír. Ez alkalommal talán mell őz-
zük Nietzschét, és foglalkozzunk csak az általa említett embertípus 
mai, itteni változatával, azzal a típussal, mely hosszas lappangás 
után újra megjelent nemzetiségi kultúránkban, s uralkodó helyet har-
colt ki magának. Spontán módon felidézte a m űvelődési örökség so-
káig tagadott, erőszakosan visszafojtott, vagy a legrosszabb esetben 
egyszerűen elhallgatott elemeit, melyeket a tradíció konzervált. 

Nevezetesen, a kisemberrő l, a polgárról, a munkásról, a földmüves-
röl, továbbá azokról legyen szó, akik még spontán meg őrizték a tradi-
cionális kultúrörökséghez kapcsolódó szálaikat. Tetszik ez vagy sem, 
de a magyar, s itt nem csak a vajdasági, kultúra egy része lényegé-
ben ma is a  K.  und K." műveltség és kultúrközérzet bágyadt hullá-
main ringatódzik. Az id ő  mindent megszépítő , torz tükrébe tekintve a 
nosztalgia fátyla hozzásegít az amúgy is ködös múlttudat újraszí-
nezéséhez. A visszaálmodáshoz, ami különben is kedvenc szórako-
zás egy „mélábús" nemzetnek. A jelen identitásveszt ő  egyedeinek 
pótlökést ad a határ innenső  oldalán az egyre mélyül ő  gazdasági és 
politikai krízis, a•határtól északra pedig az elmúlt évtized gazdasági 
eufóriája után — félve a szomszéd példájától — az egyre bizonytala-
nabb jövő . A recesszió kísérőeleme — mint azt a történelem számta-
lan példája bizonyítja — a hedonizmus nekilendülése, méghozzá leg-
alább két különböző  szinten. Egyfel ő l a recessziót kihasználó, azt 
meglovagolva gazdagodó réteg, mely a luxus hajszolásával biztosítja 
magának, s ami még lényegesebb, másoknak a saját „értékrendjét" 
(a sznobizmusra ezúttal nem térünk ki), s másfel ő l az átlagos tömeg, 
mely egyre szegényedve olcsó szórakozást keres, bár ideiglenesen, 
a mindennapok torokszorító nincstelenségéb đ l való kikapcsolódás 
gyanánt. A „panem et circenses" a mai kenyérárak mellett kezd na-
gyon is aktuális jelmondattá válni. Cirkusz van, csak nem teljesen olyan, 
amilyet a közönség akarna. Idegcsillapítót szedni gyakran képtelen-
ség (nincs behozatali alapanyag), s a bizonytalanság kiváltotta stressz 
levezetéséhez a jobb érzésú (szerencsére még mindig ezekbő l van 
több) átlagpolgár nem az agresszivitást választja, hanem a hozzáfér-
hető  szórakozást. 
A falusi m űvelődési házak — melyek hála a háború utáni nekilendülés 
nek, mindenhol megtalálhatóak, s megjegyzem, olyan hely is akad, 
ahol nem az alma, a búza vagy a cukorrépa tárolására használták ez 
ideig — az utóbbi időben akkora forgalmat bonyolítanak le, mint a szoc-
reál időszakának tervteljesítési kényszere óta soha. Bálakat szervez 
mindenki, legyen az Kispiac, ahol a mamástánc institúciója a mai na-
pig egyedülálló kuriózumként egzisztál, vagy Dárda, ahol két évtized 
után a közelmúltban újra volt magyar rendezvény (arra kés őbb térek 
ki, hogy a látogatóknak) legalább ötven százaléka nem magyar nem-
zetiségű  volt, s ezen senki sem akadt fenn). Ezenkívül jelentkezik egy 
új szórakozási forma is, mely szinte ismeretlen volt vidékünkön. 

Ebbő l a szempontból Magyarországon gyökeresen eltér ő  a helyzet. 
A művelődési házak jól bejáródött, rendszeres m űsorlátogató közön 
séggel rendelkeznek, s a hangverseny mint szórakozási forma telje-
sen megszokott dolog. Természetesen a bál institúciója sem ismeret-
len számukra, hanem igenis igényelt rendezvény, az eltérés csak any-
nyi, hogy míg Vajdaság-szerte újabban nem feltétlenül alkalomhoz 
kötöttek, addig Magyarországon továbbra is a — nevezzük így — szo-
kásbálak a lényegesek, mint pl.. a Katalin-bál, Anna-bál, szüret- vagy 
aratóbál stb. A hasonlóság, sőt azonosság a báli zeneszolgáltatás 
uniformizálódásában jeletkezik mindkét oldalon. 
bál  

„Nagyobb szabású táncmulatság" —így a Magyar Értelmező  Kézi-
szótár. 
„1. Táncvigalom" —így a Pallas Nagylexikona. 
Mindkettő  egyezik tehát abban, hogy két elem szükséges ahhoz, hogy 
bálról beszélhessünk. Nevezetesen: a tánc és a jókedv. A tánc, a leg-
ősibb művészeti forma, mint a munkavégzés üteméb ő l kialakult ritmi-
kus mozgás, kezdettő l fogva tartalmazott szórakozási elemeket is. A 
primitív társadalmak sokkal inkább gyakorolják, mintsem szemlélik, 
mágikus, természetfeletti, vagy egyéb vonatkozásokat tulajdonítva 
neki. A kollektív részvétel végs ő  soron biológiai szükségletként mutat-
kozik meg idézve az elsődleges nemi kiválasztódásban elfo.lalt he-
lyét. 

A tánc mint szórakozásforma valahogy elvesztette hajdani szerepét. 
A tánc valamikor a falusi közösség — ez a közösségforma volt még 
nem is olyan nagyon régen az uralkodó — minden kikapcsolódásnak 
és szórakozásnak kötelező  kísérőeleme. Munkaszüneti nap, kaláka, 
fonó, kukoricafosztás, ünnep, lakodalom, valamely nagyobb munká-
lat befejezése stb. nem múlhatott el tánc nélkül. (Egyedüli kivétel a 
vallási tilalmak ideje volt.) A lényeges momentum ez alkalmakkor 
a népesség tömeges részvétele vólt. Id ővel a szórakozás közösségi 
jellege módosult, mivel az elidegenítő  hatású technikai segédesz-
közök elterjedtek. Elt űntek a tánciskolák, a tánctermek, a bál intéz-
ménye visszafejlődött az évenkénti búcsú alkalmával rendezett loká-
lis-tradicionális ünnepséggé. Az egyedüli táncalkalom a lakodalom 
maradt, melynek hagyománykonzerváló ereje nem engedi meg a tán-
colás mellőzését. 

Bár az alkalmak elsorvadtak, az igények, a beidegződött szokások, 
mondhatnám: szükségletek továbbra is megmaradtak. A vendégl ő- 
tóipar, mely részben hivatott lenne helyettesíteni az alkalmi rendezvé-
nyeket, sajátos helyzetet alakított ki a kizárólagos zenei koncepció-
jával, mely úgy nyelvileg, mint zeneileg és a táncolhatóság szem-
pontjából sem felel meg aszóban forgó közönségnek. 
A bál szervező i ma általában a következők: helyi nőszervezet, sport-
klub, tűzoltóegylet, ifjúsági szervezet, s végül a m űvelődési egyesü-
let. Ezek gyakran mint konkurens csoportok jelentkeznek a faluban, 
s így egymással versenyezve szervezik a bálakat. Mind jobban ki-
tesznek magukért m űsor, zene, vacsora, tombola és kiszolgálás 
szempontjából. A látogatottsággal soha sehol és semmilyen alka-
lommal nem lehet baj. Mindenki igyekszik megragadni bármilyen kí-
nálkozó alkalmat, amely lehet őséget nyújt kiszabaduni a napi sajtó-
rádió-tévé megszabta hír- és szokáskorlátok közül, a négy falon belül 
családiassá szűkült világból, és a vészjósló hírek helyett felújítani 
bár egy éjszakára a barátokkal és a rokonokkal a sajnálatos módon 
szakadozó kapcsolatokat. (gy hát általában rokoni és baráti kapcso-
lat szükséges, hogy valaki bejusson a rendezvényre, mivel a meg-
hirdetés utáni pár napon belül minden jegy elkel (csak elvétve akad 
200-250 személynél többet befogadó terem, az átlagos báli ren-
dezvényhez megfelel ő  termekben kb. 150 férőhely van). A helybeli 
vállalatok rendszerint „védnökséget" vállalnak, az „ingyen reklám" 
mindig jól jön, s esetenként hasznot is hajthat. 

Az ilyen bálok alkalmával mindenki dolgozik, mindenki szervez, 
s végül mindenki mulat. (gy utólag senki sem panaszkodik, legfeljebb 
az, aki kintrekedt. Ugyanakkor: verekedés, tördelés, garázdaság 
nincs, elvégre baráti, rokoni kör, s őt a szomszédok is jelen vannak, 
s végül is a „mi" bálunk volt! A bál lényegi kérdése: a zene. Bárki is 
húzza, kizárólag a „sógorizmus" képvisel ő inek repertoárja az élet-
képes. Ebben kollektív ítélet fogalmazódik meg: 

Miért ez a kizárólagosság, ha egyáltalán az? 
A vajdasági magyarság szórakoztató zenei kultúrigényeinek kielégí 
tését a kérdéses „mozgalom" (s ezután így nevezem, mivel valójá 
ban nem műfaj, nem újdonság, hanem megmozdulás, identitáskere-
sés, társadalmi szinten releváns jelenség) beindulása el őtt évtize-
dekig monopolizálta —méghozzá aszó pejoratív értelmében — az 
Újvidéki Rádió. Ez az intézmény hagyományosan terrorizálta a hall-
gatók, a nagyközönség minden rétegét, kisajátítva néhány ember szá-
mára a jogot, hogy hivatalból „alakítsa" a közízlést. Magyar nyelv ű  
szórakoztató zenei produkciója siralmas szinten és mennyiségben 
nem hogy alakította a közönség ízlését, hanem teljesen lerombolta 
az itt-ott még meglevő  bizalmat is, melyet a hallgató, a „kisember" 
megő rzött, ha másért nem, szolidaritásból, hiszen ez mégiscsak a 
„sajátja" volt. M űsor- és alkotói koncepcióját idegen kultúrpolitika pél-
dája alapján alakította, egyetlen módosítással: míg a határon túli slá-
gertermelés igencsak akademizált utakon haladt, addig itt megkí-
sérelték túllicitálni a példaképet, szem el ő l tévesztve, hogy az aka 
demizálás nem más, mint egy „magasabbrend ű " közönség számára 
(a sznob — aki nem érzi magát találva, ne haragudjon meg) való giccs-
gyártás. A közönség (a társadalom) igényeinek ignorálása tartósan 
elfojtotta a hallgatóság kezdeményez őkészségét, s a szórakoztató 
zene igényelt rétegének elhallgatásával teret nyitott az ún. „újonnan 
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szerzett" népzene behatolásának az ízléstartományba. Ez a hatás 
leginkább a városi több nyelv ű  közösségekben mutatható ki. Mint em 
lítettem, Magyarországon a hivatalos kultúrpolitika akademizál б  
formát öltött, hivatalos módszerekkel kísérelve meg a „giccs" eltün-
tetését (az új szerzemények engedélyezése, a zenészek kategori-
zálása stb.). Ez a módszer igencsak furcsa meghatározások ered 
ménye. Favorizálja a cigányzene—magyarnóta vonalat, amely evi-
dens műzene, s a monarchiális nosztalgiát, az operett m űfaját. 

Érdekes módon, a határ két oldalán él ő  közönség hasonló hiányban 
szenvedett, bár eltérő  okokból. A közönség, a gondtalan szórakozást 
kívánta, azt a zenei réteget, melyet tradicionálisan igényelt, méghoz-
zá táncolhatósága és kifejezett dallamossága miatt, csakis lakodal-
mak vagy esetleg bálak alkalmával és falusi amat ő r zenekarok elő -
adásában élvezhette. Nem juthatott hozzá a tömegtájékoztatási esz-
közökön és a reprodukciós berendezéseken keresztül. 

Mondhatnánk, a véletlen m űve, hogy egy amatőr falusi lakodalmas 
zenekar meg akarta örökíteni hanglemezen azt, amit minden hétvé-
gén előadott, méghozzá kitű nő  ráérzéssel azokat a szerzeményeket, 
amelyeket tekintélyes praxisa folyamán a közönség, az a közönség, 
melyrő l mindvégig szó van, a legjobban kedvelt. Még szerencsésebb 
fordulat volt az, hogy valaki vállalkozott (igaz, több elutasítás után) a 
felvett zenei anyag megjelentetésére. Néhány hónap múlva kitört az 
eufória, megnyílt a lehet őség mások számára is. 
Hogy mi is ez a zene, nem taglalom, engem ezúttal a közönség és a 
reakciók érdekelnek. 
Konkrét társadalmi következmények: 

Az uralkodó kultúrpolitikát a Кбzönsé. reakció'a tévesnek min ősí-
tette. 

A kultúrpolitika nem változott a mai napig sem, erélyes hadjárat in-
dult a „káros" mozgalom ellen. 

Az Újvidéki Rádió minden olyan felvételt, mely nem a közrem űkö-
désével készült, egyszerűen nem sugároz (ez persze csak a „sógo-
ros" produkciókra vonatkozik és a magyar szerkeszt őségre). 

A vendéglátóipar átáll erre a zenerétegre. 
A szórakozáskultúra felpezsdül a falvakban, s id ővel a városok-

ban is. 
Az elsőként megjelent két lemez több mint félmilliós példányszám-

ban kelt el (ez csak bizonyíték a tömeges helyeslé гe). 
Megindult a kiadványok áradata, s nem csak nálunk, hanem északi 

szomszédainknál is. 
A kultúrpolitikai tévedésbő l (fordított előjellel) kiadói politika lett, a 

kiadványok minden különösebb kritérium nélküli inflációs zuhataggá 
alakultak át, a biztos anyagi haszon (els ősorban a kiadó számára) 
reményében. 

A kiadói politika így üzleti politikává alakult át, beszállt az üzletbe az 
Újvidéki Rádió is. 

Ki profitál mjndebbő l? A Кбzönsé., hiszen vére választhat. 

Azért igényli a muskátlilemezeket, mert nem „m űvelődni", hanem 
szórakozni akar, nem elmélkedni, hanem kikapcsolódni kíván. Tény 
az is, hogy ez a közönség ma már kultúrréteget alkot, s nem ellenkul-
túrát (mint ahogyan azt „fentr ől" feltüntetni kívánják), hanem uralko-
dót képvisel. A sokáig lappangó kultúra a felszínre tört, s hordozó 
egyedeinek száma akkora, hogy az úgynevezett elitet messze felül-
múlja. Az „elit" szórakozáskultúra irányítói azonban továbbra is mo-
nopolizálni szeretnék a piacot. Itt már nem elvi, hanem üzleti okok az 
indítékok, ehhez igyekeznek kihasználni a kezükben összpontosuló 
eszközöket. Ez a „kulturokrata" réteg imperialisztikus törekvései fo-
lyamán nem veszi figyelembe, hogy amíg semmit sem tett évtizede-
ken át, nem produkált, tehát nem is termelt a „kisember" számára, 
ugyanennek a kisembernek a munkájából tehette a semmit. Másfel ő l, 
a zenei hipe гprodukció különböz ő  juttatások formájában hatalmas 
összegeket szerzett és szerez továbbra is az ;,elit", öneltartásra kép-
telen kultúra kitartására. Nem is ez itt a baj, hanem az, hogy a „kis-
ember" kultúrforradalma az akademizált giccs ellen rávilágított az 
„elit" tehetetlenségére, él ősködő  mivoltára. Ezért gyanús minden, 
ami közönségsikert arat, ezért tartja kulturokratáink tábora hülyének a 
közönséget, mert azt tudja, hogy mit akar, s mást nem vesz meg. 
Végső  soron, ki itt a hülye? 

Az erkölcsöt, a szokásokat a társadalmon belül a többség viselke 
désnormái határozzák meg. Ki tehát az aszociális elem az adott hely -
zetben? Az, aki releváns szükségleteinek kielégítését szorgalmazza, 
vagy az, aki az el őbbiekben említett álindokokkal ebben meg akarja 
akadályozni? Igen, álindokokról van szó. A legtöbbet hangoztatott el 
lenérv a giccs. A definíciók tömkelege rendszerint két elemet hangsú-
lyoz: az utánzást és a s ű rítést. S ű rítéssel szórakoztatási szándéknál 
eleve értelmetlen dolog foglalkozni. Ugyanakkor az utánzás elve el-
esik, hiszen a „mozgalom" zenéje szinte kizárólagosan felújítás, telje-
sen autochton zeneréteg újrajátszása. 

Minden kultúrjelenség összefüggésben van a társadalom érdekei-
vel. Ezek az érdekek határozzák meg a jelenségek kialakulását és 
elhalását. A társadalom érdekei azonosak tagjainak érdekeivel, így 
természetes, hogy bármely, nem totalitárius társadalom. alakulási for 
máját a többség érdekei határozzák meg. 

Itt és most a „sógorizmus" és a „ s бgoristák" kialakult, él ő  kultúráját 
semmiképpen sem minősíthetjük szubkultu гб liš jelenségnek, mivel 
kisebbségrő l szó sincs. Ugyanakkor ellenkultúráról sem beszélhe-
tünk, hiszen a többség által meghatározott értéknorma nem lehet 
társadalmi értékelés szempontjából deviáns jelenség. 

A kultúra hagyományt és esetleges új elemeket foglal magába. Az 
új elemek hivatottak a haladás hordozóivá válni. Minden haladás „ma 
gába foglal egy tényleges és egy értékelemet" 3. Az értékelem termé 
szeténél fogva eltérő  interpretációkat enged meg. Vegyük alapul I. A. 
Richards meghatározását a kultúrérték fogalmának megvilágításá-
hoz.° Szabad megfogalmazásban ez a következ ő : valami akkor érték, 
ha kielégíti az emberek szükségleteit és törekvéseit: az értéktelenség 
elemeit hordozza viszont magában, amennyiben ellenkezik ezen szük-
ségletek és törekvések kielégítésével, azaz akadályozza más szük-
ségletek és törekvések kielégítését. A „sógorizmus" mint a kultúrele 
mek összessége, része az általános kultúrának, s az el őbbi megfo-
galmazás minden pozitív követelményét kielégíti. Az értékelem önma-
ga alakul, a kultúregyedek kölcsönhatására reinkarnálódik. Folya-
matban van a kultúrtermékek hordozóinak, annak a már-már inflá-
ciószerű  zuhatagnak a szelekciója, melyet a „mozgalom" életre hívott. 
Az előbbivel párhuzamosan, az adott gazdasági-politikai adottságok-
hoz alkalmazkodva, akkulturációs folyamat indult meg. Teljesen új, s 
most már szubkulturális csoportok kialakulása indult meg Vajdaság-
ban és Baranyában, nevezetesen, a nem magyar anyanyelv űek 
egyes csoportjainak integrálása a „sógorizmus" kultúrberkeibe. Ecce 
historia: az akkulturációs folyamat ezúttal a szórakoztató zene hatá-
sára indult meg, mint részlegesen a Monarchia idejében is. Ez ért 
hető , hiszen a nem magyar lakosság nagy részének, mely a K. und K. 
időkbe visszanyúló m űvelődési hagyományok hordozója, nem áll 
messze ettől a dallamvilágtól és kifejezési módtól 5 . 

Az akkulturációs folyamatot elösegítö másik tényez ő  az azonos 
vagy hasonló kultú гelemek örökségének kölcsönhatása mellett két-
ségtelenül a Vajdaság és Baranya területén oly gyakori vegyes há-
zassága. 

A „sógorizmus" tehát igencsak életképes. Nem szabad szem el б 1 
tévesztenünk a ma egy sarkallatos értékelési szempontját sem: ez a 
kultúra gazdaságilag független, s ezen felül, a társadalom igencsak, 
profitál belő le ennek bizonyításához (elég az exporteredmények meg-
vizsgálása). Önellátóként nem függ társadalmi juttatásoktól, mint az 
„elit" kultúra, sót igen tetemes anyagi eszközöket biztosít az utóbbi 
számára. 

Az értékrendek történelmi eltolódásáról van szó, ami a bázis tö-
megességét tekintve általánossá, társadalmi jelent őségét tekintve 
uralkodóvá vált. A társadalmi kontroll hiányáról, mint azt volt alkal-
munk egy „kritikusunk" hozzászólásából kivennünk, az adott körül-
mények közt nem beszélhetünk, hiszen ha ilyenr ő l szó lenne, előző-
leg újra kellene fogalmaznunk a társadalom definícióját. A család mint 
az ízlésformálás fó tényez ője nem csak hogy ellenő rzi, hanem elő  is 
segíti a „sógorizmus" térhódítását. Mondhatnánk, lassan mint deviáns 
elemek kezdenek 'elentkezni az általa nem intoxikálódott egyedek. 

A szocializáció folyamata a jelen társadalmában nem a hivatalosan 
elfogadott, deklarált elemek sajátunkká tevéséb ől áll, hanem aho-
gyan (egy kissé eltérve a konkrét tárgytól, de köt ődve ahhoz) a követ 
kező  példával meg szeretném világítani, mondhatnám a „deviáns" 
elemek elfogadásával, s azok továbbfejlesztési ké.ességének elsa-
játításából. 

Egy l.ravaló, általános iskolai tanár korholja a tanulót, mert 
nem tanulta meg a leckét. Erre a gyerek kijelenti, hogy majd 
hülye lesz tanulni, mikor az apja a maga két osztályával — me-
lyeket nagy nehezen elvégzett — háromszor annyit keres, mint 
tanára az egyetemi végzettségével. A tanári kar a szünetben 
megállapítja, hogy a gyereknek teljesen igaza van, de ezt az 
igazságot nem alkalmazza továbbra sem. Ki itt a hülye, és ki 
az aszociális? 

Az előbbiek itt és most történtek meg. A kérdés a következ ő : melyik 
a kultúra és melyik az ellen-. A hasonló hozzáállás társadalmunkban 
ma már nem új kultúrelem, hanem hagyomány, tradíció konzerválta 
kultúrérték. 
Végül is: Értékelni nem volt szándékom (a teljesség elérhetetlense-
gének tudatában, csupán értelmezni. D 

Mihailo Markovié: O smislu progresa. Polja, Novi Sad, 70. sz. 1963. 
° I. A. Ričards: Načela književne kritike . Veselin Masleša, Sarajevo, 1964. a Megjegyzem, akulturáció alatt folyamatot értek, Redfield—Linton—Herskovits 

megfogalmazásainak szellemében. 
6  Darinka Kosti ć : Promene u društvenom životu kolonista. Be..rad, Institut 

društvenih nauka, 1963. 



Kovács Károly: A m űvészet is 
egy bolhapiac 

Art of Trash 

се  

A tizenkétezer néz őt befogadó Budapest Sportcsarnokban december 
29-én nagyszabású lakodalmas rockkoncertet rendeznek, amelyen 
fellépnek a m űfaj legközkedveltebb jugoszláviai és magyarországi 
képviselő i. A belépőjegyek már november elején elkeltek. Ebbő l a kis 

újsághírbő l is kitetszik, hogy a muskátlizene, a sógorizmus, a lakodal-
mas rock, egyszóval az a zenei irányzat, amely a Vajdaságban kelet-
kezett, és a közelmúltban indult világhódító útjára, még mindig vitális, 
még mindig képes megmozgatni a tömegeket. A vajdasági magyar 
újprimitivizmusról (mert így is nevezik ezt a zenei fenomént) az irány-
zat kigondolója, főapostola, eszmei szerz ője Kovács Károly, az Újvi-
déki Rádió zenei szerkesztője beszél. 

Téged tartanak az úgynevezett muskátlizene atyjának. Hogyan ala-
kult ez az irányzat, s amikor elkezdtél vele foglalkozni, mib ől gondol-
tad, hogy ez a fajta muzsika menni fog, hogy ez kell az embereknek, 
s ekkora érdeklődés nyilvánul majd meg iránta? 
Több mint valószínű , hogy azért tartanak a muskátlizene atyjának, 
mert immár húsz éve dolgozom a szórakoztató zenében, s én voltam az, 
aki az elsők között felkarolta ezt az irányzatot. Próbáltam megérteni 

Turi Tibor és kisegíteni ezeket a fiatalokat, hiszen közülük nagyon sokan a rá-
dió különböző  zenei vetélkedő in tűntek fel, és díjat is kaptak; említ-
sük csak a Szivárvány és az Echo együttest. Erre a fajta zenére 
akkor figyeltem fel, amikor megjelent a 3+2 együttes els ő  nagyleme-
ze. Tizenvalahány év után ez volt az els ő  vajdasági magyar nagylemez. 
Érdekességként még elmondom, hogy egyik m űsoromban leperget-
tem a Sárgul mára kukoricaszár cím ű  dalt, s megkíséreltem párhu-
zamot vonni a népzenére alapozott jugoszláv együttesek játéka és 
zeneszámai között. Ezek után behívatott a zenei osztály f őszerkesz-
tője, s közölte velem, ha még egyszer beengedek hasonló zenét, 
kirúgnak a rádióból. Ez tavaly márciusban történt. 

S aztán megfogadtad, hogy jó fiú leszel? 
— Nem éppen, mert nemsokára különböz ő  okok miatt levettek a m ű -
sorról, s megtiltották, hogy mikrofon mellé üljek. Egy évig nem hoz-
ták össze a fegyelmi bizottságot, a fizetésem továbbra is megkapom, 
a műsorban azonban nem szerepelhetek. A 3+2 nagylemeze óriá-
si port kavart, és radikálisan megosztotta a kritikusok és a zenehall 
gatók véleményét. Egyesek a pokolba kívánták őket, mások meg a 
mennybe emelték. Az igazi siker mindig ekkor kezd ődik. Így volt ez 
a hatvanas évek elején a Beatles együttes esetében is. A temerini-
eknél már akkor megéreztem, hogy igazi sztárokról van szó. Figyelembe 
véve a nemzetközi pop- és rockporondon történ ő  eseményeket, meg-
kíséreltem nálunk is kialakítani egy új zenei irányzatot. Az imént em-
lített Beatles mellett azonban ott volt Rolling Stones is. Gondol-
tam, ha már van 3+2, egy Sógor együttes is kell. Az ő  nagylemezü-
ket például rekord íd ő  alatt (egy hét) vettük fel, mert nagyon sürgetett 
bennünket az id ő . A 75 ezer példányban megjelent album után egy-
re nagyobb volt a kereslet, és a lemezgyárak is követelték, alakítsunk 
még hasonló együtteseket. Így keletkezett a Szivárvány, az Erida-
nus, az Echo, a Bandy. Mivel az első  hullámról volt szó, szinte min-
denkinek garantálva volt a siker, és a jó eladás. Eleinte a közönség 
sem tudta megkülönböztetni mit vásárol, s a koncerteken a Sógorok-
tól a Kombiné cím ű  számot követelték, holott azt a 3+2 játszotta. 

4z imént elmondott esetedből is kitetszik, hogy — különböző  okok 
miatt — valaki fél ettől a zenétől. Véleményed šzerint mi ennek az oka? 
— Fél a vajdasági magyar értelmiségi közönség egy része, mert ide-
gen komplexusokkal van tele. Alig tudjuk például eladni a jugoszlá-
viai magyar könyveket határainkon kívül. Odaát százezer példány-
ban jelennek meg címszavak, méghogy nincs piac...? Ugyanakkor 
például Szűcs Imre verseskönyveit (noha azt mondják, hogy rosszak, 
giccsesek, plágiumok) nyilván jól el lehetne adni, mert ő  szép költe 
ményeket ír, amelyek a sláger és az irodalmi érték között ingadoznak. 
Az egész business különben lopásból áll, van aki ezt jobban, illetve 
rosszabbul csinálja. Én Sz űcsben látom a businesst. Néhány men ő  
vajdasági magyar írót, költőt — hogy neveket ne említsek — viszont 
már nem lehet eladni. A zenében és az irodalomban is a menedzse-
lés, a reklám a legfontosabb. Ha lennének menedzserek, akik futtat-
nák az írókat, a könyvek is gyorsabban olvasóra találnának. Itt nem 
az elavult író-olvasó találkozók szervezésére gondolok, mert az ma 
már túlhaladott. A rockkoncertek mintájára kellene megrendezni az 
irodalmi esteket is. Esztrádm ű sorok lennének ezek, amelyeken az 
együttesek mellett írók, festők stb. is fellépnének. A program így sok-
kal színesebb, változatosabb tartalmakkal b ővülne. Meg kellene moz-
gatni ezt a vajdasági m űvészvilágot. Május elsején például a legtöbb 
ember a kamenicai vásárra megy, vasárnap pedig fél Újvidék az ócs 
kapiacon tolong. A m űvészet is egy bolhapiac. A sok silány alkotás 
között is akadnak igazi értékek. Ha ezt nem így csináljuk, és nem így 
állunk hozzá, akkor nem lehet eladni sem lemezt, sem könyvet. A lon-
doni Hyde Park kerítése például majd harminc kilométernyi hosszú-
ságban tele van aggatva festményekkel. Nincs centiméternyi üres 
hely. Itt nem derogál egy már ismert, befutott fest őnek, hogy egy is-
meretlen, kerti törpéket gyártó amat őr mellett állítson ki. Az egész 
egy óriási vásárra emlékeztet, és er ősítők, zenekarok által hirdetik egy-
egy festő  munkáit. Képzeld nálunk egy költ ő  hogyan találná fel ma 
gát a 3+2 koncertjén? Nem az együttes szégyellné magát. Az viszont 
meglehet, hogy ilyenformán az író is el tudná adni könyveit. A közép 
generáció ma nem tud szórakozni, csak bámulja a tévét. Hiányzik a 
társalgás, a barátkozás. Valamikor Kanizsán a Népkert tele volt sétá-
lókkal, most viszont minden vasárnap szomorú vasárnap. 

Nyilván nem ártana egy alapos kultúrszociológiai vizsgálatot végezni, 
s felmérni a muskátlizene hatását, zenei életünkben betölt ő  ízlésfor-
máló vagy rongáló szerepét. Amíg ez nem készül el, addig csak talál-
gatjuk a fergeteges siker titkát. Te például mivel magyarázod ezt? 

— Magyarországon és a többi szocialista országban giccszárlat volt 
a médiumokban, esetünkben azonban ez nem történt meg. A magyar-
országi ifjúság Kodályon, Bartókon, esetleg Liszten nevelkedett, míg 
a magyarnóta/emezeket agyonfésült, steril változatban adták ki. 
Művésziességre törekedtek, s ami lélek volt a magyarnótában, csár- 



dásban, az mind kiveszett belőle. A Zsíroskenyér együttes esetében 
például megtörtént, hogy a szerzeményekben valami nyelvileg nem 
stimmelt, vagy helytelen volt, de éppen ez tette autentikussá. Joe Co-
cker vagy a Rolling Stones számainak nagy többsége szlengben 
íródott, s csak ők meg a h űséges közönség tudta, mit akarnak 
mondani. Nálunk is létezik egy ilyen széles népréteg, amely érzi és 
érti, például a 3+2 vagy a többiek zenéjét, szövegeit. Nem véletlen 
ennek a muzsikának a sikere, hiszen az emberek ma jobbára csak 
lakodalmakban és temetésen találkoznak, ezeken a helyeken gyüle-
keznek. Színházba nemigen jár a közönség, mert a produkciók nem 
az átlagember ízlését elégítik ki. A vajdasági szegény ember szegé-
nyes művelődési igényei másmilyenek. A muskátlizene megmozgat-
ja a tömegeket, ha vasárnap a rádió keres őgombját valamelyik loká-
lis adóra állítjuk, fő leg a 3+2, a Sógor és a többi együttes hasonló 
zenéjét hallhatjuk. B. R. zenetörténész szerint a mi tájunkon Dózsa 
György óta nem volt nagyobb parasztlázadás. 

Sokak szerint ez a muzsika a hallgatóság alantas ízlését szolgálja. 
Alsóbbrendű  zenéről van tehát szó, az ádáz ellenzék szerint giccs-
ről, amelyet tűzzel-vassal irtani kell. 
Ha öt évvel ezelőtt kérdezték volna, azt mondom ez szenny, giccs 
és irtani kell. Olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy a hetvenes 
évek derekától a nyolcvanas évek közepéig videodiszkómmal bejár-
tam a Vajdaság magyarlakta falvait, s jóformán nem is létezik olyan 
pici helység, amelyben nem fordultam volna meg. Be kell vallanom, 
hogy portyáimon a vajdasági tanyavilágban éreztem magam a legjob-
ban. Ez a leghálásabb közönség, és mindig pontosan tudta, hogy mit 
akar. Ott nem lehetett heavy metal, funky számokat engedni, az nem 
ment. A dallamos popot szerették. Amikor ellátogattam néhány falusi 
tánctanfolyamra, megbizonyosodtam arról, hogy ezeket a fiatalokat 
csak az a fajta zene érdekli, amelyet értenek, amit a vidéki zenekar 
is játszik. Ik ennek örülnek a legjobban. Aradszky László, Máté 
Péter és Szécsi Pál számokra pedig a falusi óvodákban táncolni ta-
nítják a gyerekeket. Ez a zene később döntően meghatározza az em-
berek ízlésvilágát. Egy eminens irodalomtudósunk saját bevallása 
szerint még ma is megkönnyezi a Homokóra című  dalt. Több ízben 
is megbizonyosodtam arról, hogy az emberek többnek szeretnék mu-
tatni magukat, mint amennyit valójában érnek. Hadakoznak a mus-
kátlizene ellen, holott a bírálók többségének zenei ízlése éppen ezen 
a szinten van. A kettős erkölcsöt leplezte le ez a m ű faj, és az ilyen 
emberek szégyenkezve magukra ismertek. A sógorizmus megjelené-
se előtt mindenki hallgatta azt a zenét, sőt mulatott rá, csak esetleg 
nem merte elismerni. 

Hogy nálunk Vajdaságban teret hódított ez a zene, az talán nem is 
annyira meglepő, ismerve a közönség jelentős hányadának hiányos 
zeneképzettségét, az igazi értékek iránt tanúsított érdektelenséget, 
de hogy Magyarországon is a 3+2 és a többiek fertőzték meg a hall-
gatóságot, és valóságos felfordulást okoztak az ottani zenepiacon, 
az már meglepő. Miről van itt szó tulajdonképpen? 
— Magyarországon a kocsmákban a közönség ő rjöng a zene halla-
tán; lakodalmakban, családi ünnepélyeken is f ő leg erre mulatnak. Le-
mezen azonban ezek a számok nem jelenhettek meg. A közönség 
agytekervényeiben évtizedek óta (hogy ne mondjak hosszabb id ő t) 
jelen van ez a muzsika. ők azonban nem tudták a folkzenére alapoz-
ni nemzeti identitásukat, noha voltak pozitív próbálkozások, lásd Szö-
rényiék, a Fonográf stb. Mindig a külföldi zenei eseményeket része-
sítették el őnyben, úgy, hogy szemfényvesztés a magyarországi kö-
zönség felsőbbrendűségérő l beszélni. Ők is rájöttek arra, hogy jelen 
pillantban ez a zene nagy üzlet. Meg is jelentették a Betli-duo nagy-
lemezét, amely két hónap alatt 140 000 példányban talált gazdára. 
Az LGT, Szörényi Levente, és Katona Klári lemezei összesen nem 
kellenek el ilyen példányszámban. Visszatérve még néhány mondat 
erejéig a giccsre, el kell mondanom, hogy a világ zenekarainak többsége 
éppen a giccsre alapozza karrierjét. A philadelphiai soul az ősrégi spini 
tuálékon alapul, csak a számokhoz hozzáadták a ritmusszekciót A jelen-
leg futó Los Lobos a világ legjobb „3+2 együttese". Valamikor 
Mexikóban lakodalmakban játszottak, most pedig az USA els ő  számú 
zenekara. Amikor nálunk beindult ez a muskátlizene-ő rület, szerettük 
volna minden lemezen feltüntetni az Art of Tash (a giccs m űvészete) fel-
iratot. Ez nem sikerült, mert ebben a szakmában rengeteg az érzékeny 
ember. Megsértődtek volna azok, akik ezt autentikusan m űvelik. A 
3+2, a Szivárvány számára ez a létet jelenti, mert mást nem is tudnak 
csinálni, míg a sógorok az Eridanus, a Zsíroskenyér már mind mani-
pulálva volt, az egészet heccbő l m űvelik, és ők bele is egyeztek volna 
az említett lemezfeliratba. 

Mindennek ellenére, jelenleg ez a legjövedelmezőbb zenei üzlet ná 

lunk. Nemde? 
— Mindenki azt gondolja, hogy ez nagy üzlet, pedig ez nem áll. Egy 
év alatt 1,5 millió lemez kelt el, kivitelb ő l és a kompenzációs üzletek- 

bő l pedig a lemezkiadóházak kasszáiba egymillió dollár ömlött. A ze-
nekarok számára ez mégis kis üzlet, mert reproduktív zenér ő l van szó. 

Ebben a szakmában csak a szerzők kereshetnek óriási összegeket. 
A muskátlizene a kiadóknak volt jó üzlet, hisz a 3+2 -nek köszönve 
a Jugotonban új írógépeket, bútorokat vettek, s újjáépítették a lemez-
kiadóházat. Az együttes néhány száz milliót kapott csupán. Ha a 3+2 
lenne a dalok szerzője is, akkor jó néhány milliárd ütötte volna a mar-
kukat. A befutott zenekarok a koncerteken sem keresnek nagy gá-
zsit. A muskátlizene együttesei nem rendelkeznek olyan felszerelés 
sel és fellépéseik sem olyan attraktívak, mint a rockzenekaroké. Fizet-
ni kell a termet, a közbiztonság ő reit, a hangosítást stb. Nálunk még 

a Bijelo dugme és a Bajaga is veszteséggel koncertezik. Mindenki 
azért turnézik, mert így biztosítja magának a nagyobb lemezeladást. 
Könnyű  jelenleg eladni a muskátlizene termékeit, ezeken ugyanis 
mindenki által ismert dalok találhatók. Kérdés azonban, hogy men-
nének-e annyira ezek a lemezek, a ha a zenekar szerz ő inek a neve 

állna a dalok címe alatt. 

Véleményed szerint ismerve a zenei piacot meddig lesz még kelen-
dő, menő  ez a.zene, és mi várható ezután. Meg tudja-e bármely ezt 
követő  irányzat ismételni a muskátlizene sikerét? 

— A jelen pillanatban a muskátlizene és az egész sógorizmus un-. 
dorító. Eddig 55 nagylemez jelent meg ilyen zenével, ami sok az sok. 
Még szörnyűbb, hogy rengeteg selejt is felszínre került. Azén esetem, 
és az általam segített zenekarok esete azt hiszem, kivétel. Abból indu-
lok ugyanis ki, hogy Magyarországra csak az én lemezeimb ő l vásárol-
tak ( Bandy, Szivárvány, Eridanus, 3+2, Sógorok, Hetes fogat). Ami-
kor átveszik a lemezeket, a zeneszámokat egy külön bizottság hall-
gatja át. Tehát valamilyen kritérium, min őség kell hogy legyen. A He-
tes fogat például nem éppen min őségi zenét játszik, ezt mindenki tud-
ja. Magyarországon viszont azért vették meg, mert a lemez eredeti la-
kodalmas dalokat tartalmaz, egy bizonyos szempontból a.moholi lako-
dalom folytatása. Ez már szinte dokumentum, archívumanyag. Az 
egész irányzat egyfajta komparatív kísérlet, amelynek alkalmával 
összehasonlítjuk a muskátlizenét azzal, ami hazánkban a m űdaléne-
keseknek köszönhetően a legmenőbb és legjövedelmezőbb. A médiu-
mok azonban nem foglalkoznak ezzel a fenoménnel. A zenészek ma-
gukra vannak hagyatva. Hogyan fejl ődjenek, ha nincs hozzáért ő  kriti-
ka? A Vajdaságban ezzel a zenével senki sem foglalkozik, ilyen a vi-
lágon nincs! Hiányzanak továbbá a menedzserek (jómagam producer 
vagyok). Senki sem végzi a saját melóját, minden összekeveredett. 
Egy olyan produkciót szeretnék összehozni, amely folytatása lenne a 
3+2 zenéjének, és sikerének, de ebben a munkában még senki sem 
talált magára. A jöv őben a jugoszláv szórakoztató zene legsikere-
sebb számait szeretném átültetni magyar nyelvterületre. Az els ő  pro-
jektum a Magazin együttes magyar nagylemeze lesz, de jó volna, 
a Bijelo dugme sikerszámait is lefordítani és korongra venni, 
Đorde Novkovićtyal és Kovács Kornéllal is folynak a tárgyalások. 
Úgy hiszem, az általam segített zenekarokkal közösen sikerül majd 
egy-két éven belül létrehozni egy olyan zenei irányzatot, amely to-
vábbra is az érdekl ődés középpontjában lesz. Nem elég a csúcsra jut-
ni, ott is kell maradni, még a giccszene világában is. 

Ha már kimondtad, megkérdezem, milyen érzés giccskirálynak lenni? 
— Ettő l jobb érzés talán nincs is. Elöljáróban azonban tisztázni kell, 
mi is az a giccs, és mihez viszonyítva giccses valami. A komoly ze-
nében, az irodalomban, a bennünket körülvev ő  mindennapi életben is 
jelen van a giccs. Legkönnyebb valamii letarolni, és továbbállni. Sok 
ember, aki azt állítja, hogy ez a zene giccs, odahaza ezt hallgatja, 
ebbő l él. Ha a fenti idézetet valamihez hasonlítva mondjuk ki, akkor 
O.K., de hogyan lehet valamit megbélyegezni, amikor nem ismerjük a 
produkciót, mit hogyan oldottunk meg. Szerintem a giccs és a m űvé 

szet között láthatatlan a határ. Ami az a művészembernek, nem az az 
átlagembernek és fordítva. Ebben a zenéberí sok kifogásolni való dolog 
van, és én tudom is melyek azok, az a baj, hogy a kritikusok nem 

tudják. Az üzleti vetületr ő l még csak annyit: kár, hogy a mi m űvelődé-

si intézményeink nem reagáltak id őben. A profit így a Jugotonba és a 

PGP RTV-re vándorolt. A 3+2 különben akkora jövedelmei hozott a 
konyhára, hogy ebbő l az egész ország egy napig meg tudott élni. A 
kompenzációs üzletekben köszönhetően a lemezkivitelért tejet hoz-

tunk be Magyarországról. 

November folyamán elég hiányos volt Vajdaság tejellátása, de 
reméljük, hamarosan megjelenik a 3+2, a Sógorok vagy a Szivár-
vány újabb nagylemeze, s akkor .rendeződik ez a probléma is. Még 
mondja valaki, hogy a giccs nem éltet? Igaz, a krétaporban is van 

kalcium. L 



Tari István 

Végigmuzsikáltuk 
a környék kocsmáit 

Beszélgetés a  3+2   együttessel 

Busszal utazom a bukovaci stúdióba . A 3+2 együttes ott készíti har-
madik nagylemezét . Bukovac egy piciny falucska a Fruška gora ol-
dalában . Az újvidéki Halpiacon szállok fel a buszra . Esteledik . Fáradt 
emberek merednek maguk elé az indulásra várva . Csak két közép 
korú férfi hangoskodik a buszban. Az egyik Iába között egy vödör, nyil-
ván a horgászásból térnek haza. A másik egy parányi békát pöccin-
tett ki a vödör sáros vizéból, zajongásukat az a csöpp béka váltja ki, 
mely végül is az autóbusz kopástól fényl ő  padlójáról az állomás szuty-
kos, csikkekkel teleszórt betonjára huppan, felszívódik a szürkeség-
ben. 

Nem is tudom, honnan kezdjem. 
Mondjuk ettől a piciny békától, a halak közé keveredett kétélt űtő l is ki-

indulhatnék , eljuthatnék valameddig . Mert nemcsak az ő , hanem a mi 
kétéltúségünk is részletezésre szorul. Nélküle nehezen érthet ő  mind-
az, ami az életünkben történik. Ami a kultúránkban történik. 

Sokan még a mái napig sem tudják megérteni a 3+2 meg a többi 
hozzá hasonló zenekar óriási sikerét. Félreértés ne essék, nem irigylem 
ezektől a muzsikusoktól a népszer űséget . Minden váratlanul fellán-
goló népszerűség mögött valami súlyos , kimondatlan dolog lappang, 
amit szinte lehetetlen egy írásban megfogalmazni — nézek ki a busz 
ablakán . Meredek hegyi úton kapaszkodunk fölfelé. Gyorsan megta-
lálom a stúdiót , mely a főutca százas számú házának általakított is-
tállójában működik . A ház magas tornácán egy gázüzemeltetés ű  disz-
nópörkölő  lobog a bogrács alatt, melyben halászlé rotyog. Felváltva 
két férfi ügyel a bográcsra , be is mutatkozunk egymásnak . Burai Ká 
roly az egyik , Bugyi Gyula a másik férfi, mindketten a zenekar tagjai. 
Meghúzom a kezembe nyomott flaskót, melyben leh ű lt konyak lötyög. 
Kovács Károly jóvoltából tudnak az érkezésemr ő l. Karesz — szokásá 
hoz híven — nyüzsög. Nekem nem ellenszenves a nyüzsgése. Bepil-
lantok vele a stúdióba is. — A „sógorizmus" legtöbb hangfelvétele itt  

készül — mondja Karesz. Szétnézek a stúdióban. Az istálló nyomai 
mindenütt kiütköznek: a mennyezeten, az ajtókon, a kilincseken..., 
ami nem zavar, hisz itt nem ezen van a hangsúly. Újra a bográcsnál 
kötünk ki. A 3+2 énekese, Bugyi Zoltán is társul hozzánk, ezen az 
estén az ő  hangját rögzítik szalagra. 

— Fiúk, le szeretnék valamit ellen őrizni — mondom nekik. — Tudom, 
hogy a három Bugyi testvér déd-bánáti származású. Én meg Tisza-
parti gyerek vagyok, de az ember hazát is válaszhat magának -  ha-
darom. Érzem, hogy még nem vagyok elég meggyözá, de ha már be-
lekezdtem, végigmondom. —Szóval, a véletlen folytán megismertem 
a Deliblátl-homokpusztát. Hosszabb iddt töltöttem azon a pusztán, 
melyet nagyon megszerettem. És, ... az a homokpuszta, az a rezer-
vátum lett a választott hazám. Sokat írtam róla. Az egyik könyvem, 
melyben a pusztáról szóló írásaim is megjelentek— a Homokba kapasz-
kodva címet viseli. Nem hiszem, hogy olvastátok, pedig úgy gondo-
lom, hogy rólatok is szóltam benne. Azt hiszem, hogy én írtam el ő-
ször rólatok, még akkor, amikor zenekarotoknak neve sem volt. Ti 
muzsikáltatok 79-ben Susaгán, abban a világvégi falucskában, aho 
vá akkoriban még rendes út sem vezetett. — Azt hiszem, sikerült fel-
keltenem érdeklődésüket . Álmélkodva hallgatnak . Most kell beleol-
vasnom a könyvembe, melyet nem véletlenül hoztam magammal: 

— „Itt ülök a fák alatt, a falu egyetlen, Hajduk elnevezésű  kocsmá 
jának teraszán. Bent nem lehet szót érteni. Három legény (villany) 
gitározik a vendégeknek. Verőfényes szeptemberi dél. A kocsmán 
túl: mozdulatlanság. Közelemben állította fel sátrát a szerencsejáté-
kos meg a bazáros. Belátok az egyik sátorba: üres. Polcon pihennek a 
fényes, gúlába rakott konzervdobozok. Nincs, aki leütné őket a rongy-
labdákkal. A gazdátlan léggömbökön a tévéh ős, Sandokan eltorzult 
arcképe. (gy torzítja majd el az idő  is az átmeneti hősök arcképét. Ha 
ugyan buzgalmában e/ nem durrantja." 

— Mi muzsikáltunk akkor — mondják jókedv űen. Tovább olvasok: 
—„A fákról asztalunkra, térdünkre peregnek a levelek. Lassan ká-

szálódnak. Maradok. 
Hull az e/sárgult levél —éneklik bent túlhevülten, közben az utcán 

begyújtanak egy motorbiciklit. A bazárosnál egy kislány gyűrűket pró- 
bál 

— Nehéz a boldogságtól búcsút venni! — ordítja el magát a kocsma 
ajtaján kitámolygó alak.” 

— Biztos, hogy mi muzsikáltunk! Emlékszem a számokra — mondja 
Zoltán. Közben a teraszra nyíló helyiségben asztalhoz ülünk. Ismerem 
a dél-bánátiakat. Id őnkénti, jogos bizalmatlanságukat is megértem. 

— Feljegyezném rólatok a legfontosabb adatokat — mondom nekik a 
halászlé kanalazása közben. 

— Hatvanas vagyok — kezdi Bugyi Zoltán. — Én meg 49-ben szület-
tem — folytatja Bugyi Gyula. Burai Károly, aki a zenekar második nagy-
lemezén közrem űködve szállt be a 3+2-be, s jelenleg a billenty űs 
hangszerek felelőse, 1952-beli. 

— Meséljetek a kezdetről — fordulok a Bugyi-testvérek felé. 
— Majd lassan elkezdjük — somolyog  Gyula—,  aztán egyre gyorsab-

ban haladunk. 
—Ahogy a lejtőn szokás — veszem a lapot. Harsány nevetés. 
—Tehát — fordítja Zoltán komolyra a szót — Örményházán valamikor 

minden vasárnap tánc volt. Édesapánk kocsmáros Örményházán, 
Jermenovcin. Mi az ő  kocsmájában, azokon a táncmulatságokon ne 
velkedtünk fel. Csak egy kocsma van a faluban. Rác Ferkó népi ze-
nekara muzsikált a táncmulatságokon , a slágerokat is játszották. He 
gedű , klarinét , cimbalom , bőgő  szólt abban a zenekarban , mely a leg-
jobbnak számított a környéken. 

— Mikor vettetek hangszert a kezetekbe? 
— Hetvenegyben — folytatja Zoltán —, tizenegy éves koromban az is-

kola tamburazenekarában kezdtem muzsikálni, egy kis prímtam-
burán. 

—Szép gyerek voltál — jegyzi meg Gyula. 
— Gyuszi hetvenben Újvidékre költözött, nekem adta a villany-

gitárját . Mindkét bátyámnak , neki is meg Jancsinak is vett a fater egy-
egy villanygitárt. Gyusziik Örményházán, a hatvanas években egy 
modernabb zenekart akartak csinálni, hogy ne legyen mindig az a 
népi zenekar, hogy egy kis újdonság is legyen a faluban. És tudod 
már, hogy fogadta ezt a falu népe : „ Mit akartok ti! Csörtögtök majd ne-
kilnk! Villanygitár!" És semmi se lett abból a modernabb zenekarból. 
Bázis a hatvanas években nem. Aztán Gyuszi elköltözött Újvidékre. 
megnősült, rám hagyta a gitárját. A tambura után nem volt nehéz gi 
tározni. Tetszett is az a hangszer. Hát így kezd ődött. Gyuszi nem 
bírta ki Újvidéken gitár nélkül, és vett magának egy akusztikus gitár, 
azon gyakorolgatott. Hetvenötben kezdtünk közösen muzsikálni. Ak-
kor még nem volt neve a zenekarunknak. Mi voltunk az Örményházi 
Zenekar, vagy a Bugyi-zenekar, vagy a Bugyi Jani fiai, vagy a Bugyisok. 

— Nevetek alkalmat szolgáltat a tréfához. 

— Az .emberek szeretik a nevüket — jegyzi meg Burai —, meg a bu-
gyit. 
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- Miért költöztél Ujvidékre? - pillantok Gyulára. 
- Mert Ürményházán nem volt munkalehet őség. Mert apámnak egy 

hold földje sem volt. Újvidéken lakott egy rokonom, eljöttem Újvidékre 
szerencsét próbálni. Kezdetben csempész voltam. 

- Nocsak! Kikkel dolgoztál? 
- A kőművesekkel. Csempéző  voltam. 
- Aha! Raktad a falra a lapokat. És? 
- Vártam, hogy megszáradjon. 
- Vagy marad, vagy leesik - fakadoznak a többiek kacagástól. 
- A Gyuszi állandóan hazajárt Örményházára - meséli Zoltán. 

Volt Ürményházán a Naftagasnak egy alakulófélben lev ő  zenekara, 
melyet Crno zlato-nak hívták. A Naftagasnak volt pénze, hangszere-
ket, dobokat, erősítőket vásároltak, melyek kihasználatlanul álltak. 
Mi kezdtünk azokon a hangszereken muzsikálni. Próbálgattuk őket. 

- Akkoriban el kellett jönnöm Örményházáról - folytatja Gyula a 
magáét -, mert olyan volt a helyzet. 

- Ma különb? -kérdezem. 
- Igen, az utóbbi három-négy évben egy fiatal sem jött el a falunkból. 
- Tehát a hetvenes évek közepén mi hárman próbálkoztunk. Mu-

zsikálgattunk. 
-Arról írtam én a susarai riportomban. 
- Úgy van, arról. Aztán Rác Ferkó bandájából magunk közé hívtuk a 

Túri Lajcsi bácsit. Időnként ő  segített nekünk a klarinétjával. Amikor Ür-
ményházán a búcsún játszottunk, hogy mondjam, segített nekünk. Meg is 
haragudott гб  a bandája, ki is dobták onnan. Amikor megtudtuk, hogy 
miattunk nem maradhatott a bandában, magunk közé hívtukés egészen 
nyolcvannégyig velünk muzsikált. A lakodalmakban, a b бlakban. Dél-
Bánátban mi mindenütt zenéltünk: Bóka, Konak, Udvarszállás, Ver-
sec... Nagyon jól éreztük magunkat. Ez volt a baj! - teszi még hozzá 
Zoltán. 

- Vagy a szerencsénk -így Gyula. 
- Még nem tudhatjátok. Mennyi pénzért muzsikáltatok akkoriban? 

- Először egy napszám áráért, 600 dinár volt négyünkre a teljes gázsi, 
tehát akkoriban 150 dinár volt egy napszám. Kis pénzért játszottunk. 
Édesapánk kocsmájában, a diszkóban zenéltünk el őször. Huszon-
öt nótát tudtunk. Megbeszéltük, hogy minden ötödik szám után szü 
netet tartunk. Felálltunk és annyira idegesek voltunk, hogy egy óra 

alatt „lekentük" a teljes repertoárt. Nem tudtunk mit csinálni, újból leját-
szottuk a számokat. Szóval az els ő  gázsit az ifjúsági szervezett ő l vettük 
fel, apánk kocsmájában volt a diszkó; még ma sincs Ürményházán ifjú-
sági otthon. 

- Mi vezettük be falunkban a szombati táncokat, me vasárnap már Ú rt j- 
vidékre kellett jönnöm - magyarázza Gyula. 

-Azóta rájöttek, hogy a szombati nap jobb a táncra. 
- Mert nálunk nem éjfélig tart egy mulatság, hanem hajnalig. Reggelig. 

És ott muzsikálni kell! Nem henyélhetnek a zenészek. 

Zoltán: -Tehát, Lajcsi bácsival közösen kezdtünk el muzsikálni a 
lakodalmakban. 6 már idősebb ember, negyven éve zenész, jól ismerte a 
nótákat, és sokat tanultunk t ő le. Mi, valóban, három órán át, megállás 
nélkül tudtunk muzsikálni. Pihenő? Azt a mai zenekarok csinálják. Elég 
az hozzá, hogy jó hírünk lett a környéken. Mindenhova hívtak ben-
nünket. Nyolcvanban nem muzsikáltunk, abban az évben kato-
nának mentem. Felénk, Ürményházán se mozi, se pizzeria, semmi 
sincs, csak egy kocsma van. Csak oda mehetsz. A dél-bánáti kis falvak-
ban egy évben csak 2-3 ünnep van, de azokat úgy megünneplik, hogy 
az mese. Sokat kell ott az embernek muzsikálni, ha a zenészek kenye 
rét eszi. Dél-Bánátban ki vannak az emberek éhezve a szórakozásra. 

- Kegyetlen a munkájuk, kegyetlen a kikapcsolódásuk is. 
- Így van. Azután hazajöttem a katonaságból, és újból muzsikálni 

kezdtünk. Szóval, a legelején az volt a vágyunk, hogy na, szeretnénk 
Ürményházán fellépni. Az már sikerült. Aztán az volt a vágyunk, hogy 
egy búcsúban játsszunk, hogy egy búcsút kifogjunk magunknak. Az is 
sikerült. Július 26-án Szent Anna napján van a búcsú falunkban. Nagy 
ünnep az, ott már 500-600 ember el бtt kell játszani. Mindent belead-
tunk, felkészültünk rá, tetszett a népnek. A magyar nótától kezdve a 
csárdáson, a cigánynótán keresztül a rockzenéig mindent muzsikál-
tunk. 

- Angolul is énekeltetek? 
- Persze, szerbül is. Az én Pisti fiam is tud már angolul gagyogni. 

Azt is mondja, hogy: šta ćeš? 
- Hallgatlak itt, Zoltán -szólalok meg-, és azok a kicsiny falvak jut-

nak az eszembe, melyeknek olajozott padlójú termeiben én is meg-
fordultam, a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején. És azok a 
falusi fiatalok világnyelven énekeltek akkoriban a szerelemről. Kiej-
tésükön érződött a jбszándékuk, meg az, hogy sehogy sem beszélik a 
nyelvet, melyen énekelnek, de mindenáron kapcsolódni akartak a 
nagyvilághoz. Igyekezetük a mai napig is meghatónak t űnik. 

- Nagyon jól éreztük magunkat a lagzikban - folytatja Zoltán. - 

Egyesek részegen mutatják meg az igazi arcukat. Van egy ismerő-
söm, aki például józanul a légynek sem árt, de kerüld, ha részeg. 
Bogáncs olyankor. Minden sérelme az eszébe jut. Akkor látod csak, 
hogy nyugodtságában mennyi méreg van. Lakodalmakba az ember 
pénzért megy muzsikálni. A zenészt azok bosszantják a leginkább, akik 
rendelnek, de nem fizetnek. Lajcsi bácsi tanított meg bennünket arra, 
nem felejtem el a szavait: „Gyerekek, ne haragudjatok meg rögtön arra, 
aki nem fizet." Mi is muzsikáltunk már olyanoknak, akik nem fizettek, de 
később a tízszeresét megkerestük t őlük. No, ott hagytam abba, hogy 
amikor átestünk az örményházi búcsún, utána már a környék falvai-
ra is gondolhattunk. Versecen is felléptünk. Közben megn ősül-
tem, Temerinbe kerültem. A Jancsiéknál, a bátyáméknál ismerkedtem 
meg a mostani feleségemmel. Jancsi a Telepen lakott házbérben, a 
feleségem rokonánál. Munkába álltam a Gyuszi vállalatában, hétvége-
ken pedig jártunk haza. Megkezdtem én a zenei középiskolát is, jól meg-
indultam, Mihailo Kelbi tanított klarinétozni, meg a Srdi ć . 
Az ő  kollégája a Burai, együtt muzsikálnak az operában. Burai nem 
csak velünk, az operában is muzsikál. Nem fejeztem be a zenei Кб-
zépiskolát.1973-ban meghalt a mutterunk, apánk újból n ősült, a kocsma 
tönkrement, akkoriban nagyon megadóztatták a fatert. Nem mehettem 
haza a nyakára a hadseregb ő l. A Gyuszi vállalatában sikerült rak-
tárosként elheÍyezkednem. Nagyon könnyű  munkahelyem volt a 
Stanban. Olyan munkahelyet még álmodni sem mertem magamnak. 
Szóval megnősültem 82-ben, temerini lányt vettem el, és az volt a 
vágyunk, hogy Temerinben is fellépjünk. Temerinben '82 februárjában 
a vadászok bálat tartottak. Eljöttek hozzánk, már hallottak rólunk. Hirdet-
tük magunkat a Temerini Rádióban, értesítettük azokat, akiknek kell a 
muzsikánk. És jöttek a vadászok. Az ó báljukban muzsikáltunk 
először Temerinben. És annyira megtetszett az embereknek a zeneka-
runk, hogy egész évben a Vadász Vendégl őben muzsikáltunk. 
Aztán eljött értünk a Csillag Vendéglő  igazgatója, és ott folytattuk. 

Akkor már nevünk is volt: 3+1. Mert akkor már Táncos Lajcsival 
együtt négyen muzsikáltunk. Вб lak alkalmával a Túri Lajcsi bácsi is 
eljött Örményházáról kisegíteni. Meg egy péterváradi tamburás, a 
Fehér Sanyi bácsi is velünk muzsikált. Ragaszkodtunk hozzájuk, mert 
ők tudták a nótákat. És az fontos, hogy ne érje szó a ház elejét. Így ta-
nultuk meg a számokat, azonnal lejegyeztem a szövegüket. A Csillag-
ban már nagyon hiányzott egy billenty űs, aki a jobb hangzást bizto-
sítaná. Hajdúk János, az Újvidéki Rádió hangtechnikusa eljött közénk. 
A becsei Sigmában játszott ő  valamikor, és még hangszere sem volt, 
mert eladta. Hívtuk, jött, és így lett a zenekarunk neve 3+2. 6 ké-
szítette el négy számunk felvételét is: a Halvány őszi rózsát, a Kicsiny 
falumat, a Kombinét meg az Egy asszony miatt vagyok ilyen léhát vette 
szalagra. Nem stúdióban készült a felvétel, mindegy, beadtuk a Te-
menni Rádiónak. A helyi rádió kívánságm űsorában pedig rettent ő , 
hogy ezekért a számokért mit csinált a nép! Temerinben a tél végén, 
egészen márciusig rengeteg bálat tartanak. Mindenféle bál van ott: 
színészbál, földm űvesből, iparosból... Muzsikálunk mi valamelyik 
bálon, és odajön hozzánk Varga Jóska a Népegyetemr ő l. Kérdezi 
tő lünk, hogy miért nem adunk ki egy lemezt? - Hát hogy adjunk ki? -
kérdezem tőle. Látod, eljutottunk a lemezig is. Nem tudtam én a le-
mezt elképzelni. Ki adott itt nálunk ki lemezt magyarul? Mondon a Var-
ga Jóskának: „Nem tudom, hogy azt hogy kell csinálni. Segíts!" Hát ő  
segített nekünk. Elmentünk Szabadkára, a Lengyel Gabi stúdiójába. 
Saját pénzünkbő l fizettük ki a felvételt, a stúdió bérét. Aztán a szalag-
gal a kezünkben lemezgyártól lemezgyárig mentünk. Muzsikánk nem 
kellett a Jugodisknek, a Jugoton is elütötte. Gyerünk vissza a Ju-
godiskbe. Ott azt mondták nekünk, hogy ők kiadják a lemezünket, ha 
a boltokból 8000 darabra hozunk el ő rendelést. Autóba ültünk. Üzletr ő l 
üzletre jártunk, és kérdezgettük a boltvezet őket, hogy akarnak-e le-
mezt a 3+2-tő l. A Szabadkai Rádiónak akkor már adtunk a szala 
gunkból, meg a többi helyi rádióállomásnak is. Megindultunk az E-5-
ös úton, aztán a másik úton meg jöttünk vissza, boltról boltra jártunk. 
Mondom n Szabadkán, a Jugoton üzletében a Gruji ćnak, hogy mi a 
h ~ lyzet. 

- Ki adja ki a lemezeteket? -kérdezte. - A Jugodisk. - Hát nem a Ju-
goton adja ki? - Voltunk a Jugotonban is, ember, de ott elütötték a 
lemezünk kiadását. - H ű ! - azt mondja. Majd mindjárt ő ! Felhívta a 
Jugotont, és azt mondta nekik, hogy az ö boltjában 10 000 lemezt 
biztosan el tudnak adni. Meg vámparancsolt, hogy másnap azonnal 
vigyem a szalagunkat Zágrábba. 

Zoltánnal kettesben beszélgetünk. A többiek már a stúdióban van-
nak. Fröccsözünk. Kint lüktet az éjszaka. Valaki kopog az ajtón, majd 
egy részeg fiatalember támolyog be. Alig forog a nyelve: - Jó estét! 
Hogy vannak? - kérdezi szerbül. -Jól - fordulunk feléje egy pillanat-
ra. - Az a fontos. - A gazda nincs itt -rázná le Zoltán. - És maguk 
ketten? -érdekl ődik. - Mi dolgozunk - szól Zoltán. - Nem fontos! 
Csak 600 000 évig éljünk, é5 a n őket állandóan cserélgessük! Az len-
ne az igazi! Minden évben egyet vagy kett őt. Jól mondom? Csak nő  
nélkül ne maradjanak! Elnézést, ért fiatalabb vagyok maguknál. Mivel 
én sehogy se vagyok n ős - fröcsköli akadozva. - Én 52-es vagyok. 
Szóval, maguk tudják, hogy ez hogy van. 



— Hallod? — fordul Zoltán felém. Nem folytathatja, a jövevény a sza-
vába vág: —Senki sem él maguknál jobban! 

Nincs kedvünk tovább vesz ődni vele. Nem zavartatja magát, az 
asztalhoz lép, és egyik pohár után nyúl. Jobbnak látjuk, ha lelépünk. 
ha magára hagyjuk. Bemegyünk a stúdióba. O tt  folytatjuk. 

— Először 13 000 példányban nyomtatták ki a lemezünket. Két nap 
alatt elkelt, az elsó rendelés meg két óra alatt. 

— Hogy érintett ez benneteket? 
— Mi lepődtünk meg rajta a legjobban, utánunk meg a Jugoton. Hi-

hetetlen volt! — teszi még hozzá. A stúdióban felhangzik a harmadik le-
mez anyagából a Kislány vigyázz, el ne hibázd kezdet ű  dal. — No 
amikor megjelent a lemezünk, én is ott voltam a temerini üzletben. Két 
hónapra гб  megkaptuk az ezüst- és az aranylemezt az 50 000 
példányban eladott lemezünkre. Amikor el őször voltam a Jugotonban, 
láttam ott egy ezüstlemezt és megkérdeztem t ő lük, hogy ha nekünk is 
lesz egy ezüstlemezünk, akkor mi mit kapunk tö гúk. Azt válaszolták, 
hogy mindnyájunkat elvisznek egy vacsorára. Meg egy ebédre is. Két 
hónap múlva megvolt az aranylemezünk. Felhívtam a Jugotont és 
mondtam nekik, hogy most már nyilván reggeli is lesz nem csak ebéd. 

— A 3+2 első  nagylemezébő l, a Jugoton — szól közbe Kovács Ká-
roly — megvalósította az évi tervét. Minden irodájába új íróasztalokat 
meg írógépeket vásárolt, és egy napig a Jugoton öt embere a 3+2 
számlájára ivott Belgrádban. 

— Ezt ők fizették — mondja Zoltán nevetve — annyi jövedelem szár-
mazott muzsikánkból. Az elsó lemezünket mintegy 400 000 példány 
ban adták el, a második is odaver lassan a 200 000-hez. Megkaptuk 
az Aranymadarat is, Belgrádban nyújtották át —meséli, közben ismét 
felcsendül a Kislány vigyázz, el ne hibázd... 

— Tudnod kell öregem — jegyzi meg Kovács Karesz —, hogy az a 
400 000 eladott lemez annyi, mint például az LGT összes eladott 
nagylemeze. Hogy a magyar lemezpiacon az István , a király ment 
el idáig a legnagyobb példányszámban. Ezt a lemezt a 3+2 els ő  nagyle-
meze követi, ami azért már jelent valamit. 

— Mit jelentett a sikeretek Ürményh đzáП ? — fordulok Zoltán felé. 
— Hogy is mondjam? — villantja rám a szemüvegét. — Tudod, a ba-

rátaim, hát ók kicsit félve beszélgetnek már velem. Nem is mer mind 
odajönni hozzám. Azel őtt együtt ittunk, meg a fene tudja, hogy mit 
csináltunk. Pedig én ugyanaz maradtam, aki voltam. Meg ugyanúgy 
viselkedek otthon is, mint ahogy viselkedtem. E ггб l a népszerűségrő l 
azt gondolják, hogy megváltoztatja az embert. 

— Tehát egy csomó régi ismerőst, barátot elveszítettél. Hogy meny-
nyi újat szereztél, ugye, az meg nagyon gyanús... 

— Jól mondod. Ebben van valami! Barátság most már nem nagyon 
születik. Jelenleg csak a munkáról, a közös munkáról, a pénzr ő l, a 
businessrő l van szó. Míg pénzed van, addig barát is akad, amíg keres 
rajtad valaki, addig a barátjának mond. 

— Tehát, változott az életmódotok. 
— Mi hárman, testvérek, mindannyian elhagytuk a régi munkahe-

lyünket. Az elsó nagylemezünk '86 áprilisában jelent meg, én hagytam 
ott elsđnek a munkahelyemet. A többiek még néhány hónapig gy ű rték 
a vállalatban is. De beindultak a koncertek, olyan tempóval, hogy nem 
tudtunk tovább helytállni a munkahelyünkön. Ugye, hétfőn nem men-
tünk be a vállalatba, pénteken vagy még csütörtökön befejeztük ott a 
munkát. Néhányszor megengedik ezt az embernek, de ez sem tarthat 
örökké. Mi a zenét választottuk. Hogy ez meddig megy? Vajdaság 
után Magyarországra is eljutottunk '86 augusztusában. Az egy na-
gyon emlékezetes dolog marad a számomra. Addig én még egyál-
talán nem voltam Magyarországon. »Nem voltam által«. Vártam, 
hogyan is néz ki az a Magyarország. Tudod, nem mindegy ezekb ől a 
400-500 férőhelyes termekbő l a sportcsarnokokba kerülni. Még sze-
rencse, hogy Magyarország el őtt 3000 embernek muzsikáltunk a sza-
badkai sportcsarnokban. Az is félelmetes volt. Amikor megláttam azt 
a nagy tömeget! Bizony tíz perc alatt megittunk egy liter konyakot 
hirtelenjében. 

Hogy merészség is legyen. A színpadon fogott el bennünket az ital. 
De olyan hangulatot csináltunk! És aztán jött Magyarország. A déli 
országrészeken játszottunk , 22 alkalommal léptünk fel . '87 február-
jában pedig a Budapesti Sportcsarnokban hangversenyeztünk. 11 000 
ember előtt muzsikáltunk. A Deep Purple-nek, Tina Turnernek se volt 
akkora közönsége . Nem akartam elhinni! 

— Tehát.bekeгi/tetek a szórakoztató ipar gépezetébe. 
— Tavalyig még én is azt hittem, hogy mi egyedül meg tudjuk szer-

vezni a fellépéseinket. 
— Ami menedzser nélkül nem megy, ugye? 
— Nekünk csak a zenével kellene törődnünk. Mi nem csak egy nem-

zedéknek muzsikálunk. Nemcsak egy korosztályra építünk. Ez a sike-
rünk titka. 

Kislány vigyázz, el fi hibázd, kislány a szívedre vigyázz — hallatszik 
már ki tudja hányadszor a stúdió belső  termébő l. Bemegyünk. — Vi-
gyáztam már én eleget — harsog a hangszórókból.. 

— Olyan ez, mint a kombiné — mondja valamelyikük. Nevetnek. Vala-
mi nem stimmel. Mile, a felvételező  a fejét csóválja. Visszamegyünk, 
folytatjuk a beszélgetést. 

— Tudod, — magyarázom neki — nálunk Vajdaságban borzasztóan 
félnek az emberek a giccstó/. A művelődés vezető  beosztású embe-
rei. Giccsesen félnek. 

— Igen, ha megsérted ezeket az embereket, mindjárt a nyakadat 
akarják törni. Mi például elmentünk az Újvidéki Rádióba, ott meghall-
gatta a Farkas Kati az első  nagylemezünk anyagát, és azt mondta, 
hogy az egészbő l csak egy szám jó, a saját szerzeményünkre gon-
dok. 6k nem vállalták a mi muzsikánkat... 

— Mert nem ismerik azokat az embereket, akiket szórakoztatni sze-
retnétek. Az a szerencsétek, hogy egy zárt világból, hogy bél-Bá-
nátból érkeztetek... 

— Nyilván igazad van. 
— Azért đl/ hozzám oly köze/ Dél-Bđnát, mert ott annyira elzártan 

élnek még az emberek, hogy nem szégyellik az érzelmeiket, az indu-
lataikat. Felénk is, itt Bđcskában, számtalan zenekar játszotta lakodal-
makban azt a zenét, amit ti játszatok. 

— Amire azt mondják, hogy giccs. A sajtóban is így írnak róla. Kez-
detben idegesített egy kicsit a sajtó, de aztán rájöttünk arra is, hogy 
bármit ír rólunk, zenénkrő l az újság, az csak reklám. Ha pocskondi-
áznak bennünket, az is csak reklám. Kezdetben még a hangszerekre 
sem volt pénzünk, a reklámra gondolni sem mertünk. 

— Ma már jobban álltok? 
— Nincsenek anyagi gondjaink. Nem származunk gazdag családból, 

rosszul álltunk, és azt helyre kellett hozni. Egyikünknek sem volt háza. 
Én még most is építkezem Temerinben. Most jövünk helyre. Az a sze-
rencsénk, hogy Vajdaságon kívül is muzsikálhatunk. Hogy Magyar-
országon is szeretik a zenénket. A második nagylemezünkb ő l már 
nem ment el annyi, mint az elsбbő l. 

— Milyen vđltozások történtek a 3+2-ben? 
— Góbor Attila, aki Hajdúk után a billentyűsünk volt, munkába állt 

Temerinben. Úgy látszik, neki nem olyan fontos a zene, mint nekünk. 
Második nagylemezünkön a Schön Ignác is közrem űködött. Ő  rend-
kívül jó zenész. De én azt mondom, hogy nem elég csak jó zenész-
nek lenni. Másfél évig, amíg velünk muzsikált, mindent testvériesen 
megosztottunk vele. Ő  pedig egyszerűen lelépett, elment Svájcba, 
faképnél hagyott bennünket. Mondtam neki: „Ignác, Ignác, legalább 
szóltál volna!" Aztán kaptunk tбle egy levelet, melyben azt írta, hogy 
trógerok vagyunk, hogy nem tudunk zenélni. — Nácikám! — mondtuk 
neki. — Elvittünk Budapestre. Az életedben sose léptél volna fel a pes-
ti sportcsarnokban, most meg ilyeneket mondasz. 

Második nagylemezünkön még muzsikált az Attila. Van egy új basz-
szusgitárosunk: Spör Helmut, aki dél-amerikai, venezuelai, még pon-
tosabban caracasi születés ű . 

— Hogy került a zenekarotokba? 
— Nem volt a Lajcsival semmi baj. A felesége tragikus körülmények 

között halt meg, mi akkor éppen lakodalomban muzsikáltunk. Jelen-
tették, hogy a felesége elesett a fürd őszobában, fejét egy csőbe ütötte 
és meghalt. Az apósa szerint lányát a villanyáram rázta meg, azért 
esett el. A villanyt pedig a Lajcsi vezette be. Míg nem tisztázódik az 
ügye, addig nincs útlevele, elvették tő le. Még ma sem utazhat külföld-
re, nekünk pedig közben Magyarországon kellett vendégszerepel-
nünk, és ezért kellett helyette egy új basszusgitáros. 

— Készül a harmadik nagylemez. Hogy érzed magad ebben a 
stúdióban? 

— Jó ennek a stúdiónak az atmoszférája . Nem biztos , hogy jól érzi 
magát az ember a pompában. Muzsikáltunk az újvidéki Park Hotel-
ban, hát én azon a lakodalmon nem éreztem jól magam. Temerinben, 
a Manci néni kocsmájában az emberek jobban elengedhetik magukat, 
hisz nem kell félniük attól, hogy most jaj, virágok vannak körülötted. 
Ahol dolgozom, ott szeretem magam elengedni. Jól érzem magam eb-
ben a stúdióban, mert amíg a zenénket fölvételezik, senki sem zavar 
bennünket. Ez az alak az el őbb véletlenül tévedt be. 

— Még jб, hogy nem vert e/ bennünket. 
— Addig kell ütni a vasat, míg meleg. Most csak a zenénkre gondo-

lok. Másfél hónapja, szinte állandóan felvételezünk, készítjük a lemez 
anyagát . Nehéz ez a munka is! Magyarországon , turnénk közben tud-
tam meg, hogy fiam született. 

— Ismerem a fajtádat, ez nem jellemző  rá. 
— Mi kötődünk a családhoz, nem szoktuk meg azt, hogy távol éljünk 

a családunktól. Legényemberek esetében ez nem ügy. Mi nem 
készültünk fel erre az életre. Az asszonyainkat sem készíthettük fel rá, 
és ma minden gondot jelent. Féltékenyek. Mi azt hittük, ha kiadjuk a 
lemezünket, nagyobb lesz itt, Vajdaságban az értékünk. Ugye, jobban 
megfizetett zenészekké válunk: a bálokban, a lakodalmakban többet 
kereshetünk. Hányan mondták már nekünk, miután megjelent a leme 
zünk, zenészek, hogy: „Ember, hát én már régóta ezt muzsikálom." 
— Mit csináljak? — mondom nekik. — Én is ezt muzsikálom. 

— Cifra dolog a népszerűség. Ára van annak is. 
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— Igen lehet, hogy akaratlanul megváltozom. Mert nem értem miért 
viszonyulnak hozzám másként a régi ismerősök. 

—Mertétek vállalni azt a zenét, melyből kinőttetek — magyarázom 
nekik. —Amióta az eszemet tudom, felénk a lakodalmakban mindig 
ezt a zenét muzsikálták. Mertétek vállalni magatokat, a valóságunkat, 
mert ez a zene is a valóságunk része. 

— Az ürményházi Rác Ferkó zenekara is ezeket a számokat mu-
zsikálta. Csak a modernabb hangszerekkel senki sem merte meg 
pendíteni őket. Még lemezt is kiadni! Honnan! 

— Akik gitárt vettek a kezükbe, meg voltak róla győződve, hogy an-
golul kell énekelni, és — mondjuk — a más fájdalmáról kell énekelni, 
amihez nem biztos, hogy közünk is van. 

— Gazdag zene ami zenénk—jelenti ki Gyula. —Senki sem gondolta 
azt, hogy lemezen is ki lehet adni ezt a zenét. Ilyen hangszereléssel. 

— Emberek hada tehetségeket akar felfedezni a lemezk/adásak. Ti a 
rádió megkerülésével értetek célba. 

—  És miért kell annyira lenézni azokat a számokat, melyeket a lako-
dalmakban muzsikálnak? Miért kell annyira megbecsteleníteni ezeket 
a számokat? — mondja Burai. 

— A legtöbb falusi fiatalnak munkaszokásai vannak. A városi gyere-
kek könnyebben átheverészhetik a napot, mint a falusiak. Bánátban 
rosszabbak a földek, ott még inkább síükség van a kemény munkára. 
Van itt néhány fiatalember, akik megszokták azt, hogy keményen meg 
kell dolgozniuk a kenyerükért. Ezek a fiatalok a muzsikájuk révén 
népszerűek lettek, népszerűbbek, mint azt bárki is sejtette volna —
morfondírozok hangosan. 

— Meg tudtam tartani a régi barátaimat — hallom Gyula hangját. Ha-
vonta legalább egyszer bemegyek a régi vállalatomba. 

— Mondták, hogy visszafogadnak? 
— Hogyne mondták volna. Mi olyan egyszerűek maradtunk, mint 

amilyenek voltunk. És azt is tudjuk, hogy mit énünk el. 

Beszélgetés a Sógor 
együttessel 

Szitáló esőben, nyirkos időben indulok Zombor felé. Itt-ott maszatos 
répahegyek az út mellett. Még a gyerekkor végéb ől maradt orromban 
a cukorgyár, a melasz illata. A zentai cukorgyár közelében laktunk, 
melynek gomolygó gőzfelhő i, a tiszta téli égbolton felejthetetlenek ma-
radtak. Lehetséges, hogy a vakító gözfelh бk miatt szeretem annyira 
Chirico festményeit. 

A vajdasági magyar irodalom fontosabb állomásait hagyom magam 
mögött. Szirmai Károly Verbászon, Szenteleky Kornél pedig Szivácon 
küzdött a fejekben honoló sötétség ellen. 

Istenem, mennyire félreértik még ma is Szentelekyt! Pedig a helyi 
színek ábrázolásának szorgalmazásában nincs semmi kivetni való. 
Ezzel csak azt akarom mondani: közülünk még ma is túl sok van 
azokból, akik úgy godnolják, hogy mellébeszélésükkel megúszhatják 
szárazon. Fene tudja, lehet, hogy baj van a fantáziámmal. Olyan lelki 
nyugalmat én nem tudok elképzelni, mely a meliébeszélésböl, az 
árulásból szívná éltető  nedveit. 

Pogány Imrénél (1957) van a találka színhelye. Néhány nappal ez-
előtt beszéltem vele telefonon, ő  a Sógor együttes basszušgitárosa. 
Imrét azokból az időkbő l ismerem, amikor a Sziveri-szerkesztette Új 
Symposion gárdájához tartozott. A zenér ő l írt és langaléta alakjával, 
hosszú, zsíros, középen elválasztott hajával, csillogó szemüvegével a 
donquijotteriát vállaló társaság egyik jellegzetes külsej ű  figurája volt. 

Zomborban eltévedek. Egy fiatal lánytól kérdezem a kocsi lehajtott 
üvege mögül, hogy jó irányba haladok-e a megadott cím felé. A lány 
nagyot bólint, fülig szaladt szájjal, határozottan, magabiztosan mutatja 
az utat. És persze, hogy az ellenkez ő  irányba küld, amin felesleges 
túlságon bepörögnöm, hisz ismerős magatartásról van szó. Ez a ma-
gatartás is szorosan az életünkhöz tartozik. Negyedórás késéssel 
csöngetek be Imréhez. Régi ismer ősként, barátságosan fogad, ültet le 
parányi szobájában, melynek egyik falát könyvek borítják. A vele 
szembeni falon a berámázott ezüst-, arany- és platinalemezek 
társaságában egy csomó üres képkeret lóg. 

Nem véletlenül kérdezem Imrétő l, beszélgetésünket indítva, hogy 
milyen zenét muzsikál a Sógor együttes. 

— Ti magatok hogy nevezitek ezt a zenét? 
Imre: — Mi nem nevezzük sehogy, azaz, ha nagyon muszáj, nem az 

általunk kitalált névvel illetjük. Elfogadtuk a Sógorizmus elnevezést, 
mely Kovács Karesztő l ered. 6 nevezi, marháskodva így azt az irány-
zatot, melybe a zenénk tartozik. Az a lényeg, hogy mi egy dologra na-
gyon ügyelünk. Mégpedig arra, hogy muzsikánkra táncolni lehessen. 
Tehát tánczenét átszunk, a csárdástól kezdve a foxtrotti....  

— A lakodalmas  rock...  
Imre: — Az egy elég találó elnevezés, de a mi muzsikánkra nem a 

legjobb, nem vonatkozik annyira. Van néhány együttes, a 3+2 meg a 
li. Félidő , mely túlnyomórészt lakodalmaink repertoárjára építi fellé-
péseit. Mi közelebb állunk ahhoz a zenéhez, melyet a magyaror-
szágiak szalonzenének neveznek. 

—Mielőtt megkérdezném, hogyan jött létre a Sógor együttes, elmon-
dom a véleményemet. Szerintem, a 3+2 zenekar ösztönösen csinálta 
azt, amit csinált. Ti pedig, másodikként, tudatosan vállaltatok valamit. 
Jól gondolom? 

— Mi már a Sógor megalakulása el őtt is muzsikáltunk kütбnbözó 
felállásokban —kapcsolódik beszélgetésünkbe Balázs Ede (1960) 
szólógitáros. — A Sógor együttes el ődje az a zenekar volt, amelyikhez 
rajtam kívül Kazimity János (1953) és Schwartz Jenö (1956) tartozott. 
A topolyai hotelban muzsikáltunk, basszusgitárosunk Balázs Tamás, 
szakszofonosunk pedig Bodonyi Zoltán volt. Még egy énekesn ő  is a 
andánkba tartozott, mert nálunk énekesn ő  nélkül nagyon nehéz 
munkát kapni. Előtte a tengerparton is muzsikáltunk. 

mre: — Nem tartoztam ahhoz az együtteshez. Amikor hazajöttem 
Újvidékről, egy ideig tanítottam. Közben muzsikáltam is. Kocsmai 
zenét. Magyart tanítottam környezetnyelvként. A nyári szünetekben 
pedig muzsikáltam a kocsmákban. Aztán otthagytam az iskolát, attól 
függetlenül, hogy a környék egyik legjobban fizetett tanára voltam. Ez 
azt hiszem, hogy '84-ben történt. A nyugdíj el őtt álló tanárok 2 millió 
régi dinár alatt kerestek Zomborban, ugyanakkor nekem a kocsmában 
4 millió volt az alapfizetésem, meg még legalább ugyanannyit össze-
szedtem hozzá a vendégektő l. 

Sosг  lesz anny penzem! Végigmuzsikáltam a környék kocsmáit: 
Ratkovc Vad helyeken játszottam. A hódsági ho-
telban peldaui, akkor még nem renoválták, záróra után tíz-húsz centis 
mélység ű  összetört üvegréteg borította a padlót. Meg ehhez hasonló 
dolgok. Hírhedt kocsmákban muzsikáltam. A prigrevicai is az volt. H ű ! 
Telente csak emberi lehelettel fűtve. Egyszer befagyott a vécéje, egy 
hétig ezért nem tudtunk muzsikálni. Szerb újév; kint az egész apatini 
rendőrség. Ezt egy évig csináltuk, aztán mondtam a bátyámnak, aki 
csatlakozott hozzánk, hogy Zoli, ebb ő l elég volt, és otthagytuk a 
kocsmát. Zomborban a színház klubjában kezdtünk játszani, másmi-
lyen zenét: soul, blues, meg nem azt a kimondottan diszkó-, szóval: 
modern zenét muzsikáltunk. Ami ment is két napig, de abba kellett 
hagyni, mert nem tudtak fizetni. Kudela Tibor (1961) is velünk játszott 
akkor, aki most a Sógor dobosa. Tehát munka nélkül maradtam. Ak-
kor jött a Sógor együttes. A Sógorból a János, a Jen ő  meg én még 
középiskolás korunkban rock and rollt is játszottunk. Emersonék 
zenéjét, a Deep Purple, a Led Zeppelin muzsikáját népszer űsítettük. 
Aztán egyetemre kerültem, szétszéledtünk, megsz űnt egy idő re a ze-
nekarunk, illetve nélkülem, a bátyám helyettesítésével meg az Edével 
szólt tovább. 

Ede: — Ismertük egymást, sokat muzsikáltunk együtt. 
Imre: — A csárdáson kívül mindenféle zenét játszottunk. 
—Muzsikáltatok lakodalmakban is? 
— Nem. 
Ede: — Vendéglőkben, hotelokban, bártikban, ifjúsági rendezvénye-

ken zenéltünk. 
— Jártatok zeneiskolába? 
Imre: — Én elkezdtem a középfokú zeneiskolát. A Jenő  is. 
Ede: —Amióta az eszemet tudom, gitározni szerettem volna. A zom 

bori alsófokú zeneiskolában nem volt gitár szak. Szüleim vettek egy 
akusztikus gitárt, és találtak egy heged űtanárt, aki értett valameny-
nyit a gitárhoz. 6 adott nekem különórákat. Nincs papírom a zenesu-
li гб l. 

Imre: —János az Aranymikrofon gy őztese volt. Jenő  elektromér-
nöknek készül, diplomaközelben van. Tibi, a dobosunk, üzemi villany-
szerelő , ő elég sokáig volt munkaviszonyban. Karbantartóként dolgo-
zott a Zastavában. 

— Hogy állt össze a Sógor együttes? 
Imre: — Az igaz, hogy a 3+2 együttes valóban ösztönösen muzsi-

káit. Ha ők nincsenek, ez az egész mozgalom nem jut kifejezésre. 
Ede: — Ez nem biztos, mert ha ők nem, akkor nyilván mások léptek 

volna a színre. 
— Az a tény, hogy erre a muzskКбгa már évtizedek óta igény volt. 
Ede: — Hallottuk annak a hírét, hogy valami temerini vagy újvidéki 

magyar fiúk készítik a felvételüket. Senkinek se volt róluk jó véle 
ménye. Csak felvételezzenek, úgy se lesz bel ő lük semmi —így véle-
kedtek róluk. A 3+2 nem ijedt meg, ők szépen, egyszerűen elmuzsi-
kálták a magukét, jól hangzanak a dalaik. Ezért is sikerült kitörniük. 
Nekünk pedig el kellett menni a tengerpartra vagy a Plitvicei-tavakhoz, 
hogy örökzöld zenét játszunk. Mondtad, hogy régóta igénylik az em-
berek a muzsikánkat. Igen, de nekünk, zenészeknek nem volt arra le-
hetőségünk, hogy kielégítsük ezt az igényt. Rengeteg jó zenész ment 
közülünk világgá. 
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Imre: — A 3+2 lemeze rekord idő  alatti e t. 	ugo . o yan lo la 
velük, mint még senkivel azelőtt. A Jugotonban megmozdultak az em-
berek „klikkegei" és azt mondták, ha ez ilyen jól megy, kell nekünk 
még egy együttes. Telefonáltak Újvidékre, a Kovács Karesznak: kell 
még egy magyar zenakar. 

Ede: — Karesz ismerte a társaságunkat, tudtak rólunk, hogy milyen 
zenét játszunk. Akkor épp a topolyai hotelban. 

— Zenekarotok neve? 
Ede: — A Reflex volt. Azért kerestünk ilyen nevet magunknak, mert 

Vajdaságon kívül is muzsikáltunk, és ügyeltünk arra, hogy intema-
cionális nevünk legyen. Tavaly, április végén, egy este telefonált ne-
künk a Kovács Karesz Topolyára, hogy május elsején szabad a 
stúdió, csináljunk egy csomó magyar számot. A Jánossal beszélt, 
közülünk ót ismerte a legjobban. Azt üzente, hogy minél gyorsabban 
készítsük el egy nagylemez anyagát. A basszusgitárosunk egészségi 
állapota miatt nem vállalhatta a felvételezésekkel járó megterhelést. 
Ismertük Imrét, mentünk érte. 

Imre: — Este befutok valahonnan, ülnek nálam a fiúk, várnak. 
Mondják, hogy holnap megyünk a stúdióba. Nem tarthattam velük 
másnap, volt egy rockkoncert-hangosításom, azt még megcsináltam. 
Egynapos késéssel futottam be a stúdióba, ők már felvettek 9 számot. 
Összesen 25 óra stúdiómunkával kész volt a kevert anyagunk. 

Ede: — Az első  nagylemezünkhöz három új számot gyakoroltunk be: 
a Csárdást, a Kisgalambom, gy бngyvirágomat meg a Dingilingili 
címűt. Kovács Karesz ötlete volt az, hogy csináljunk egy csárdás-kol 
lázst. 

— Honnan a Sógor elnevezés? 
Imre: — A Jugoton szabadkai üzletében azt kérdezte az üzletvezet ő  

a Jugoton utazójától, hogy hívják az együttesünket? — Reflexnek. — Az 
nem jó —így a boltvezet ő . Sürgősen kell egy magyar név. Az utazó 
Kovács. Kareszon keresztül megüzente, hogy magyar név kell. Holnap 
reggelre legyen magyar nevetek! —szólt Karesz este a stúdióban. 

Ede: —Összedugtuk a fejünket, hullottak az ötletek; sorban elvetet-
tük őket, például a Pusztát, aztán a Csárdást stb. Engem a Jenci már 
három-négy éve sógornak hív. A tengeren is hülyéskedtünk, már ott 
The sogorsnak akartuk elnevezni a zenekarunkat, de akkor az elma-
radt, viszont attól kezdve sógoroztuk egymást. 

Imre: — Nekem nagyon megtetszett ez a név. A fiúk azt mondták, hogy 
csak marháskodnak. Másnap reggel befut a Karesz: — Na, van már név? 
— Mondjuk neki, hogy van: együttesünk neve Sógor együttes, a lemez 
címe pedig sógoгock . Erre a Kareszt azt csinálta, hogy leesett a székr ő l 
és röhögött vagy tíz percig. Bevált ez a név. 

Ede: - Gyakran kérdezik tб l nk, hogy valóban sógorok vagyunk-e. 
Imre: — Én vagyok a legközelebbi kapcsolatban a Jani feleségével, 

együtt voltunk a szülészeten, a mutterom két napig szoptatta. 
—Tehát tejtestvérek vagytok. 
Imre: — Igen. De nem vagyunk sógorok. 
Ede: —Június végén jelent meg a lemezünk, mi akkor már Plitvicén 

muzsikáltunk. A lemezt, azt nem tudtuk meghallgatni, mert nem volt 
lemezjátszónk. 

Imre: — Nem mentem velük Plitvicére, vártam őket haza. Mert fel 
kellett készülnünk. Abból a típusú zenéb ől, ami a lemezünkre került, 
nem volt valami nagy repertoárunk. Els ő  lemezünkön János, a fő  éne 
kesünk dobolt, ki kellett mozdítanunk a dobok mell ő l, hogy minél jobb 
kapcsolatunk legyen a közönségünkkel. Kudela Tibor ült a dobokhoz, 
vele együtt kezdtünk készülni a lemezbemutatóra. 

Ede: — Miután hazajöttünk, legalább két és fél hónapon át gyakorol-
tunk Kupuszinбn, a Jánoséknál. Naponta legalább hat órát muzsikál-
tunk. 

Befut János, a zenekar énekese. 
Épp a kupuszinai gyakorlásnál tartunk — mondon neki.  

János: — Hát Kupuszinán sok szép dolog történt az életünkben. 
Imre: — Nagyon tudatosan készültünk a fellépésünkre. Augusztus 8-

án játszottunk a kupuszinai közönség el őtt, azóta ezen a napon ott ha-
gyományos hagymabálat tartanak, melyen csak a Sógor együttes 
muzsikálhat. 

Imre: — Ma már megtehetjük azt, hogy 15-16. órát játszunk meg-
szakítás nélkül, anélkül, hogy ismételnénk valamit. Nagyon tudatosan 
válogatjuk ki a számokat is. . 

— Mire ügyeltetek válogatás közben? 
— A jó ritmusra, a dallamosságra, meg arra, hogy zenénkre táncolni 

lehessen. Második nagylemezünk az idén áprilisban jelent meg. Ennél 
a lemezünknél már nagyon ügyeltünk arra, hogy az általunk el őadott 
dalok ne forduljanak el ő  mások előadásában. Egy kicsit diszkósítottuk 
is a számokat. 

János: — És egy kicsit tartanunk kellett magunkat ahhoz is, ugye, 
amit kitaláltunk. Elsб  nagylemezünk 130 000 példányban kelt el, a 
másodikból pedig már elment kb. 50 000 példány. 

Imre: — Mi már a lemezek megjelenése el őtt is hivatásos zenészek 
voltunk, tehát jobbára a zenébő l éltünk meg. 

János: — A kupuszinai lemezbemutatót egy jótékonysági akció ke-
retén belül bonyolítottuk le. A bemutatón befolyt jövedelmet egy zom-
bori fiatalember megsegítésére fordítottuk. A szemm űtétjéhez terem 
tettük elő  a pénzt. 

—Sikerült a műtét? 
—Sajnos nem — mondják. 
— Legfontosabb fellépéseitek? 
Imre: — Pestet letaroltuk. Budakeszit ő l Budatétényig, hangverse-

nyeztünk Csepelen, Kispesten, Pestl ő rincen. Megkezdtük Dél-Ma-
gyaroszágon a koncertezést. Nálunk, az Újvidéki Rádióban nem men-
nek a számaink. Be vagyunk tiltva! 

—Miért? 
Imre: — Mert nem velük csináltuk a lemezt, mert nem az Újvidéki 

Rádió stúdiójában dolgoztunk. Ezért nem engedik az Újvidéki Rádió-
ban a muzsikánkat. Az Újvidéki Tévében is csak egyszer voltunk. A 
Magyar Tévétő l viszont külön meghívást kaptunk. Egyedül a helyi 
rádióállomások kívánságm űsorában hallhatók számaink. A Szabad-
kai Rádió sem sugározza hivatalos m űsorában a zenénket, az újvi-
dékiek nyomására. Csak a kívánságm űsorokban hallhatod a muzsi 
kánkat. 

János: — Ez nem egészen igaz, hisz hallhatók a mi számaink az Uj- 
vidéki Rádió szerb nyelvű  műsorában. 

— Mit jelent számotokra a népszerűség? 
János: —Általa könnyebben jutunk munkához. 
Imre: —A vajdasági közönség nem állítja le az embert az utcán, 

nem suttog a hátad mögött. A mi embereink nem nagyon szoktak ren-
dezvényekre járni. 

János: — Ebben a muskátlizenében vagy lakodalmas rockban vagy 
sбgorista muzsikában, mindegy, hogy minek nevezzük, sok olyan em-
ber tevékenykedik, akik valamikor az Aranymikrofon gy бztesei, szó-
listái, szavalói voltak. Legalább tizenöt éve, hogy megsz űnt az Arany-
mikrofon, az a rendezvény, melyen sok fiatal tehetség t űnt fel. Tizenöt 
évnek kellett elmúlnia ahhoz, hogy újból történjen nálunk valami. 

— Milyen változást hozott életetekben a sógorizmus? 
Imre: — A kocsmai zenélés taposómalma megsz űnt. Tempót váltot 

tunk. Közönséget váltottunk. Most már fenn kell tattanunk azt, amit 
image-nek neveznek. Mindent magasabb színvonalon kell csinálni. 
— Van-e menedzseretek? 
Imre: — Nincs. Egy id őben szerződés kötött bennünket a topolyai 

Kultúrközponthoz. Hatalmas anyagi és egyéb veszteségünk szárma 
zott belőle. Szerencsére lejárt a szerz ődésünk. Mi csak azt vártuk el a 
topolyaiaktól, hogy dolgozzanak, hogy szerezzenek nekünk munkát. 
Ebbő l semmi se lett. Egyik fellépésünkért még ma is tartoznak. A 
topolyaiaknak külön irodájuk van, mely kimondottan a fellépések 
megszervezésével foglalkozik, kellene hogy foglalkozzon. Ha bel ő lünk 
nem tudtak pénzt csinálni, akkor nyilván semmibбl sem tudnak. Ez 
szomorú dolog, nem tudunk egy olyan embert találni, aki menedzser 
lehetne. 

János: — Az emberek azt hiszik, hogy a szervezés nem munka. So-
kan jelentkeznek, majd ők megszervezik hangversenyeinket. Persze 
egész idő  alatt az forog a fejükben, hogy h ű  de gyorsan meg fognak 
rajtunk gazdagodni. Aztán menet közben kiderül, hogy egy fellépés 
megszervezése nálunk nem is olyan egyszer ű  dolog. 

Imre: — Magunknak kell a piackutatást is elvégeznünk. A szerz ődé-
sek után is mi szaladgálunk. Lassan beletanulunk a papírügyek, a 
reklám intézésébe is. Négy-öt hónapja várjuk például a Jugotontól a 
plakátunkat, hiába kötöttünk velük exkluzív szerz ődést. 

János: —Sajnos nincs kilátásunk egy jó menedzserre. Magyaror-
szágon más a helyzet. A zenészeknek ott bejáródott hivatallal van dol-
guk. Az Interkoncert irodája a külföldiekkel dolgozik, bejelenti nekik 
az ember a m űsort, néhán an már az elsб  naptól kezdve foglalkoznak 
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az üggyel, értesítenek bennünket, mikor kell aláírnunk a papírokat, 
mikor kell lemuzsikálnunk a koncerteket, mentesít ő  papírokat bizto-

sítanak a számunkra stb. 
— Egy platinalemezzel a hátatok mögött, meg tudtok-e élni a lemez-

kiadásból? 
János: — Nem. Abból sajnos nem. Nincs mese, koncertekre kell 

járni. 
Imre: — Röviden válaszolok: még nem haltam éhen. Lehet, hogy 

egyszer az is bekövetkezik. Mindenki azt gondolja, hogy a sógoriz-
mussal rengeteg pénzt lehet keresni. Hatalmas a forgalom, ez igaz, 
de a kiadásaink is hatalmasak. Muzsikálunk valahol. Tegyük fel, hogy 
1000 új dinár a belép őjegy ára. Amennyiben minden törvényes köte-
lezettségnek eleget teszünk, nekünk abból az 1000 új dinárból mind-
össze 8 dinár marad tisztán. 

János: — Azt a nyolc dinárt szorozd be a közönség számával. 

Imre: — Mi eladjuk magunkat egy bizonyos összegért mint zenekar, 
egy komolyabb hangversenyen keresünk mondjuk 20 millió régi 
dinárt. Ebből a pénzbő l le kell vonnunk a kiadásainkat. Két kocsival 
megyünk, például Debelyacsára, az össze-vissza 1000 kilométer, a 
kombi 11-12 liter benzint fogyaszt. Van két segít őnk, akik kábeleznek, 
őket is fizetni kell. Hogy a hotelt, a reklám költségeit, amit a saját 
zsebünkbő l pénzelünk, ne is említsem. 

János: — Az utóbbi 16-17 hónap alatt, amióta csinájuk, több mint öt-
ven nagylemez jelent meg a piacon. A zenekarok között 5-6 üzem-
képes létezik, melyek bátran közönség elé állhatnak. Van itt nálunk 
egy csomó zenész, akik jó zenészek, muzsikájuk kell a népnek, de a 
hangversenyek megszervezéséhez nincsenek olyan egyének, akik le-
hetőségeket látnának, akik kenyeret látnának benne, akik esetleg 
vállalnák a rend megteremtését a szórakoztató iparban. 

Imre: — Ez az ipar idáig nem létezett. De most létezik. 
— Én azt hiszem, hogy az emberek azt a jelenséget, amelyet ti rövi-

den sógorizmusnak neveztek, ezt a divatot, átmeneti dolognak tartják. 
Úgy vélekednek róla, hogy maximum még egy évig megy és nem kifi-
zetődő  pénzt, energiát, képességeket stb. fektetni bele. Azt hiszem, 
hogy ez téves gondolkodás. Mert a „potenciális szervez ők" nem isme-
rik a helyzetet. Tehát azt a piacot se, melyet a sógorizmus hozott létre. 
Ez a piac évtizedeken át — nem tudom, hogy tudatosan-e vagy sem —
le volt fojtva. Legalább negyed évszázada — hogyne mondjak sokat —
létezik nálunk lemezkiadás, tehát adottak a lemezkiadás müszaki fel-
tételei. ÉI Jugoszláviában egy 400 000-es lélekszámú népesség, mely 
folyamatosan igényli ezt a zenét. Hogy ezt honnan szedem? Voltam 
már én is lakodalomban. No, most egyesek, akiknek az lenne a dol-
guk, hogy reagáljanak a felmerült igényekre, úgy viselkednek, mintha 
azok, mintha a lakodalmaink nem is léteznének. A 3+2 együttes rob-
banásszerűen juttatta kifejezésre ezt az igényt. Hiába gördítettek eléje 
esztétikai akadályokat, a sórogizmus elsodorta azokat. Most már nem 
maradt már hátra, mint hogy a bennfentesek a sógorizmus végét jó-
solgassák. 

Imre: — Engem az nem érdekel, hogy mi giccset csinálunk-e vagy 
sem. Engem mindig foglalkoztatott, még azokban az id őkben is, ami-
kor egy kis példányszámú folyóiratnál dolgoztam, a tömeggel való 
kommunikáció. Írni akartam a kocsmai szórakozásról is. Nem lett be 
lő le semmi. Az lett bel ő le, hogy jelenleg tömegkultúrát csinálok, hogy 
a tömegeknek csinálok valamit. 

— Érdekel, hogy ezek után, a szórakoztató ipargépezetébe kerülve, 
szabadon csinálod-e azt, amit akarsz? Öltözhetsz-e — mondjuk — m ű-
toprongyba, megnövesztheted-e a hajadat, mint régen? 

Imre: —Értem, értem. Ez a gépezet, ahogy mondtad is, korlátokat 
szab. Azért man őverezési lehetőségünk is van, de csak a korlátokon 
belül. A 3+2 együttes fehér öltönyben lépett a színre. A II. Félid ő  feke-
tébe öltözött. Mi egy kozmopolitább hozzáállással próbálkozunk, ami 
az öltözködést illeti. Próbálunk lazítani. A második lemezünk borítóján 
már ez is látszik. Öltözködésünk legfontosabb darabja, eleme, a piros 
csokornyakkend ő . Nekünk is van öltönyünk, de mi már nem klasszikus 
öltönyökben mászkálunk, hanem tweedben. Öltözködésünknek nyári 
változata is van. Egy lazább eleganciát próbálunk kialakítani. Ezek já-
rulékos dolgok, de nélkülözhetetlenek. Mi ugyanazzal a 4000 wattos 
hangerővel, ugyanazzal a technikával dolgozunk egy eldugott kis fa-
luban, mint Pest közepén is. Mindig teljes felszereléssel lépünk szín-
re, ami nem jellemző  mindegyik zenekarra. Ez is az image-ünkhöz 
tartozik. 

János: — Igyekszünk minél profibb módon megnyilvánulni. Ezt nem 
a népzenei irányzat, hanem épp a rock and roll hozta magával. Ezt a 
munkamódszer mi tizenévesen tanultuk meg, és a mai napig is ra- 
gaszkodunk hozzá. 

Im,: — A lazább elegancia zenei el őéletünkbő l adódik. Nagyon jól 
tudjuk, hogy azt a zenét, amelyet mi játszunk, nem lehet farmerban 
és harminc cipzárral magunkon el őadni. Közönségünk soraiban ugyan-
úgy ott ülnek a nagymamák is, mint a fiatalok. Ha lezserebben lépünk 
a közönség elé, a fiatalok sem vádolhatnak bennünket merevséggel. 
A nagymamáknak viszont tetszik a csokornyakkend ő . 

János: — Azt kérdezted, hogy csinálhatjuk-e szabadon azt, amit 
akarunk? Zeneileg sokat megengednek nekünk ezek a korlátok. 

Imre: — Mi tudatosan alakítottunk ki valamit, amit magunk szabtunk 
meg. Ez a valami nem ad lehet őséget 180 fokos fordulatra. Illetve csak 
akkor fordulhatunk 180 fokot, ha lemondunk a közönségünkr ő l. En-
gem pillanatnyilag kielégít ez a fajta muzsikálás. 

—Hol léptek fel legszívesebben? Azt sejtem, hogy a kupuszinai, 
a baranyai közönség közel áll hozzátok. 

Imre: — Igen, és Bánátot is nagyon megszerettük. 
János: — Nagyon meglepett bennünket a bánátiak rajongása, ra-

gaszkodása. Szép volt Muzslyán, Szaјбnon, Debelyacsán, Bánátto-
polyán... Féltünk Bánáttól. Mert távol esik t őlünk. Ismerjük a bácskai 
helyzetet, körülbelül tudjuk, hogy Zombortól, Topolyától, Szabadká-
tól mit várhatunk. Bánátról semmi információnk sem volt. Elmentünk 
oda és kellemesen csalódtunk. Bánátban Debelyacsa a kedvenc he-
lyünk, Bácskában pedig Kishegyes. 

János: —Sajnos Bánát messzire van t ő lünk. 
Imre: — És megdöbbentett bennünket nagyon a bánátiak kiéhezett-

sége. Kulturális kiéhezettsége. 
János: — Nekünk Debelyacsáig akkora utat kell megtennünk, mint 

mondjuk Pestig. 
— Biztos kifizetődő  Magyarországon hangversenyeznetek. 
János: —Így igaz. Magyarországon nagyobb befogadású termek 

vannak, bejáródott közönséggel. Annak a közönségnek kialakultak 
a szokásai. Az a közönség rendszeresen jár színházba. Nálunk, Vaj 
daságban mindig kérdéses az, hogy lesz-e a hangversenyünknek kö 
zönsége. 	. 

Imre: — Volt két hangversenyünk, melyre alig jött össze a közönség. 
János: — Pedig az a két falu itt van a szomszédban: Doroszló és 

Telecska. Telecskén negyvenvalahány, Doroszlón pedig mondjuk 
100 jegy kelt el. 

Imre: — Azért jobban megszoktuk a telt házakat. Lassan telít ődik a 
piac. Erre a telítettségre szükség is van, ez hozza meg a min őséget, 
az egészséges konkurenciát. Magyarországon is megjelentek a kon-
kurens zenekarok, velük szemben az a legnagyobb el őnyünk, hogy 
nem vagyunk magyarországiak. 

— Igen. Mostanában nő  Magyarországon az érdeklődés a határon túl 
élő  magyarság iránt. Volt egy időszak, amikor megkérdezték tőled Pes-
ten, hogy: jugoszláviai létedre tudsz magyarul is? Szóval, hosszú időn 
át alig-alig szivárgott be hozzájuk valami a másutt él ő  magyarok életéből. 
Most már más a helyzet ennek következtében n őtt meg robbanásszerű-
en az érdeklődés. 

Imre: — Igen. Ez így van. No most, ha konkurenciánál tartunk, azt is el 
kell mondanom, hogy a magyarországi zenekarokat egyel őre nem ér-
zem konkurenseknek, mert azok épp az úgynevezett jugoszláviai ma-
gyar új hullámot utánozzák. 

— Tehát nem hitelesek. 
— Nem. 
— Imre, van egy kérdésem, kimondottan a számodra. Valamikor 

azokhoz a fiatalokhoz tartoztál, akik irodalmi folyóiratot szerkesztet-
tek Újvidéken. Mit szólnak egykori kollégáid, szerkesztőtársaid sor-
sod alakulásához? 

Imre: — Nagyon szétszóródtunk. Ritkán találkozom azokkal az em-
berekkel. Nem hiszem, hogy lenéznének a mai munkám miatt. Egye-
dül Fenyvesi Ottó mondta nekem, hogy: „No, eladtad magad!" — Azt 
válaszoltam neki: „Igen, eladtam magamat! Mert nem akarok tovább-
ra is a semmiben lógni, ahogy azt te csinálod." Ennyi volt az egész. 

Három évre szóló exkluzív szerz ődésünk van a Jugotonnal. 
János: — Ez konkrét feladatokat állít elénk. 
Imre: — Az exkluzív szerz ődés plusz 3 százalékot biztosít a zene-

karnak a részesedésb ő l. Meg aztán plakátot és egyéb reklámot je-
lent, ami — ha nagy késéssel is —, de bejön. Meg aztán szereplési le-
hetőséget is jelent. 

János: — Egy ici-picit azért ők is le vannak kötelezve, meg mi is jo 
gosabban verhetjük az asztalt. Meg aztán, látni már a végét is ennek 
az egésznek. Van a fejünkben már valami, amirő l nem szívesen nyi-
latkozunk. Az a lényege, hogy mi is szeretnénk már magunk felé for-
dulni. 

—Saját szerzemények? 
János: —Arról van szó. 
Imre: —Az eddig kialakított sajátosságaink megtartásával, szerin-

tem nem a népi elemek felhasználásával, mert népdalból rengeteg 
van, hanem inkább a nosztalgikus világérzés feldolgozásával kellene 
tovább lépnünk. 

—Jól tudod — mondom neki —, hogy a nosztalgia nem egy haladó, 
progresszív valami. 

Imre: — A nosztalgiát az adott gazdasági-politikai helyzet határozza 
meg. Nekünk már nem a közönségünk megszerzéséért, hanem an-
nak megtartásáért kell harcolnunk. És a közönségünknek lassan ada-
golhatunk már valami mást is. ❑ 



=ekete J. József 

Feláldozottak 
gímszavak a sógorizmusról. Egy 
negsemmisítette önmagát. 

mítosz, amely megteremtette és 

MINDEN ALÁBBI MEGÁLLAPITAS ALOL VAN KIVETEL, HI-
SZEN A SÓGORIZMUSSAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ ELŐ -
ADÓK NÉPES ÉS TARKA TÁBORA MIATT EZ MÁSKÉNT NEM 
IS LEHET. AZ  ÁLLÍTÁSOK MINDIG A „TÖBBSÉGRE" VONAT-
KOZNAK. 

(bevezető  pongyolaságok) 

Nemzedékem első  rockzenei élményeinek idején más elképzelésünk 
nem is volt, nemis lehetett, mint hogy gitárt vagy mikrofont vegyünk a ke 
zünkbe és rockzenészek legyünk. Egyéb világmegváltó terveink is vol-
tak, ám az esztétikai, m űvészi, filozófiai tettek álomvalósága mögött min-
dig a zene, a hangerő , a színpadon való önmutogatás állt. 

Egészséges ifjúkori álmodozásainkról kés őbb az úgynevezett nem-
zedék-szociológusok és -pszichológusok megállapították, hogy az ex-
hibicionizmus alantas ösztöne mellett a könny ű  pénzszerzés vágya 
irányította. Az állítás sántító második része már azért is gyanús, meri 
ezek a nemzedék-szociológusok és egyebek egyben nemzedékiek is 
voltak, egyszóval ugyanarról álmodoztak ifjúkorukban, mint jómaguk 
is. Már azért is, mert jószerivel egyik őjük sé kóstolt bele a zenészek 
nem éppen show-ba ill ő  életébe. Arról nem is szólva, hogy legtöbb fia- 
falnak nem a show-business mamut-csillagai voltak az eszmény-
képei, hanem a lázadók, az egyéniségüket nem leplez ők — de hát ez 
már igazán a rockszociológia kérdése. A rockzene eufóriája azonban 
számos vonatkozásban különbözik attól a mai lelkesedéstő l, ami a 
sógorizmusnak, mások által (érthetetlen okokból) muskátlizenének 
(sok van belő le, és senkinek se árt?) nevezett jelenséget, a vajdasági 
új zenei hullámot övezi az utóbbi két esztendőben, mert... 

(belső  igény) 

... a mozgalom kultúránk belső  igényéből fakadt, és innét is nőtt ki. 

Mindenekelőtt a megmutatkozás, méghozzá az anyanyelvi megmutat- 
kozás igénye váltotta ki, amihez természetes módon kapcsolódik a 

szélesebb publikációs, valamint szereplesi lehetoseg. Az elso ilyen 
lemez felvételei ugyan még csak egyszer ű  összefoglalásként készül-
tek — egy zenekar hosszú munkásságára ezzel kívánta feltenni a ko 
ronát, maradandó emléket állítani egykori közös kedvtelésüknek. A 
felvételek néhány ügyes és jó szimatú egyén jóvoltából napvilágot is 
láttak és elindult a lavina: a közönség sivatagi szomjúzóként habzsol-
ta az új zenét, ami egyszer ű  volt, sőt triviális, de a hosszú csönd után 
ez is a szférák legszebb muzsikájaként simogatta a közönség fülét. És 
ez az első  lemez valóban feltette a koronát az el őadók fejére, belopta 
magát midennapjaink mítoszai közé, megteremtette a mítoszt, és egy-
ben azonnal hozzálátott annak megsemmisítéséhez, mert mérce ek-
kor még/már nem volt, hiszen a két évtizeddel ezel őtti jugoszláviai 
magyar lemezkiadást semmiképpen se tekinthetjük alapként, már 
csak azért sem, mert a szóban forgó húsz év alatt minden gyökérjel-
legét elveszítette. Kritériumok hiányában könnyen pezsdült meg a 
zenészek vére, és az „ilyet és is tudok" mottójával indultak a stúdióba, 
csupán a megmutatkozás kedvéért. A megmozdulás tehát nem kívánt 
mozgalommá nőni, nem akart túlégni önmaga indíttatásának kere-
tein. Nem kívánt zenei irányzatot diktálni, ez ma már teljesen világos, 
Is  még kevésbé a határon túli zenei ízléssel manipulálni, de... 

(haszonelvűség) 

a kezdeti törekvések mögé azonnal felsorakozott a lemezkiadók utip-
ro-érdeke, a haszon és profitelvűség, amely zenei sablonná változtat-
ja az induló törekvéseket; egyedülálló, igazolatlan kísérleteket abszo-
lutizál. Így lett a közönségformálás eszköze az imént említett els ő  le-
mez. A hallgatók kapva kaptak ezen a pionir vinilkorongon, amelyr ő l 
magyarosnak tűnő  dallamok csendültek fel magyarosnak t űnő  elő -
adásban, érzelgős szöveggel. Távol állt tő lük, hogy a hibákat is meg-
hallják, épp azért, mert óriási id őbeli és kulturális ű rt töltött be a kiad-
vány. 
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Ha a közönség zöme nem is hallotta meg a kiejtésbeli, hangszere-
lési, vagy egyszerűen zenei hibákat, az el őadó zenekar annál inkább, 
amikor elképzelhetetlen mennyiségben kezdett fogyni lemezük. A ma-
gányos kísérletbő l tömeghisztéria lett, a zenészek igyekeztek volna 
második lemezükkel kárpótolni a hallgatókat. Tökéletesítették el ő -
adásmódjukat, kiejtésüket, átgondoltabban hangszereltek, de hiába, a 
közönség koronás kedvenceiket se fogadta be, mert mást csináltak, 
mint a saját maguk által felállított sablon. A mítosz újabb elemekkel 
gazdagodott, miközben teremtőjét kivetette magából. 

A lemezkiadók pedig ezalatt szorgosan dolgoztak ennek a sablon-
nak a megerősítésén: a lemezekre nem kerülhetett saját szerzemény, 
vagy esetleg kevésbé slágergyanús muzsika, mert a lemez nem a 
hallgatónak, hanem a piacnak készült. Ám a közkedvelt, vagy annak 
tartott slágerek sora is véges (mert ezek azok a lemezek, amelyeken 
minden szerzemény sláger – ami az eladhatóság legf őbb argumen-
tuma), így ugyanazok a dalok kezdtek ismétl ődni a különböző  elő-
adók korongjain. Az előadók tömegessége természetszer űen na-
gyobb szabadságigényt is hozott magával, de...  

a többiekkel, azokkal, akik a lakodalmak világával tévesztik össze a 
könnyűzenei piacot. Ezek ugyanis mindig alacsonyra céloznak, és 
mindenrő l szeretnének két b őrt lehúzni: a lakodalomban mindig 
kétszer keresett a muzsikus, a vacsorát követ ő  érzéktompulásban, 
amikor az elpilledt vendégek inkább hallgatókat húzatnak maguknak 
táncmuzsika helyett, és hajnalban, amikor a részegség ismét nyugod-
tabb ritmusú és érzelmileg telítettebb zenét, és egyben mély zsebet 
követel. Ilyen gyors kereseti lehetőséget az esztrád nem nyújt, de so-
kan ügyeskedni, nem zenélni akarnak a porondon. Az igazán jók így 
az egzisztenciájukéi küzdenek min őségi zenéjükkel és előadásuk-
kal, ahelyett, hogy valóban megkülönböztetett helyet kapnának ebben 
az általános eufóriában és köpköd ő  hadjáratban. Persze mindig van 
egy másik szempont is, amely szerint... 

(feláldozottak) 

(rétegeződés) 

... mit muzsikáljon egy „sógoros" zenekar? Szórakoztató vagy 
tánczenét, min őségi szórakoztató zenét, népdalátdolgozásokat, saját 
szerzeményeket? Sajnos ez se a zenekartól, se a közönségtő l nem 
függ, hanem a kiadótól. Mert ha az együttes eljátszik, vagy az énekes 
elénekel valami neki tetsz őt, azt csak az veszi meg, akinek szintén 
tetszik ugyanaz a dal vagy melódia. Ha azonban a kiadó csak azt je-
lenteti meg, ami haszonelv ű  politikájának megfelel, mindenki kényte-
len megvásárolni, aki az effajta zene bármilyen változatára is szom-
júzik, mert arra hiába vár, amit mondjuk jobban szeretne. Ezt azonban 
nem lehet a végtelenségig m űvelni, mindenekelőtt a kiadó tájékozat-
lanságának köszönhetően, és ezért a kiadópolitika önmaga ellen for-
dul – lehetővé teszi a differenciálódást. Már most lezárult a kiaknáz-
ható szerzemények és el őadók köre, a kiadók újabbnál újabb áldo-
zatra vadásznak, akit feláldozhatnak a profit oltárán. Most az interpre-
tátorok második körében dúl az eufória, de ez a kör már nagyon 
széles. Akadnak itt hagyományos dalokat hagyományos módon és 
kísérettel el őadók, vannak, akik külföldi vagy hazai slágereket ma-
gyarítanak, van itt cigányzene és rock, citera és szintetizátor, együtt 
és külön, de legtöbb mégis a jellegtelen szerzemény és el őadó. Ezzel 
szemben olyanok is akadnak, akik végre nem csak az el őadásmóddal 
kívánják felülmúlni a mércét, hanem saját szerzeményeiket is bátrak 
lemezre venni. Tart tehát az el őadók rétegeződése, csakhogy sajnos 
már egy olyan id őben, amikor az infláció teszi lehetetlenné a kö 
zönség rétegeződését. Ám a rétegeződés ellenére az el őadók gyak-
ran nagyon „homogén" üzenetekkel bombázzák a hallgatót, hiszen..., 

... ezeket a dalokat, szalagokat, lemezeket igényelték; a közönség 
vásárolja őket – feltételezhetjük, hogy azt hallgatják, amit szeretnek, 
azért adnak érte pénzt. A zenészek is azt csinálják, amit szeretnek: 
muzsikálnak (ha nem is mindannyian azt, amit igazán szeretnének), 
lemezeket adnak ki, ennyit átlendítenek magukból a jöv őbe, és min-
den lemezükkel egy kicsit megkövesednek, mélyebbre gázolnak a 
történelembe. Felvételeket készítenek, minden komolyabb er őbefek-
tetés nélkül. 

Ki a vesztes itt akkor? A kultúra – mondhatnánk, ha az efféle fel-
lengzős kijelentésektő l való irtózásunk nem tiltaná. Mert a civilizáció 
megkövesedettségével szembehelyekedő aktív-kultúra-felfogás a sógo 
rizmust is jelenlegi, és semmiképpen nem jelentéktelen kultúrté-

nyezővé avatja, akár a MA többi hasonló jelenségét . Mennyivel kul-
túráltabb, vagy végső  soron mennyivel morálisabb az, aki a 3+2 he-
lyett Metallicát vagy Cage-et hallgat, és fordítva. A közízlés társadal-
milag befolyásolható kategória, de az egyéni ízlést nemcsak a társa-
dalmi kultúrszint, az ideológia és propaganda határozza meg, hanem 
sok belső  mozgatója is van. A jelenség pedig önmagában nem lehet 
se pozitív, se negatív, csak a továbbfejl ődése során, legalábbis a 
sógorizmus esetében, hiszen nem ütközik alapvető  morális normáink 
ba. 

A jelen pillanatban pozitív irányzatnak tartom a muskátlizenét, mert 
legszebb reményeim szerint az ideiglenes fellendülést követően (a 
piac túltelítettsége miatt) kivesznek az átlagon aluli, s őt a közepes 
előadók, visszamennek a lakodalmakba, a differenciálódásban felül 
maradtak pedig megtartják helyüket, és ekkor végre igazi, m űvészi 
színvonalú, különböz ő  műfajú alkotásokkal jelentkezhetnek, amit 
azonban akkor már valószín ű leg nem sógorizmusnak, hanem valami 
teljesen másnak neveznek. Az els ő  hullámot, a FELÁLDOZOTTA 
KAT, a kiadók és a hallgatóság eufóriájának áldozatait, az igazi út-
törőket mindenki elfeledi. Az irányzat egyel őre még felfelé ível, pe-
dig... 

—  - 	 • гв~т_— ~ 

(tr/Vial%tas) 
. 	 ~~~i~ вΡsr 

a piacért folyó küzdelem utóhatása; egyenes következménye a dallam 
és a szöveg elszegényítése. Az el őadók és a producerek csak „me-
nő" számokat vesznek korongra, ezek pedig a szélesebb hallgatóság, 
illetve éppen az előadók sz űkös ismeretanyagából kiindulva sz űkös 
repe гtoárt eredményeznek. Több dalt hallhatunk viszont különböz ő  
előadók ötletszegény feldolgozásában, szinte egyid őben megjelent 
felvételeken, mintha csak néhány kiválasztott szerzeménnyel lehetne 
meghódítani a közönséget és bizonyítani az el őadó/zenekar szakmai 
felkészültségét. 

A piacért folyó küzdelem hatása az is, hogy egyre több a tréfás, 
obszcén, vagy egészen egyszerűen triviális szerzemény jut el a hall-
gató füléhez. Ezeket a szerzeményeket, dalokat már nem is morali-
tásunk, esetleges álszemérmünk tiltja vagy utasítja el, hanem egy-
szerűen afölötti sajnálkozásunk, hogy a sablonok követése gátolja a 
zenekarok, el őadók egyéni profiljának kialakulását, hiszen mindannyi-
an egyfajta féltrágár szövegválogatással kísérelnek meg minél több 
korongot eladni. 

Sajnálatos, hogy éppen a legkisebb „halak", a zenei félanalfabéták és 
anyanyelvüket nem ismer ők késztetik a zavarosban való halászatra 
azokat, akik igazi értékek felmutatására képesek. A példányszámért 
(megélhetésért) folyó küzdelemben ugyanis kénytelenek együtt úszni  

(hőskor) 

időbélileg és a produkció mennyiségét tekintve már jól el őrehaladtunk 
a sógorizmusban, de a sejtett differenciálódás még nem indult meg, 
csak előjelei mutatkoznak, a m űfajbeli, hangszerelés szerinti elkülö-
nülés (horizontális és vertikális). Ezzel szemben éppen most élik h ős-
korukat (aranykorukat?) a tiszavirág-élet ű  próbálkozások. Sokadrangú 
zenekarok (alkalmi társaságok) felvételeznek saját költségükön le-
mefzt vagy kazettát, amit azután a közönség szerencsére se nem Iát, 
se nem hall, mert minimális példányszámban Iát napvilágot. Az 
efféle kiadványoknak közük sincs a sógorizmushoz, mert közvetlenül 
abból acélból készülnek, mint amiért valaki névjegyet nyomtat. 

Ezt is ideszámítva nem támogathatjuk teljes egészében a vajdasági 
új zenei hullámot. Ugyanakkor zenei képzésünket se szapulhatjuk 
(habár jó indikátornak bizonyult a sógorizmus), hiszen még ha tömeg-
hisztériát is okozott az els ő  ilyen banda, zenei világunknak éppen 
csak egy kis szeletét érintette ez a muzsika. A mozgalom tömeges-
ségének pedig van egy előnye is: a számos el őadó között már eddig is 
van néhány, akikre érdemas odafigyelni –s őt, lehetővé tenni teljes 
és őszinte kibontakozásukat.0 
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A PAPRIKA 

Mint ismeretes, a paprika az ne más, mi 	• - 

elterjedt 	 a vиlagѕze1te paprinak, 
méreteiben va- lamivel kisebb valtoz t 
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mie%n meg soSe e/e
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/ok 
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in  - Еп  sem иgYázokbn/a пyeáel Va egfOgtarn vo/пa a csupa Zhuza-- 
aslo/ta 

Rock Hudson. re az emberlakta vidékekenbtalál'- 
ható. Megjelenési formái: babura-, 
zöld-, "piros-, erős-, paradicsom 
feferóni, töltött-, sült-, csirke-, 
krumpli. 

  	d ' habár ez az utolsó 

paprikásra Vonatkozik k ra hanem a 

A NAPLÓ A. 

JANUÁR 1 	lót fogok vezetni. Leírom mi 
Mától kezdve naP 	az elkövetkező  9e 

minden történik vsmerj koéletutamat. 
nerációk is meg 

lóm! Mily régen nem beszéltem JANUÁR  2.  
ost 

veled! Pedig annyi minden történt o ~ voltMVa - 
V  kedves nap 

nem érek rá leírni, de gyönYörü nap 

csorára kolbászt ettem. 

MÁRCIUS 17•  egy  pár napja nem jegyezte
m  

fost látom, hogy 	de mától kezdve minden 
le semmit a naplómba

,  
ópp írok. Megörökítem a velem történt esemé- 

nyeket. 	 - 

de mától ÁPR'L'S 23. 	 kicsit, 
Már megint szüneteltem egy 
kezdve mindennap írok. 

b 	l 
Töb é 	 minden nap• 
rendszeresen írok, 

DECEMBER 7. 
Mától kezdve!!! 

JANUÁR 19. 
Mától kezdve!! 

MÁRCIUS 19. 
Mától kezdve! 

JÚNIUS 27. 
Mátó!... 

SZEPTEMBER 22. 

Mától! 

OKT6BER 22. 

Holnaptól. 

JANUÁR 1 . 
Holnaptól. 

SZEPTEMBER 2• 	töhénm. Mától kezdve 
nem fog iyen meg 

A LEGENDA  
lett mindenbő l. 

Rózsa Sándor 
kiábrándulok kóma széplányokból. 

Egy szép napon 	én ekböl, a zsivány 
A gazdagokból, a szeg Y észnek, és legszívesebben 

egy 

Nem találta 
szigetre köt ilö volna. 	főben  még  mindenki az iga' 

lakatlan sгig 	
hajnal.  A vendég 	 engéden 

Február volt, kora
mikor Rózsa Sándor fölébredt, 

 gy ecskéп  

eП  horkoló, 
gömbölyded menyba H

ű  zik álmát aludta, 	 félhomály 
arrább tolta a mellette mély

vereit és kilépett a 

fölötözött, fölcsatolta femegrázta  üstökét, és mintha 
csak ezt 

Béges lova, 
Lacjpista, 

mondta volna: 

- Na, gyerünk Sanyi  

A  két fáradt harcos lehajtott főveÍ, gondolataikba 
merülve tavi '  

zott vidékünk történelméb
ől 

X  

ott vert föl egy 
Alexander Rose 

Amerikában nagy  p
ort 

 szerint y A l, a mások ose 

Évekkel később, 	elenése. Az  egyesek  a közvélemény köszi  - 

nevű  vállalkozó megj 	 csap 	azínok egymás után 

etében egyszerű  
szélhámos e , a színes mag 	usz, barna 

ké eit (napbarnított arc, 
fekete baj 	 arna pontjába került. A nők buktak ra, 

jelentették meg 
fény P 	elevését is vele 

hozváakgkapcsolatba. 
 aratott 

szemek). Sokan a jazz 
megj 

Ragtime  Band című , 

Gondolok itt az Alexander's Rag 
	

A 

slágerre. 
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INTERNAT1pNq L 
JqZZ FEST1VqL 

Az idei Montreaux-i Jazz Napo. kon átütő 
 sikert aratott ez 

ame rikai 
Joe Luis Hell 	ssen együttes. A zenekar aglai: gars JOE LUIS _ 

LUCкy LUCtrombita 
JOE FR 	

ANO  —tenor sax. 
LEO 

РER _ Zongora 

LASU S S INX —bőgő  
CLAY — dob 

A. 

VA  LАМІЁА  T  MQSOL YG0 7-т  
Nagyos rosszu/ 

 

módon sze Szinte  s kapa Éгdekes, hogy 

p/afonig tudok d //yen  vagyok b ion barmi/yen 
 

szenved á végfa e
~
sn/ ha /atom 	 6

hogy va/aki  ahogy azt máiegrg• Most viszont, t~se~ ~oss~u/ va 	ejt e/moђdta 	mint 
Mive/h 	gyok. 	 m meg/ehe- 
vagyok 9y a k 	

senki kén
% 

~e/%mem
Ize/ben  sehol 

éгdekébeп  a '7/  óгórдómbe п, 	 Ne п  
de ugyanakkor rp/afoпíg ugró/- 

osszu/ /s /enni. 

B. 

B. 
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Az emeletes lift 
lakóházaink többségében a li

ttekkel folyton baj 

van.  Vagyem, hogy pedig annyira 
zsúfoltak, 

van. Vagy 
meghibásódás miatt állnak, vagy p 9 

hogy kényelmes 
utazásról valóban nem beszélhetünk. Ezenkívül a 

liftek többsége lassú. 	
közön 

Az általam 
javasolt, ún. emeletes felvonónak 

több előnye van. Élő- 

ször is.` п .  emeletes liftben  sokkal
~td b ember  zl  oиr, min i, e  y bУolo 

smesben. Egy háromemeletes p 
eméletesben pedig nYolcszo

~~
ben azAutasók liften beluh šl  ernozo 

 lifttel, 

g a- 

mivelhogy az utazással egy 

tunk, sokk'ál 
gyorsabban a kívánt emeletre 

abantgyal glr~k meisSea 

azzal a föltétellel, hogy a lift haladási irány 

fölvonón belül. 

A. 

'' LЈv јVICI Е í  

CHROMDIOXID elvtárs komoly szándékait úgy kívánt9bit 

	hogy sz ve választottját ~ nem  egy sokor virá
g a gn 	ggal• kristályvázával, eset- YgYű rű

kkel várta, hanem egy másfél 
méter magas habostortát cipelt el a találkára. 

Sajnos, Plötty Elvira, az özvegy meglehet
ősen fáradt és ingerlékeny volt, és alighanem azért szólt így: 

Vagyis, nincs okosabb dolgod? 
9Yis, nem is pontosan így mondta! Nem 

szólt semmit, hanem csúnya arcot vágott, és teli 
szájjal röhögött ami —

persze — illetlenség. 
CHROMDIOXID elvtárs ekkorra már megbánta 
az egészet, de mit tehetett? Vitte volna vissza a tortát? 

A nók néha valóban kellemetlen helyzetbe hozzák a férfiakat. 

QUO VADIS 

(dráma) 

(Szín: Az ókori Róma, Julius Caesar nappali 
szobája. Megterített asztal, az asztalnál a türel-
metlen Caesar) 
Julius Caesar: Asszony, a bablevest! 

Asszony: Csak zabálsz egész napokat, mikor 
megyünk már kirándulni valahova kettesben? 

Julius Caesar: Brutus, a barátom üzent, hogy 

benéz a napokban. Meg akarja élesíteni a ké 

seit hátul a műhelyben. Nem mehetünk addig, 

míg nem jön... 
Asszony: Nem tűröm tovább! Vagy én, vagy az 

a ringyó Brutus! 
Julius Caesar: De kedvesem, Brutus nem rё- 

gyó! Először is, ő  férfi, azonkívül én őt rendkívül 

tisztelem, és szeretem... Mintha a fiam len-

ne... 
Asszony: Nem érdekel! Pakolok e s megyek 

vissza anyámhoz! 
(Az asszony pakolni kezd, Caesar segít neki. 
Kikíséri az állomásra, indulás előtt elszalad és 
vesz egy képes újságot. Megpuszilja. Sokáig ira-
teget a vonat után fehér zsebkend őjével — aztán 
hazamegy. Nem sír, hiszen ő  Julius Caesar, de 

amikor kimegy a konyhába és megpillantja a ki-
hű lt bablevest, leül és sokáig néz egy pontba 

szótlanul.) 
A. 

HA ÉN LÉGLÓKÉSES 
LEHETNÉK 
Ha én léglökéses lehetnék, 
mint ahogy mindenki léglökéses, 

akkor tulajdonképpen nem is kellene, hogy 

léglökéses legyek, 

mert — ha már mindenki léglökéses 
akkor automatikusan én is az  vagyok...

B  

i" 
~ 

`.~ 

A HERC~ GNŐ  ÉS 
A VA 

FELmászott a részeg hercegné 
a templomtoronyra, majd miu-
tán meztelenre vetkбzött, igy 

szólt az odacsбdűlб  népséghez: 

— Jб  napot kívánok! Jб  napot, 

mindenkinek! 

A .HATÁRMENTI 
ESEMÉNYEK 

Egy kisebb csoport huszár jelent 
meg a határ közelében. Körülnéz-
tek, és amikor látták, hogy ve-
szély nem fenyeget, óvatosan 
átkeltek a határon. Az esemény 
láthatóan felvidította őket. Nyu-
godtan lovagoltak az els ő  tele-
pülés felé az új országban. 

Ilyenkor azt mondjuk, hogy az 
előző 

 ország ozmózisnyomása 
huszárokban kifejezve lecsök-
kent (habár még nem hallottam, 
hogy valami felcsökkent), míg 
a második örszág ozmózisnyo- 
mása, szintén huszárokban ki- 
fejezve, ugyanannyival növeke- E GY FELKELÉS DESIGN

-JA 
dett. 

B. 

Tegnap délután bementem a kacsaIlba, azzal a szándékkal, hogy 
megetessem a kacsákat. Az eddigiekt đl eltérően furcsa csend fo- gadott. Ki gondolta volna, hogy a kacsák abbahagyják majd az 
evést, valamint a társalgást ; 

 és szinte parancsszóra engem kez- 
denek nézni. Pedig pontosan ez történt. A kacsák abbahagyták az 
evést, valamint a társalgást, és szinte parancsszóra engem kezdtek 
nézni. Nyugodtan szórtam, szórtam az eledelt, öntöttem a vizet. Le-

Pedig Pontosan ez történt. A kacsák abbahagyták az evést, vala-
mint a társalgást, és szinte parancsszóra engem kezdtek nézni. 

Nyugodtan szórtam, szórtam az eledelt, öntöttem a vizet. Le-galábbis eleinte. Késő
bb azonban egyre kellemetlenebbül kezd-

tem érezni magam. Mikor pedig kifelé indultam, ez az érzés las-
san félelemmé változott. Úgyszólván kirohantam, és gyorsan 
bezártam az ajtót. Ahogy ez megtörtént, bent szörny

ű  lármába kezdett a kacsasereg. A házba menekültem, és onnan figyeltem az ólat. Ismeretlen erő 
 hatására az ól ajtaja kifeszült, de sem ka- 

csákat, sem pedig valami mást nem láttam. Viszont ez a nyomasz-
tó hangulat megmaradt. 

Eltartott ez igy reggelig, Összeszedtem bátorságomat, puskát ra- 
gadtam és elindultam óvatosan az ól felé. 
Az ól üres volt. 

B. 

А  T~ 1rзL~iGцS 1~ЕИ  ‚~F0.T ~ Pt~ZiА  >^1 	N1ERG£S1UG"© oGA'T~ 

hERT -k  NÉ(ZEG- U~ öL NEt-( ТцаОТ1 t=N ►'11 	 ~ +{ Ф.NEF1 r  t-(bб-'F 
vES2ÉLyTEL~ lvt.íL C.soKoLoDZвN V Б LE,.. 
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~~г~Ríг~s 
mko~ad~nnYe v/гta  

tta/ 
okkeп  г

i erO~б  
гЛа 

 8g% 
tUnk  9ör aгava,ta/a  vek  9Yűjtd CsaPa~yé пiebe 

а 
 , • 9din~1,ék  ~ arame//  

tava~nak kmentes 

derлeи  9y/~ ~t  9°9Y a f khanak ~ap~ ekében nyúJe  a kr,'lk
І
k~n 

os 	
, 

ke  ka 	

a 

k ek  9Ye% es а  s2e- 

Na egY vízesés alá olyan 
szö-kő

kutat szerelnénk, amelynek v
ízsugara függöteges irányban 

haladna felfelé, akkora 
szivár-vány 

keletkezne, hogy csak no. 

D. 

64 
D 

CSENDÉLET 
B. 

D. 

EL 1 АОД 
 A MENYASSZONY 

dotter har gitt sig• 

let đr bröllop pá 
var gata, grannfruns 

kedvéért, svedrб
l magyarra fordítva ez any- 

q gyengébt~k 	
fér hez ment 

rt 'elent, hogy: Lakodalom van amit utcánkban, Í 
ny" 1 	 lánya• 	asszony 7árts kormányt 
a szomszédasszony .,,,, лo, sógoré a meny 

Most épp 
muzsikuss! 

SZIVÁRVqNY  

D. 

A délutáni hancúrozás után kismacskáim csendben pi- 
hennek az akvárium alján. 

Késđbb majd feljebb jönnek. 

а  гУ~кс  какаS sАBАsz 

D. 

i 

A Mdtsit,A5oK VÉLE t LEt.JUL- 

ó l  oGé1  SPsQ-гнАц~-Е~ УЕ  К- 

R$  вц 1~lСАи l ж  

Е - 

gг ,,vІЇљ1г?б  

jói/г,fг 
 9ür/jo/ 

f ós  töké/ teгđ  /enYe k 	es 	k ur 

k~heo vo 
a/att  hat ~ 9Yver k~a-

Frre~
i aгІ

/hb аг  e9esг  ukba ker/t / 
а 	ап 	Fö~ 

Š9y   ,. 	„Ná/aY
гe v9y ~ si/rerv~e~ дг  

ajnos .,~ а  јо  /steп~e~
ea9á/~i" 

 va9Y 

a 

STORMY MONDAY BLUES 

A gladiátoroknak, ezeknek a sze
es tanúskodik. 

embereknek 
 ke a 

életérđl számtalan római feljegyz 	 a szemtanúk. 
fenevadakkal való viaskodásukat örökítették meg 

Az 
edzéseket azonban nem említi senki. Pedig ahhoz, hogy 

egy gladiátor elérje a csúcsformát, évekig tartó kemény 
mun-

kára volt szüksége. 
Naponta két edzést irányoztak el đ  számukra a szakembe-

rek. A hétfđ
i napot kivéve tigrisekkel meg orosziánokkal 

vívtak meg, délelđtt is, délután is. Egyed űi a hét elsđ  napján 

volt könnyebb erđ
nléti, hogy úgy mondjam, bemelegíti ed-

zésük. Ilyenkor bárányokkal, mókusokkal, nyuszikkal, 
đzikék-

kel és kismalacokkal mérték össze erejüket sok gladiátor 
Lebecsülve az ellenfél képességeit 

 nagyon 
on 	életét. 

épp a hétfđi edzésen sérült meg vagy 

D. 

AгUс  p 
н  9ЕК~А~И  RT/ 

~ Azúr-ра  

s  ko 
ba/ аоа  ~ а  liге  ~/~eomenYát 9У  Monte  ame/y ú  дy 9Yi/- 

fi/a

/ /
е9e het di e~гk tö e ebent~~~ пек  а  föгo,

бгбидre fej-' 

A FÁCÁN 

A kakas má 
ébredt. Gyorsak

vétete
sen korán 

9at mosott, kiobmtetteotorkátfa 

gy
aőke°ttakészítetihipe rman-old 

e9Y akkorát 
kukora varattanul 

kaPott,y lyuk ide9össz kolt, hogy 

Pórr 
es a tyúkól eropРanáét a 

t. 	Rövid ablaka is tzzé- 
helyrerázta 

toltait  r
~elazás 

után és ha áSó a  '9aíított te9Yet- is fi zott lé 	 kettő t 
szemétdombra• Ptekket elindult a 

Ez lenne a köhögés I í rai változata 
D. 

đhongöhön göhön göhön 
Köho groom böhöm grön 
Ahhu gröhu ahhu gruu 
Kehhu bruu khön gru 
Ohönnohogröhönnuogh 
Jaaj, göhön öhön hrugh 

'( 	' о  1_ j~,E1til- 
~~ ~~ I[ALbt 

t"vA és táPAF1 	
EN DAR.`xг1N uR ~,,~ Уои  

~.zETT i>,NN~~~G ~ 	 г3ЕАиулТГ  

Délután öt lehetett, esetleg kilenc, amikor is-
mit felébredtem. A két n ő  mellettem mély al-
vást tanúsított. Gondoltam, meggyújtom a vil-
lanyt, de ekkor hirtelen kicsapódott az ajtó, és 
a szobába egy hatalmas fácán lépett be. Be-
csukódott az ajtó. Aztán nyikorogva ismét ki 
nyílt, és a fácán kiment. Becsapta az ajtót. Any 
nyira, hogy rögtön a neveletlenség fogalma ju-
tott eszembe. 
Megint kinyitotta, de nem jött be, csak ismét be-
csapta. Ekkor bejött, becsapta az ajtót, majd ki-
nyitotta, és kiment. Becsukta az ajtót. Megint 
kinyitotta. Bejött, azonban nem csapta be. Igaz, 
be se csukta. Most kiment. Becsukta az ajtót, 
inkább becsapta, de úgy, hogy kénytelen vol-
tam ismét a neveletlenségre gondolni. 

B. 
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Najnoviji  bra] „Uj symposion"-a otvaraju pripo- 
vetke trojice mladih pisaca, Bele Buranja (Bu- 
rány Béla), $апдога  Majoroša (Majoros Sán-
dor) i Zoltana Erega (đreg Zoltán), pa najno 
viji stihovi četvorice mladih pesnika Tivadara 
Krausa (Krausz Tivadar), Bele Marijaša ( Ма - 

riás Ве 1а) Lasla Ratgebera (Rátgéber László) 
i Tibora Papa (Papp Tibor). 

Papovi stihovi pod naslovom „Jati" i studija 

Bele Muhija (Muhi Вé 1а ) „Percepcija vremena 
kid Jožef Atile" odaju počast senima velikog 
pesnika koji je tra.i čno •reminuo 3. decembra 
1937. godine. 

U dužem kriti čkom osvrtu Balint Sombati 
(Szombathy Bálint) piše  0 autorima paniške 
„Madarske radionice". 

U rubrici književne kritike javljaju se još: Jo- 

žef Ј . Fekete (Fekete J. József) —  0  „Knjizi pro 
ze" Otoa Tolnaija (Tolnai O ttó ); Zoltan Varga 
(Varga Zoltán) —  0 romanu „Veliki post" 1št- 

vana Bedera (Beder lstván); Gabor Vajda 

(Vajda Gábor)  —0 zbirci pesama „ 1čak-zatva -  
гас " lštvana Tarija (Tari István); lštvan Varga 

(Varga István)  a omladinskom romanu „Puno- 
glavac" Pala Bendera (Вопдог  Pál) i Imre Sič  
(Szűcs Imre) —  a zbirci pripovedaka „Rušenje" 
Đerda Hornjika (Hornyik György). 

U znaku „Dva veka Vuka" prevedeni su do- 
sad neobjavljeni delovi prepiske izme đu Vuka i 

Milice srpkinje. Predstavljamo strip-roman Bo-
re  Đokovića i Dragana Bosnića „Vuk za po- 

četnike" koji  ii  prvi autentični domać i komad iz 

serije koja  ii  postigla svetski uspeh. Uz odlom- 
ke iz knjige donosimo i kritiku Zorana Đukano-  
vića. 

Tematski blok časopisa  ii  posvećen „ šogo- 

rizmu°, svojstvenoj muzi čkoj pojavi rasprostra- 

njeпoj u određenim slojevima jugoslovenskih 
Madara, pa i šire. Želja redakcije  ii bila da se, 
umesto dosadašnjih pojednostavljenja, su čelja- 

vaju mišl] епја  0 to]  vrsti muzi čkog ukusa, od- 
nosno nedostatku istog. Svakako  fi  možemo 
da stremimo celovitosti, niti su se naši autori 
trudili da izgovaraju nekakve krajnje istine, sto- 
ga ova razmišl]an] а  se mogu (i moraju) nastavi- 
ti, produžiti u raznim smerovima. 

Šta  ii zapravo „šogorizam"? Ova] muzi čki 
trend koji ii uglavnom privla čan za masovnu, 
muzički neobrazovanu publiku izrastao ii iz re- 
pertoara kafanskih orkestara kao i sastava koji 
sviraju  pa  svatovima (otud i drugi naziv „sva- 
tovski rock"). Pedesetak ploča izdatih u prote- 
klih godinu i Pl dana sadrže tako šaren spektar 
pesama da se jedva i može govoriti  0  nekom 
određenom žanru iii stilu. Komparativno gleda- 
juć i, najbliži termin bi mogao da bude ova]: 
novokomponovana narodna muzika. Medutim, 
već ina tih numera čak ni za svoje daleke korene 
fi  može da prepozna izvorne narodne motive 

Kič  muzici odgovara i takvo pakovanje. Aki  ii 
vii  reč  O  neukosti i neukusu u vezi sa ovom 
muzikom, pogledajmo i  ornate  tih ploča. Ni fo- 
tografi, ni tehni čki urednici nisu na vrhuncu svog 
poziva. lzdavačkim preduzeć ima kao da  ii jedi- 
no stall do zarade, a nikako do to boljeg obli- 
kovanja svog proizvoda. 

Kompozitor  Eme  Kiralj (Király Егпо ) u in- 
tervjuu Zoitana Marijaša (Máriás Zoltán) kaže 
sledeće: „Ova pojava se mogla o čekivati. Mada 
narodna muzika u sebi nosi klasi čne vrednosti, 
u to]  svojoj okamenjenoj formi više nije bila pri- 
vlačna. Naravno, prisutne su i oznake doteri- 
vanja kroz vekove, ali ve ćinu Ijudi našeg doba ta 
forma  fi  zadovoljava do kraja. Savremeni čo- 
vek bi želeo i dalje da živi sa narodnom muzi- 
kom, ali u današnjici, sa obeležjima današn]ice. 
Istovremeno klasi čnu muziku ne  mote  da razu- 
me, jer za nju nije dovoljno obrazovan. Znač i, 
za njega  ii  najpristupačnija kratka forma, čet- 
vororedna melodija. U starim narodnim pesma- 
ma osećanja čoveka osamdesetih godina XX 
veka nisu dovoljno zastupljena. Prihvata on naj- 
bolje ciganske orkestre i renesansne instrumen- 
te, ali mu nedóstaje aktualizacija. Da mu to ova 
muzika pruža, u to ne verujem, ali sa tom mu- 

zičkom osrednjoš ću on može da se poistove 
ćuje.  Dobni  poznavaju ć i vojvođanske prilike 
mogu da tvrdim da ovo uopšte fije nova pojava. 
Pedesetih godina se vii  nije mogla čuti dobra 
ciganska „banda" u krčmama, niti tradicionalni 
tamburaški orkestri, svirali su kombinovani sa 
stavi: saksofon, harmonika, tambura i bas.  mi 
su svirali svašta, naravno i narodnu muziku. Za 
mlade  ii to bill interesantno, i uši stanijih su se 
privikle jer tekstovi su bili razumljivi a melodija 
laka za pamćenje. Jednom rečju, uspeh novo- 
komponovanih narodnih orkestara nije biz ko- 
rena. Za njeno bujanje jedan od preduslova ii 
i spoznaja  0  dohodovnosti te muzike." 

sa aspekta psihologije, Janoš Vajda (Vajda 
János) na našu temu gleda ovako: „Iz aspekta 
sociologije muzike konzumatore novokompono- 
vane narodne muzike ne možemo opisati razli- 
kujući obožavaoce samo klasi čne i1i zabavne 
muzike. Posmatraju ć i poneklo ove muzike (tj. 
„ šogoristi čke"),  ina  ii  kako muzički tako i tek 
stualno urbanizovana varijanta madarskih kva 
zi-narodnih pesama sa po četka dvadesetog ve- 
ka. Kao takva „novoupakovana" i dobni profiti- 
najuća roba, može ra čunati na siguran uspeh 
svuda gde ostvaruje mogu ćnost osećanja iden- 
tifikacije." 

Tematskom bloku  a  „šogorizmu" doprineli su 
jog:  Jožef Ј . Fekete, Rokuš Kalapiš (Kalapis 
Rókus), Akoš Komaromi (Komáromi Ákos), 
Ferenc Kontra, Imre Poganj (Pogány Imre), 
Ištvan Tari, Tibor Turi i  Janos Šebek (Sebök 
János). 

laki nije Pisan za potrebe ovog bloka, esej 
Ivana Karaklića „Ogled iz sociologije svetovne 
religije" savnšeno se uklapa u osvetljavanje dru- 
štvenih korena novokomponovane ili „novoupa- 
kovane" narodne muzike: „Kafa se ad mug vii  
predugog ustru čavanja od srkanja i zanetošću 
ovim zastrašuju ćim pitanjima, ohladila.  All ja 
sam sve više i više postajao vru ć  iznutra. Pre- 
vruć . spopala me nekakva čudna unutrašnja 
uznemirenost. Tresao mi se intelekt, znojio poj- 
movni aparat. Nekakav čudni unutrašnji stid na- 
grizao mi  ii  i intelektualnu i Ijudsku savest. 
Ne... fi  bih se usudio poskidati ikone sa Breni- 
nim likom u toj gostoprimljivoj kuć i, u kojoj sam 
bio počasni i počašćen gost. Ne... fi... fi  bih 
se usudio ni na kakvo prosvetarsko ikonoborst- 
vo. I vii  više nisam mogao da izdržim. Pnekipeo 
sam. Osetio sam  bal  u stomaku. Ustao sam sa 
stolice, izvinuo se i otrčao u najbliži WC. Grčevi- 
to sam skinuo preknasno isheklano,  skin o he- 
mijski č isto i uštirkano miije sa poklopca WC- 

šolje. I dok sam obavljao veliku nuždu, netremi- 
ce gledaju ć i u ikonu okačenu iznad vrata, sav 
preplašen i prenerážen, shvatio sam veliku 
nuždu u koju  ii  saterala „golotinja" ovih naroda 
i narodnosti (koji kao da  di jedni druge i na go 
nož) ovu predivnu ženu kaja fi  zna ni šta će 
ni kud  ii  sa svojim rukama. Gde  mije intelektu- 
alni obraz i hrabrost da jaj kažem da fi krši 
nuke i ne kleč i pred svojim ikonama ?l? Šapu- 
ćem duboko u sebi: Ni reci...  fi  reci ]0  ni- 
šta... Ti  fi moraš, lvane Karakli ću, da veruješ 
u  duda.  Ali to što se desilo i dešava sa njenom 
sveticom  ii  čudo fad čudima... Nekadašnje 
debelo i priglupo provincijsko čudovište u obre- 
teniju zadobija svetačke telesne obline, obla č i 
nebesko raskošne halje i adore, pokazuje bo- 
žansku mudrost u obavljanju svog estradnog 
objavljivanja." 

svojevrsni sastav kratke prize i likovnih do- 
setki Tibora Ardeiana (Argyelán Tibor), Er- 
nea Breznika (Breznik Егпо ) i Ernea Dostana 
(Dosztán Егпо ) zaključuje poslednji ovogodiš 
nji dvobnoj časopisa na čijoj naslovnoj strani se 
nalazi fotografija instalacije Lasla Kerekeša 
(Kerekes László) u čast 50-godišnjici dolaska 
Josipa Broza Tita na  deli  KPJ. ❑ 
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