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Szerelem 
1zZadsá9odban fürdök. és 
öledben. alszo csupán.  
néhány ran9as  

alkoholszag • , 	szám 
slagoddal telitett 

a 

óvszerek.  a taposok. 
óvszereke  
nyúlós belek. 

sóhajtanak.  
kifordult test. VeSSZб  va9Yok ' 
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99örbült h"rn 
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és számiba vettem. Hányan is vagyunk. 
Ketten vagyunk, mondtam, ketten vagyunk, 
és térdre hulltam — a szárogatás végett —, 
és felfedeztem combod közt a — véget, 

és birizgálgatván a sz ő rszálakat, 
belülre csempésztem lassan ujjamat, 

közben az ajkad cuppogott. 
Én ezt már nehezen bírtam. Nem akartam 

‚ 	már akkor ott ~ — — elmenni, tehát 
megfogtam combodat, magamhoz húztalak, 

• 
és különös-furcsa csatába kezdtem veled. 
Szép lassan kitártalak, 
és behatoltam. — — — A többit 
már nem tudom elmesélni itt. 

Egy líraian induló szeretkezés 
befejezetlen költeménye 

Eső  hullott 84. május 21-én. 
Hiába voltak a nagy rohanások. 
Nem csupán bő rig, de a bő r alá is; 
víz volt még a lábaid között is. 

A szobában ledörgöltelek: 
dörgöltük egymást. Egy s mást még 
tettünk ez id ő  alatt. Alattad 
és talán alattam is: a „nyoma" megmaradt. 

A hajadat kócosra borzolgattam. 
Megcirógattam a melledet. 
Figyeltem, hogyan mered, 
mímelve két apró jéghegyet, 

a légtérbe mellednek bimbója itt, 
mint akinek fennen hirdetik, 
hogy „fázunk, fázunk", vagy azt, hogy „jó, 	' 
jó nagyon", vagy izgatottan, hogy „ne légy mohó", 

nedvességed, mely hártyaként befont és sejtelmesen, 
előzékenyen segített nekem; 

széthúztam vastag szeméremajkadat, 
hogy mielőtt betenném farkamat, 
nyelvemmel szapora táncot lejtsek ott, 
és ritmusom átvéve, farod 

mozgattad! Utána ellökve magadról, 
erősen, hogy a földre estem 
hanyatt, a szájába vetted 
a faszomat, és ütemes föl-le mozdulatod 

ÍÍ!!I 

~ 

~ í 

\k  

~ 

puntzira írt hatkezes 

(Farkas Gáborra ►  
édú 	

‚ mгё 
 mgу  I)  

„egY 

A puntzi a totalitás pillanata. 
A puntzi az egyetlen totaátn t. 
A puntzi a megelhető  p

l 

 élhető  pillanata. 
A puntzi a totalitas meg 

Különös dolog a puntzi. 
Különös dolog a totalitás. 
Különös dolog a pillanat. 
Az egyetlen is külonös dolog. 

Milyen szomorúan üldögélünk itten. 

Szomorúan és vidáman. 
Kissé vidáman és kmorúan. 
Kívül az egyetlen p

illanaton  
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Vitairat a mellbimbó ügyében 1 

A nő i mell lehet hegyes. 
Kajla. Feszes. Tömör. 
Lógó. Kicsi. És még sok minden egyéb. 

~ 

A nő i mell általában szenvedélyek tárgya. 
Heves viták okozója. 

A nő i mell bimbóval is rendelkezik. 
Ez a mellbimbó. Felhasználása különböz ő  lehet. 
Van aki sóval, van aki cukorral. 
Van aki egyszerűen natúr. 

~ 

Vitairat a 
mellbi 

Mint súl 	mbO egyében 
cipelik a nőkterмet 	 2• 
(Kilónyi sőt 	ellet.  

Mi csupán 
mázsányi 

vágyak.) 

zava~alan f 
ez~nk, és bám elreford

~l~nk utunk, elhallgatunk.  

Pedig már csatára készen 
a mi 

jealna Szavunk merészen 
a fas 9szebb szavunk: zunk.  

A nő i mell szomorkodni szokott, ha nem foglalkoznak vele. 

\ ~ 

. 
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/ Purpur és Deka 
~.~ 

~ 
A Pu k h encia briliáns nyakék. 

q atórium kellemes szoba. 
Purgatni szokott. Pur- 

pur, mondja. Bizony. Bizony. 6! Riám! kiált 
Mellette 	ott fol a Deka. 

a hulla éppen oszladozni kezdett 
Pur-pur mondja a Purgatórium. Ó, Riám a töm eg. 

Deka. 

`/ 	 ~3_,~: .~ э~--•~ 

Konfбktusvesz'1 i  

Pur-риг  
mondta Deka, Pur-pur  

s Ria Dek 	е 1У  dunnyögte 
pur. 

Íme kedve 	e y' Konfliktusvesz ' i 
ennyit dünn 	a csak féltékenyen Yogött: Pur- 
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Minden  ellenkező  hír 

Minden  ellenkező  híreszteléssel ellentétben. 

Talán  majd akkor, amikor.  Ez köztudott . 
Persze, persze. A gondolati mélység. 

Persze ez amolyan, emilyen. 
Talán  majd akkor, amikor.  Ez köztudott. 
Úgy gondolom, a gondolati mélység. 

Minden  ellenkező  híreszteléssel ellentétben. 

Persze, persze. Ez köztudott. 
Először  becsukom  a  kaput.  Utána az  ablakot  is.  

Úgy  gondolom, a gondolati mélység.   
1 ~ 	~ 	.+►  ~.~ i . 	\ ~ 

Persze ez amolyan, emilyen. 	
~`w 	
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F eje fölé vizel a család 

apodik. 

~ 

~ 

Családi élet 

Különös dolog, a család. 
Lavórba mászik  acsalád 
Fejetetejere áll a 

Négykézláb áll a család. 

di 
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És 	 e szigorúb ban.  

Ahogy a dicsoséq• 

Apró -- -- — erek vagy ok. 
Apró fekete 9 ~d a kezemet. 
Nézzed, f'mpzog; 

Meglehető
sen varatlanul -- 

A tag 

ah Bolt lah! 

 

ЬеЅZё 
 A tagolt beszéd 

Kicsit büd"  Szag 
beszéd. 

Bizon  , os 
	

a. Szaga van neki.  І . Y Bi ~~~~ 
Vdvözöljük kö ú~kb no A  tagolt b Bizony, 

bizony. Sz en a fri 	e. 
aga. Szá ia. 

Ahh-ahh-ahh! 	
mon 	ga  van neki 

°na •oPe szegpe 	
dod. 

 

Bizony 	 rsz e persze 





legyen hát! 	hát. 
ez'. —írás. 
VERS. 	talán (y). ...(?) 

amoly'. 
 —nem! —  

inkább ... 	-  transzmetalánc. - 
- na / hát! 	nahát! 
... mit 	húspalástból kifejt. 
a kés. 	— — — 
s apenge-ütötte-résen át -
/ furakszik  I. 	/ fölsejlik  I.  
n e tán ... / kikandikál/. / a ... 
/ 

a stadion 	 -tól/ 	 I-ig 
üres. 
csupán a rest szél söpröget. — 
tikkadt falevél. zsírpapír. 	... 

/ zzzzzz! / 
- / pmmmmm!csinnnnn! 

- összekoccan 	 
ólmosbot penge s két 
- barnán-zölden - sunyi 
töröttsörösüveg 
borda-híjas szektorában / ha üres? / 
a rendő r 
a tűzoltó 
	

ki rak tüzet? — 
a portás 

obligát ? ' 

(.!) 	... 

neszez. zizeg. 
I- 

torz. 
ám nem! — / félbe-maradt/. 
tehát. 
így. 	mégis. 	épp ezét. 
torzó! 	 torz. 
mert Iát /szólag/ ni. ni! teljes. ép. 
... - hez / ... - hez képest. 
... tökély 
egész. — 
nos. 
jöhet. / a véső  I.  / kalapács/. 
... ,hogy 
a MŰ  	 
megszülessék. 

!/ csonkult  I!  

\\ ‚\ 

legyesn hát! 
... mit húspalástból kifejt. 
akés. —_- 
netán.., 	/a 
/ /!/ ... 
- barnán -zölden - sunyi töröttsörösüveg e k .  torz. 	 !/ csonkult I! tehát. 
igy. mégis. épp ezért. 
t o r z ó! —_ torz. 

\ •.. - hez /... - hez képest. . tökély ... 
6РPúgy 

и  mint wienben parisban budapesten 
ерр  9У  
éppúgy mint weimarb an 

ban 
cairoban 

	tingaban 
éppúgy ,mint chicag öteborgban tiranaban 
éppúgy mint pécsett 9 
éPpúgy,mint kabulban abu dhabibradban welgngtonban 
éPPúgy,mint georgetownban beog 

éppúgy,mint tunisbaa
ábank berbnbenu mulanoobann  

épPúgy,mint ‚amp 
éPpúgy,mint apiaban osloban muscatban 
éppúgy,mint yagorban monte carloban calcuttaban 

ерри 9У  
sárkányrepülésben ... 





indulok 

eljött az az idő  és eljött az 
ha volt valaha világ hát m 
segítsetek! 
nem! 
nem sejthetem! 
nem! 
mivé lesztek! 
hé! 
mindannyian! 
hé! 
miből lettünk! 
hé! 
nem sejthetem! 
hej! 
nem reméltem! 
hej! 
én megteszem! 
hej! hej! hej! hej! 

nem! nem! 
nem nem merem! 
nem! nem merem! 
nem! nem merem! 

nem nem nem nem! 
nem nem nem merem 

. nem nem merem 
nem nem nem merem 
nem nem nem merem 

a perc 
ost minden itt lesz 

i 

~ 

a frász 

tombolás 

halott majom! 
te hülye ál! 
álhatott nyál! 
élj már! 
itt veszünk megt 
áll a világ! 
csak benned jár! 
гazd a lelkét! 
a lelkét rázd! 
bűvöljön! 
remegjen! 
életed vége 
kukorékol rád! 
merülj rá! 
amíg van kapás! 
egyszer élsz! 
pörögjön a világ! 
reng a váz! 
bűvölet! 
merre jársz! 
börtön a világ! 
feszítsd fel! 
röpítsen! 
egyszer élsz! 
dб l a ház! 
Iát a villám! 
izzik a táj! 
célba talál! 
ahol jársz! 
ezer év! 
egy sikítás! 
életünk 
eltörli a halált! 
kiontott vérem 
ébred a mélyben! 

1 

volt-e még 
volt-e életem 
hej! 
egyszer itt volt 
nem nem merem 
segítsetek 
nem nem merem! 
nem nem merem! 
nem nem merem! 

hiába volt hiába volt 
hiába volt ez az egész mocsár 
hiába ha az egész világ nyílt! 
kizuhant a legeszeveszettebb er ők töréseibe 

élek élek szét 
én kitárulni nem 	' 
élek élek 	 Üdvözlés 
nem! nem! 

paranorm ájis hiéna 

türtOZheth
~
tetlen ordítás 
remegvI  

jár bennem 
konyhak°tenYben 

 

lelaffog 
a temcupp ~ cuPP' 

cupp! cbóntok  erny őt 
visítva ássa) ébredek 
és lórug rülcsimpolyo9 
vihogva agyon dörómbol: 
már agy 	itni! 
kinyitni! kint kinyitni! . 	~ 

ráz a téboly: 	kinyitni. 
köszön') a bacsinmint a bicska 

dik az agyam kovаSZOS valagnak 

nékiugrik ennek. a 
borzadaly zabái! 
és kanar'~ebed

szss! 
ha beteg 	ítek 
majd én Se9  

У  

egyetlenegy 
egyetlen év 
egyetlen cél 
egyetlen éj 
egyetlen év 
és minden kész 
egyetlen éj 
és ott leszek 
egyetlen perc 
és mozdulok 
nem! nem merem! 
nem! nem merek! 

1 м  

~.. 

, 

pattanóbogarakkal teli poharakkal köszöntelek! 
lavór vízbe dugott lekváros fejjel, bugyborékolva roboglak körbe! 

kályhacsövekbe bujtatom végtagjaimat és hörögve karmolászom a bútorokat! 
ámokfutást rendezek a bef őttek között, szájba vágom magam egy félkilós fókasonkával! 
nekirohanok a falaknak és írni kezdek a fejemre! 
páros lábbal ugrálok a gázt űzhely lángelosztóin, megért ő  tekintetedre áhítozva! 
vagy lesz, ami lesz, lecsupaszítom magam, és ordítva bele-
rohanok a tükörbe! 

nem kukoricázok tovább, spirálisan körbefutom a szobát, 
beleharapok az ég ő  villanykörtébe! 
hidrogénnel töltött csövet dugok át számon, gyomromon, át a 
beleken, elöl-hátul kilógatva meggyújtom, ki-becsapkodó 
lángoktól feltüzelve, bólogatva adom át üzenetem! őszinteségi rohamom van! 
egészen elképesztő  lehetetlenségedbe szeretnék csak belenyugodni 

minden itt van 
minden itt van 
a kezemben 
életemet 
fölemelem 
föl fölemelem! 
fölemelem 
és indulok 
nem! nem merek! 
nem! nem merek! 



b. tóth szabolcs  

10 

Idézet 

(V. E.-nek) 

Tehát kirakodnék etc. mint a címben mondtam 
Ézért szól asürgöny-protokoll Önnek Etus ki 
AHonleány-fonallal már rég nem hímez 
FBleg ha e szállal ma fércelni se lehet" 

KIRAKODNÉK EGY SZIKVÍZGYÁRAT SEMHOGY 
AZ ALÁBBIAKAT MEGISMÉTELJEM) 

gondoltam én is pakolok 
felejtve éhezek 

mindegyik pillanat felidézésétő l 
hajad emlékén b űnösként idegenkedve 
fala(to)zok mert 
elfeledni még nem lehet 
szitál a derült ég 
téged idéz a városi busz is 
veled tűnt el a tél s ma már 
elvakít tekinteted 
monoton csöpögős kásás hólé 
szürkeséged állandóad rajtam 

szárad de 
mégis folytogat megemészthetetlen 

nyálad 
s ráadásul minden álmom plagizál 
kicsit azért még félek attól hogy 
rám száradsz kiégetsz TE fogyókúrától 
karcsú gyújtóbomba 
nem biztos 
már ki is pattanhatott az els ő  gólyahír 

sárgától duzzadó bimbója 
és sejhaj sóhaj képzeld 
elhízott lépteink alatt halk vekkerként 
ketyeg szobapapucsunk recés bakancstalpa 
fotóm űve a mai munkagép motorzaja 
gyomrunk korgása hallhatatlan 

és mégis 
vétkének furcsa számításból nem bocsátanak 

meg 

hiába minden s hiába a hiába 
gyümölcse a szívnek rügy nélkül nincsen 
aztán még azt is daloljuk hogy 
rüggyel is csak éppen 
édes vagy mondom 
és azt is hogy kincsem lengyügöző  tincsed 
idegesítően a szemembe lóg ahogy 
a szemüveg zsinórja a rövidlátót zavarja 
eszünkbe jut a rakott húsospalacsinta 
a résen előtűnik kivasalhatatlan 
rakott ruhánk tölteléke a 
kedvenc cukrászdánkban szemtő l szemben 
kisminkelt arcod a félhomályban 
szürkeségünk vibrál a nagykabátban 
ha javul a helyzet akkor legjobb 
virágcsokor illene ide 
legalább bíborbüszkeség övezne akár 
a zöldövezetben hiába csicseregnének 
a víkendverebek 
az esős napok nyomát is bottal üthetnéd 
mint a csigák fluoreszkáló csíkját 
és majd az éttermek békacombjai sem 
mozognak akkor 
tört gerinceik idegvégz ődései 
magasfeszültségre tapadnának 
a baktériumok a kézre 
a pincérek pedig hiába hoznák a 
citromos vizet 
többé nem eszünk békát 
CSAK TÖPRENGÜNK HOGY MIÉRT NEM 
soványodunk 



Orkánkabát 
visszaszámlálás 
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akkor neked írtam még 
üres zsírpapírra is 
szívbillentyűm 
gépelte 
tördelve 
megszámlálhatatlan 
variációit romantikus 
változatait a közérzetnek 
jólesett az elvakult 
бszinte kedveskedés 

—2- 

m  leblokkolt az agy 
vezérlánca lett a lélek 
feltünб  trillázására 
hajtásaink 
virágára 
hirtelen végzetként 
hóvihart .köszöntöttek 
a levedlett szirmok mint 
a hópelyhek fagytól védték 
bibemeztelenségünk 

—1— 

vállam idegen 
gondok terhelik 
hihetetlenül forró 
megduzzadt ajkaid 
testednek lüktetését6l 
belém is olvadhatnának 
bбröm pórusain 
veszteglбn feltűnd 
zavaró körülményként 
izzadtságcseppek 

—0— 

záporeső  jöhetsz 
már nem tudsz 
észrevétlenül 
eláztatni sem 
vállamon zokogni 
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Hász Róbert 

A burok 
— Ja — mondta az őreg, elővette a zsebkendő  jét, alaposan kifújta az orrđt, aztđn nekilđtott a kiho-zott ételnek A fiú megitta a borđ t, és fizetni akart, đm ekkor az öreg, aki közben végzeti a vacso гđ  val, fölemelte a mutaбujjđ t. 
— Vđгj, fiam, a jбsđgodért cserébe elđгulok neked 

valamit — és közelebb hajolt hozzá: — én vagyok a Jóisten. 
— Bocsđsson meg, engem vđrnak —motyogta Ijedten a fiú. " 

(Baka lstvđn: Vasđrnap délutđn) 

A tanár úr apró, vékonyka ember volt, rövid, tüskehajjal, orra 
hegyén kerek szemüveggel. Volt ebben az orrban valami sasszerű 

 vonás, amely az óvatos, de rafinált emberekre annyira jellemző . Már megismerkedésünk első  pillanatában biztos voltam benne, hogy nagyszerűen tud sakkozni. 
Megkapó látvány volt, amint a domb tengerparti oldalán rö-

vid ballonnadrágban, vékony, görbe lábaival fölfelé igyekezett 
az oleandrecserjékkel szegélyezett meredek kaptatón. El

őre-haladott kora ellenére lépései biztosak voltak, szinte fiatalo- 
hettemyannyira, hogy a fizikai erőnlétét még én is megirigyel - 

Megvártam, amíg felér a nyaralóhoz vezet ő , kövekbő l kira-kott lépcsökig, majd kiléptem a teraszra. 
— Á! Itt van még. Már azt hittem hazautazott! — kiáltott fel. 
Intettem, mintha azt felelném, amint látja, még itt vagyok, 

aztán lesétáltam a látogató elé. 

Kérdésemre, hogy mi újság, csak legyintett, majd megfor-
dult, abba az irányba, ahonnét épp megérkezett. A kékl ő  ten-gert nézte, melynek mozdulatlan felszíne ott lapult sötéten a 
domb lábánál, meredeken alattunk, és a színe — ahogy bele- 
veszett a látóhatár végtelen végességébe, úgy halványult, fa-kult a felhőtlen ég alatt. 

— Irigylem a kilátását, doktorkém. 
— Ezt minden alkalommal megjegyzi. 

— Hát tehetek én róla, hogy nekem egy ócska, pici hotel-
szoba jutott részemül? Igaz, nagyszer ű  kilátással a benzing ő -
zös parkolóra és a szemközti áruházra! 

Vékony ajkait kárörvendő  mosolyra húzta, szemével lapo-
san hunyorított, mint aki rossz tréfát üz, még ha önmagával is. 

Majd ismét megfordult. 
— Mit szólna egy sakkjátszmához? 

Nem gondolja — feleltem —, hogy már így is eleget veszí-
tettem? 

Megveregette a vállam. 
— Ne legyen kishit ű , doktorkém, előbb-utóbb majdcsak 

győz, de addig is tanuljon, mert ha egyszer én veszítek, többé 
már nem ülök le magával sakkozni! 

Ahogy beértünk a nyaraló elviselhet ő  hűvösébe, leültünk a 
kávézóasztalkához, egymással szembe, és hozzáláttunk a 
bábuk felrakásához. A tanár úrnál ez a m űvelet külön szertar-
tást jelentett, és olyan alapos, körültekint ő  mozdulatokkal vé-
gezte, mintha a játszma kimenetele legalábbis már itt eld ő lne. 
Közben kimentem a konyhába, és két doboz konzervsörrel 
tértem vissza. 

—Szóval, maga csak addig játszik az emberekkel, amíg le 
tudja őket győzni? — kérdeztem, miközben felpattintottam a 
sö гösdobozok tetejét. — Pedig veszíteni is tudni kell! 

— Ez kishitű  és gyenge akaratú emberek filozófiája, bará-
tom. Az életben sem a részvét a fontos, hanem a gy őzelem, 
nem gondolja? Maga nekem nagyszer ű  médium arra, hogy 
önbizalmamat — ha nem is erősbítsem, de tegal бbb fönntart-
sam. 

— Látom, önnek lételapja saját fels őbbségi tudata... 
— Nem, barátom. Ehhez semmi köze a fels őbbségi érzés-

nek. Én nem teszek semmilyen mércét önmágam és az em-
berek közé, ostobaság ilyesmire még gondolni is. Én csak azt 
akarom önmagammal elhitetni, hogy senki sem jobb nálam! 
Ez, ugye, kissé nagyképűen hangzik, de ha jobban belegon-
dol, meglátja, hogy nem így van. En nem azt állítom, hogy 
senki sem olyan jó, mint én, hanem, hogy senki sem jobb, 
mint én. E két meghatározás közt pedig lényeges különbség 
van. Ezek szerint, én beismerem, és elfogadom, hogy nem én 
vagyok a legjobb — mivel tudom, hogy vannak sokan olyan jók 
is, mint én —, csupán azt nem szabad elfogadnom, hogy ná-
lam jobbak is léteznek. Bár tudom, hogy ez nem igaz. 

— Nézze, megmagyarázom. É~  mindeddig 
 b Jatékos nálam. 

 a  hiszem- 

ben  sakkoztam magaval, hogy 	e1obíven csinálja,. és 
Érti már? Ha az  ember ezt elég szug9 	őzi errđ l a — ta- 
nemcsak partnerét, hanem önmagát is meggy 
Ián hamis tényr е lёg 

	az  ellenfelet  annyira  bi onyt 

tehetségét meg p etlenül tehetségét ő l —, hogy a győzelem 

talan cá teszi —függ 	 telen türelemmel 
már csak a rutin kérdése. Ha sokáig, vég 	le ódik 
gyakorolja az ilyen fellépést, az ember önmé ék is meg p 
az eredmenyen. És bevallom, néha még 

— Fél?  

— Néha úgy érzem, bizonyos határon túl ez már nem reális 
menete a dolgoknak. Mintha magát a természet folyamatát 
hamisítanánk meg. Tágítsunk egyet képzeletünkön ne korlá-
tozzuk azt csak a sakkra és a mindennapi életre. Vegyük 
példának a darwini létfenntartásha гбе lméletét: mit gondol, mi történik, milyen k

övetkezményekkel jár, ha annak idején, ami-
kor ösapáinképpen két lábra emelkedtek, nem az er

ősebb, az életképesebb egyedek maradtak volna fenn, gy бzték volna le gyengébb, életképtelenebb társaikat, hanem mondjuk fordít-va? A gyеП
gébb, betegségre hajlamosabb ősapáink bizonyos véletlenek fortélyok, csalások révén túlélték volna az er

ősebb hímtársaikkal vívott harcot legszebb ősanyáink kegyeiért? Hol tartanánk most? Vagy egyáltalán eljutottunk volna idáig? 
— De hisz ebben az esetben éppen a gyengébb fizikumú, betegségekre hajlamosabb őseink bizonyultak volna életké-pesebbeknek, nem gondolja? 
A tanár úr legyintett. 

— Ez csak látszat, barátom, felszínes máz, ami alatt szüksé-
geltetne az igazi érték: az egészséges, életrevaló utódok 
nemzése. És vajon a csalással, esetleg véletlen során n

ő i ke-gyekhez jutott бseink képesek voltak erre? Er ősen kétlem. Ha egyeseknek sikerült is megkaparintaniuk a legszebb, leg-egészségesebb nő i egyedeket, megelőzve erősebb, életreva-ló társaikat, a gyengeség a pusztulás csírái ott lapultak meg-bújva lényükben. 

Azokban a napokban és hetekben egyre gyakrabban jelent 
meg képzeletemben Z. szikár, csontos arca. Agyam keveset dolgozott, mű

ködése csupán a tanár úrral folytatott eszme-
cserékre korlátozódott, így könnyedén csaponghatott az em-
lékek elszabaduló fuvallataiban. 

Szeptember volt, azt hiszem, évekkel azel
őtt, nyárutó, hosszú, esős napokkal. 
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Egy légy leszállt az asztalra, megkerülte a poharat, körbe 
járta a hamutartót, majd végigporoszkált akockás asztalterí-
tőn, egészen Z. keze fejéig. Z. tudomást sem vett a légy jelen- 

létéről, levette drótkeretes szermüvegét, és miközben zseb- 
kendбјével óvatosan törölgetni kezdte, így szólt: 

— Romlott. Minden velejéig romlott. 
A felröppenő  tégy visszazökkentette gondolataimat a kávé-

ház valóságába: mint egy varászszóra, újra megelevenedett 
körülöttem a tér; zagyva hangok és imbolygó alakok lettek is-
mét érzékszerveim bitorlói. 

Fölpilllantottam. 
Z. mereven nézett rám szürke, semmitmondó szemével. 
— Rám se figyelsz —állapította meg, nem bosszúsan, in-

kább elnézzen. 
— Ne haragudj, elkalandoztam. 
— Pedig annyi mindent szeretnék néha elmondani, annyi 

mindent. Nem könny ű  nekem hinni, tudom. Te sem hiszel, lá-
tom, és talán így is van rendjén. Hetek óta érzem, hogy mind 
jobban szorul körülöttem a burok: már csak egy mozdulat 
hiányzik, a végső  mozdulat, és leomolnak a falak. Csak addig 
kell még félnem; csak addig. Aztán már félelem sem lesz, 
semmi sem lesz... 

— Az Isten szerelmére! 
Z. csak a fejét csóválta. 
—Soha nem fogod megérteni. Még te sem. Pedig te szelle-

mi ember vagy, ha ezt lehet így mondani. És mégsem érthe-
ted. Vámpírfoga van a félelemnek. Szipolyoz. Kór, amely las-
san, sejtrő l sejtre hódítja meg a testet, nemcsak a testet, a lel-
ket is, és vihog közben, amikor az els ő  éjszakai neszek átlépik 
a valóság küszöbét. 

A pincér meghozta az italt. Z. kortyolt egyet a konyakból, 
majd folytatta: 

— Ha bezárnak egy sötét szobába, melynek falai fekete bár-
sonnyal vannak bevonva, az a feket bársony a félelem. A min-
den titkot magába foglaló sötétség, a hit és a kiút lehetetlen-
sége, amikor már nincs megoldás. A képzelet és a valóság 
két egyenrangú világ. Mindkettő  reális a maga nemében, és 
egy pontban, egy mindig érzékelhet ő  pontban találkoznak 
egymással. Nagyon gyengék a korlátok, melyek meggátolnák 
az embert, hogy az egyik világból átbillenjen a másikba. Ez 
csak egyensúly kérdése. Kötél 

— Maga is, mint a legtöbb ember, beleesebb ab
ba  

nek a 
h ib

a. Ez 
hogy a transzcendens felvil бgosodбst 

 a képessége, de 
hibás nézet. Minden embernek megvan  

gyenge, életképtelenebb 8 apó nkról Ibeszé gettünk, említ 
amikor 

 dбntбѕеn 

tűk, hogy ha egyeseknek siker It is valami módon uróztulas 
tehetségesebb himtársaikat le убzni, a romlás, a p 

csírái akkor is ott lapultak lén
ú bеn  No s,  e Móra hoztaáí 

eló a múltkor ezt a témát. A p sz  
hordozzák magukban a transzcendens képességeket is. 

— Azt akarja mondani, hogy a gyengébb fizikumú, beteges 
emberek képesebbek a metafizikai ... minek nevezzem — lét- 
re? 

— Nem. Legalábbis nem egészen errő l van szó. Akkor most 
figyeljen ide: mi lehetett a kiváltója annak az er őnek, amely képes volt őseinkbő l akkora fizikai, de elsósorban szellemi tel-
jesítményt kisajtolni, amely elegend ő  volt ahhoz, hogy például az életükre törő  jóval erősebb, kardfogú tigrist— vagy magukat az ősi vad körülményeket —legy őzzék? 

Látva értetlen tekintetemet, nem is várta meg a választ. 
— A félelem, barátocskám, a félelem! A félelem, amely elké-

pesztđ erőket tud a felszínre hozni. Oseink esetében a félelem 
mindentál, ami erősebb volt náluk, hatalmasabb, ami bármi-
kor elpusztíthatta őket, döntő  módon befolyásolta szellemi 
képpeségeiket. De ez csak példa, egy a számtalan közül, 
hogy a félelemnek igenis hatalma van! A pusztulás, az elmú-
lás, az ismeretlenbe való betekintés képtelensége szüli azt a 
félelmet, amely a transzcendens er ők csíráit életre kelti. 

Borzongás fogott el, mert évekkel azel őtt már hallottam 
egyszer ezt a homályos eszmét. 

tanc. 

1_І1~1~1~1!1!1!1!1 І1~1І1!1І1І1ІІІ1 
Reggelente, mikor felébredtem, az ágynem űm nedves, 

lucskos volt az izzadságtót. Ilyenkor néhány pillanatig még 
mozdulatlanul feküdtem, ernyedt tagokkal, szoktatva szeme-
met a redőny résein beszüreml ő  halvány derengéshez. Egyre 
inkább kezdtem belefáradni az éjszakákba, és a reggeleket 
az álom és a valóság lebeg ő  hintajátékában vártam be. 

Tisztában voltam vele, hogy ez a nyaralás nem fogja bevál-
tani a hozzá fűzött reményeket. Az esték, melyek leggyakrab-
ban a tanár társaságában teltek el, véget nem é гб  eszmefut-
tatásokkal, kezdtek már nagyon is terhesek lenni. Mégsem 
tudtam tő lük szabadulni. Nem mintha nem állt volna módom-
ban, hanem mert valami belső  erő  is közrejátszott kett őnk 
kapcsolatában, amire csak utólag jöttem гá. Az sem t űnt föl 
még akkor, hogy Z. emléke is egyre gyakrabban szivárgott el ő  
a feledés repedésein, mint a kísértet, amely régi tartozásait 
jött utólag behajtani: 

Egyik este ezt kérdezte tő lem a tanár úr: 
— Hisz maga a metafizikai létben? 
Mivel váratlanul ért a kérdés, megpróbáltam semleges vá-

laszt adni. 
— Én már magam sem tudom, hogy miben hiszek. 
— Látja, ez a legbiztosabb alap. Magát nem kötik dogmák, 

sem a fanatikus vallás béklyói, meg valószín ű leg nem is meg-
rögzött materialista. A maga lelke, úgymond, szabad, akár a 
prérin kóborló magányos farkas. Ez a fajta nihilizmus tulaj-
donképpen az alapja, a kiindulópontja minden szellemi to-
vábbfejlődésnek a puszta, anyagi létezésen túl. 

— De ha már eddig nem voltam képes vállalni semmilyen 
lelki elkötelezettséget, mi késztetne гб  ezután? 

'..., 	~; !. 

Néhány hónappal a már említett kávéházi találkozásunk 

előtt, amikor még Z. ezoterikus magatátanása nap 
 in -

kбbb csak csíráiban volt érzékelhető , egy Y
a 

tóban, a tó füves partján heverészve adta el ő  elméletét a me- 

tafizikai létrő l. 
Szerinte az embert nem lehet az univerzumtól elvonatkoz-

tatva szemlélni, az univerzumtól, amely mindent magába fog-
lal, a létezőt, és a nem metafizikai beállítottsággal szemlélt le-
hetetlent is; a kozmoszt, a mindenséget. Mert a létez б  határok 
szegélyezik, falak és korlátok, melyeknek már a puszta me-
gléte is feltételezi valami másnak a létezését, valaminek, ami 
a falakon túl terül el. Odaát. A létez ő  és a nem létezб  nem zár-

ja ki, hanem ellenkező leg, feltételezi egymást. A mindennépi, 

létező  világ burokként veszi körül az embert, és ez a burok, 
amely látszólag a mindenséget foglalja magába, és kiterjedé-
se szinte mérhetetlen, valójában igen sz űk, hiszen é гzékelhe-
tö, kitapintható. Az emberek, a házak, a városok, a hegyek és 
a tengerek, a bolygók és a csillagok, a naprendszerek, mind-
mind a burkon belül láthatók, méghozzá éppen azért, mert 
láthatók, elérhetők, vagy legalábbis elképzelhető , hogy elér-

hetők, a józan ész határán belül. Csak a józan ész határán 
belül! 

És a józan ész határán belül? O tt  mi van? A burkon kívül? 
Bármi az ott van, félelmetes és mérhetetlen, mérhetet-
lenségét össze sem lehet hasonlítani a csillagok és a  nap- .'' 

 rendszerek közti távolságokkal. Valahol innét, a sötét, titokza-
tos burkon kívüli világból származik a félelem. De nem az a fé- 
lelem, amely a mindennapi, létez ő  világ szüleménye, mint 
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valóságos, a mélységes félelem: a sötétségt б l való félelem, 

rettegés a látszólagos „semm!tól". Az ember olykor fél egye- 
dül a sötét, üres lakásban. Fél az erd őben, éjszaka, mégha 
tisztában van is azzal, hogy vadak nincsenek a közelben. Ép- 
pen attól fél, ami „nincs", amiért nincs betekintése a sötét- 
ségbe, a láthatatlanba, az érzékelhetetlenbe. A burkon kívüli- 
be, mert éjszaka kissé eltünik a kézzelfogható világ, érzékel- 
hetetlenné válik, és az addig érzékelhetetlen, nem létez őnek 
minősített birodalom beszivárog a burok repedésein, ember- 
közelbe jut. Érzékszerveink megfogyatkozott képességei, 
hogy tájékoztassanak bennünket a körülöttünk lév б  világról, 
eltűnésükkel magunkra hagynak, elárulnak bennünket, és ar- 
ra késztetnek, hogy minden küls ő  segítség nélkül, csupán ön- 
nön belső  ösztöneinkre hagyatkozva, legbels ő  énünk rejtett 
képességeire bízva magunkat védekezzünk az ismeretlen el- 
len. Szégyenletes, sajnálatra méltó helyzet ez, f бképp az 

amilyen félelem például a bűn, a rossz, vagy az éhezést ő l Va- 
li  félelem; ezek csak reakciók, mondhatni: fizikai reakciók. A  

Ugy tűnt, mintha síró hangot hallottam volna a kagylóban. 
— Kérlek, kérlek, az Istenre kérlek, gyere ki hozzám! 
— Elment az eszed? Néha már azt hiszem, tényleg túlzásba 

viszed! Különben is, vendégem van. 
Hangja egyre vékonyabb lett, szinte már sipított. 
— Csak nem vagy beteg? — kérdeztem. 
—Nem... nem... a... az... sötét... 
A pillanat, amikor arra gondoltam, hogy felkelek, felöltözöm, 

és — egy kellemes éjszakát veszítve is — meglátogatom Z-t, 
nagyon rövid ideig tartott; csupán átfutott rajtam, apró rezdü-
lés volt, nem több. 

Reggel Z-t holtan találták lakásán. Szobájában egyetlen ép 
tárgy nem akadt, minden összetörve, feldúlva hevert szana-
szét. 

olyan emberek számára, akik csupán materialista eszmékkel 
felfegyverkezve tudnak harcra kelni. O tt , a burkon kívüli erők 

ellen már édeskevés hasznát vesszük a materializmusnak, 
ennek a kissé korlátolt, burkon belüli eszmének. Az anyag itt 
már tehetetlen. Ha az anyag nem is vész el, korlátolt még le- 
het. 

A tanár úr hátradő lt a székén, kihúzta magát, és így szólt: 
—Kíváncsi vagyok, megismerte-e már maga azt a bizony-

talansággal teli félelmet, amikor minden porcikájával érzi va-
lami megfoghatatlan, bels ő  energiának, feszültségnek a szo-
rítását?! Az irodalomban számtalanszor olvashatott ilyet, hogy 
„a félelem jeges szorítása", „a félelem megmarkolta a szí-
vét", stb. Ezek a közhelyes, sablonszer űen alkalmazott leírá-
sok csupán gyengére sikerült illusztrációi egy átélt, vagy át 
nem élt érzésnek, melyet szavakba önteni nem is lehet. Az 
írók nem tévednek, amikor ezt bels ő  szorításként kezelik, mert 
— hiszen természetes — bármilyen hatásér is bennünket, fizio-
lógiailag logikus, hogy csakis belülr ő l érezhetünk, érzékelhe-
tünk mindent, mivel zárt, szigetelt anyag formájában élünk. 
De maga a szorítás — higyje el! —kívülr ő l ered, mondhatni kí-

vülrő l „nehezedik" ránk. 
Tudja melyik az az állapot, amely a félelem és az elkerülhe-

tetlen fizikai pusztulás csíráit fejl ődésünk kezdetén a legin-
kább táplálja? A magány, barátom. A magány. Az egyéni el-
szigeteltség, a társ hiánya, aki levezetné bels ő  feszültségün-
ket; amikor segítségért kiáltunk, és nincs közelünkben senki! 

Tíz óra lehetett, amikor megcsörrent a telefon. Z. volt. 
— Szevasz — mondta tompa hangon. — Mit csinálsz? 
— Semmi különöset — feleltem, és a lány meztelen alakját 

néztem, amint épp belépett a fürd őszobába. — Tudod, a disz-

szertáción rágódom ... 
— Persze, te most elfoglalt ember vagy. Pedig arra gondol-

tam, hátha lenne kedved kiugorni hozzám. 
— Hát igen. Nem rossz ötlet. Csak tudod ... 	

oznél is, — Akár sakkozhatunk is egyet. Lehet,  hogy
erölбg gу  nevetés majd hagyom magam, jó. a kagy 

hallatszott. 
—Hidd el, szívesen kimennék, komolyan mondom, de... 

rengeteg a dolgom, érted, ugye? 
— Persze, persze... 
— Majd legközelebb, jó? 
— Igen, hogyne. Majd legközelebb. 
Letettem a kagylót. 
Éjfél lehetett, amikor ismét megcsörrent a telefon. 
—Tudom, hogy zavarlak... — Z. hangja volt, remegett. 
—Hát hogy őszintén megmondjam... 
— Ne haragudj, kérlek! Van egy kis időd? 

— Időm? Éjfélkor?! Nem gondolod, hogy... 

Hanyatt fekve, tágranyílt szemekkel, álmatlanul bámultam a 
sötétségbe. Valamire felébredtem, és így, mozdulatlanul, az 
éjszakába pislogva jöttem rá, hogy mennyire zakatol a szí- 
vem. Okot próbáltam keresni felizgult állapotomra, de csak ér- 
tetlenül tévelyegtem gondolataimmal, és testem ismét nyir- 
kos, lucskos lett az áztató verejtékt ő l. Csak azt éreztem ma- 
rón és keserűn, hogy ott, körülöttem, valami romlott volt, vele- 
jéig romlott. Émelyítő  bűzt gyanítottam, amit nem éreztem, de 
tudtam, hogy ott van. Fel kellett volna kelni, kibotorkálni a für- 
dőszobába, megmosdani, felfrissülni. De nem mozdultam, és 
nem tudom, hogy egyáltalán képes lettem volna-e felkelni, 
mert még kísérletet sem tettem rá. 

Nem mertem arra gondolni, hogy félek. Nem mertem félni. 
Féltem. 

Az ömlő , gördülő  fájás ágyékomból indult, fölfelé, és gyom- 
romban remegve megállapodott. Felültem, összegörnyedtem, 
kiáltottam, de az ordító hang nem jött ki torkomon, megrekedt 
bennem, képtelenül, valбtlanul visszafelé indult el. Gyorsított 

perceket nyeltem. 
Nehéz, fájdalmas sóhajjal eszméltem a tárgyakra. Hajnalo- 

dott. 

Arra ébredtem, hogy a tanár úr benyitott szobámba. Megállt 
az ajtó előtt, és kíváncsian nézett rám. 

— Nocsak, de jб l megy sora! Azt hittem már régen talpon 
van. 

Beljebb jött, és megkérdezte: 
— Csak nem beteg? 
Kinyögtem valami olyasfélét, hogy „nem, dehogyis", aztán 

megpróbáltam felkelni, de nem sikerült, Gyenge voltam, még 
arra is, hogy megmozduljak. 

— Feküdjön nyugodtan, semmi szükség, hogy felkeljen. Biz-
tosan megártott az er ős nap. Maga sincs a tengerhez szok-
va... 

Mire kimondta az utolsó szót, már a konyhában volt, és la-
vórt meg törölközőt hozott be. 

A hideg borogatás jót tett. 
— Rossz éjszakája volt? — kérdezte. 
— Pokoli. Még most sem tudom, mikor voltam ébren, és mi-

kor álmodtam. 
Leült az ágy szélére, mélyen a szemembe nézett; tekintete 

tele volt megértéssel, de ugyanúgy volt hideg, távoli, és isme-
rős... 

— Tudja, barátom — kezdte —, a képzelet és a valóság két 
egyenrangú világ. Mindkett đ  reális a maga nemében, és egy 
pontban, egy mindig érzékelhet ő  pontban találkoznak egy-
mással. Nagyon gyengék a korlátok, melyek meggátolnák az 
embert, hogy az egyik világból átbillenjen a másikba. Mint a 
kötéltánc .. . 

Egy cinkos mosollyal levette drótkeretes szemüvegét, és 
zsebkendőjével óvatosan törölgetni kezdte. ❑ 



Carlo Carrá' 

Várhegyi Miklós 

Varázslót élni 

ne hagyj! 
І Hogy másnál jobb vagy rosszabb legyek, szerencse, 

■ tehetség és szorgalom révén, arra sohasem vágytam. 
Életem valódi színvonala alatt vagy fölött tartósan úgysem él-
hetek. Ha erre néha mégis módom látszott nyílni, azzal —úgy 
tűnik — a csalás, a hamis létezés, az összeomlás lehet őségét 
kínálták fel nekem. Volt, hogy évekig olvastam egy könyvet, 
míg érteni kezdtem. Megszoktam, ha cipőfűzőm úgy akarom 
bekötni, hogy azzal elégedett lehessek, minden személyes 
tapasztalatomra — az ismeretlen Szókratésztól Nátánael füge-
fáján és Cheval palotáján keresztül analizálatlan gyermekko-
romig és tovább —kivétel nélkül, teljes intenzitással, együtt és 
egyszerre van szükségem. 

Nem egy (bizonyos) kék szempár strukturál, hanem a teljes 
horizont, nem absztrakt hely, hanem: az enyém. Minden és 
mindenki más több, mint én: ez saját helyem. (Artikulálás: a 
törpe, hétmérföldes csizmáját felrántva, a szökött király-
kisasszonyt üldözőbe veszi.) Egység: mindenki másnak én hi-
ányzom, nekem pedig 6k valamennyiben. 

Legkisebb mozdulatom mögött is ott áll (homályos háttér-
ként) egész életem.  

2 A megrettenés, hogy nem bírom el ezt itt, az aggo-
■ dalom, a kétségbeesés, a szívdobogás. A görcs. A tu-

dás kezdete, az elméletek, az elvontságokkal való azonosu-
lás. A mindenfajta részb б l való kiindulás, a verseny-szituáció-
ba és dialektikus viszonyba illeszkedés hibája. A valóság és 
az utópia szétválasztása, a tekintélyek, nagy emberek várása. 
A műveltség, a merev rendszer, a felhalmozott, féltett zsák-
mány alatti összeroppanás. 

Személyes legyek, vagy használható. 
Vigyázni, hogy ne akarjam jobban mondani, mint ahogy 

van. A passzív oldal elbliccelhetetlen. Teremtés csak a látha-
tatlan meghagyásával. Hagyni, lenni, látszani. Kimondom, 
anélkül, hogy érteném. Mindent képpé tenni: végigvinni, 
szakrálisan zárni. Csak akkor szólhatok, ha beléptem a kép-
be, ahol úgyis és mindenképpen benne voltam és vagyok. A 
modern pszeudo-egységek (hétköznap, beszélgetés, nem-
organikus gazdaság, film, regény, balett stb.) egyik jellemz б-
je, hogy nincsenek szakrálisan zárva, végigvive. 

A Naptól mindneki közvetlenül kap mindent. 
A több nem szünteti meg (nem gyalázza meg) a keveseb-

bet. Csak a teljes létezésb ő l lehet rész-esedni. A valóság a 
nem-létezőben van (az anyag a szellemben, amennyiség a 
minőségben stb.). 

A Nem: a végig-nem-gondolt Igen. 

3  Többé nincs mentség. Arra kell figyelnem, ami mindig 
■ itt és most van, ami „sohasem történt, de mindig volt', 

ez az a Végül, ami a mindig itt lev бben az örök, a minden szó-
gondolat-tett utolsója, a pihenés, a szellemhez térés önma-
gamban, a megszenteli, az eredethez-vissza-kapcsoló. Kö-
telességem a jót tenni, ez biztos, de saját személyemben so-
ha neg nem tudhatom, hogy az jó. 

Hálátlanságom mindenfajta merőben emberi alkotással és 
véleménnyel szemben kimeríthetetlen. Ha egy filmrő l írt hosz-
szú tanulmányt olvasok, nemsokára feszengeni kezdek, és ha 
egy előadó három mondatnál többet szentel egyetlen tárgy-
nak, legtöbbször otthagyom a termet. Kedves könyvemet 
legalább ötvenbő l állítottam össze, Mesteremet is kénytelen 
voltam magam kitalálni öt emberb ő l, akik példakép helyett 
testvéreim tudtak lenni, bár őket nem is láttam soha. 

Az a világ, amit az emberfölötti ember, a sztár, ez a par ex-
cellence tükörben-keresett kiméra jelent, túl sz űk nekem. Az 
értelem, vagyis az egyetlen fontos felé személyes életemben 
az út minden teremtett dolgon át és arra merő legesen vezet. 

Aki szeret, megfigyelte, hogy független helyrő l tett hozzá-
szólásaim és véleményeim egyre fogynak. A személyes név-
másokat azóta bátran cserélgethetem. Amikor fölfedeztem, 
hogy gondolatom és szavam és tettem jelentősége egyedül 
csak számomra igaz, és hiába is várnám, hogy bárki más szá-
mára ugyanazt jelentse, dolgom végre tisztult és egyszer űbb 
lett. Nem láthatom azt, ami nem valóságos bennem. Csak 
olyanról érdemes szólnom, aminek magam fölött való hatal-
mát feltétel nélkül elismerem. 

Régebben ezt úgy mondták: a tudomány semmit sem mond 
annak, akinek helyén van a szíve. Lehet e megfogalmazás el- 
len kifogást emelni, és így önként kizárni, magad a megértés- bб

l. Többé nincs mentség. Slágert nem hitelesíthet még egy tiszta élet sem. 

4  Válságból válságba eshetek, élet-halál kérdések el бtt ■ állhatok, jöhetnek külső  körülményeim szempontjából fontos döntések, sű rűsödhetnek problémáim, és az élet igazi erejérő l mégcsak tudomást sem szereztem, fel ő le még tбјб -kozatlan maradhatok 
 duálo at gyá бn bonyol tб  (( ufvészet — 

б  éek,divátu-

egyenruha, becézéssel birtokba venni, olcsón rangot adni, a 
daganat szépsége, gyбgyulás helyett viszketés, teremtés he-
lyett reprodukálás, a tautológia tautológiája, tetsz б leges ün-nep és helyesírás, tárgyak -dolgok-eszmék napja, másnak 
ajánlott és más számára fontos, mindig más és soha én, ezek 
szerint tehát mindig és kizárólag csakis én stb.). Riporter-eg-
zisztencia. Erőtlenítek, menekülök, kiigazítani látszom a va-
lóságot, pejorativizálok (: mai grammatika). 

~ 
~ 

~ 
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Mert nem sírtak és üvöltöttek, amikor a nem-létet választot-
ták, és láthatólag elmentek az élet értelme mellett, ellenben 
igenis sírtak és üvöltöttek, amikor gépkocsijuk oldár б l lejött a 
máz. 

Mindig elólrб l, mindig az egész. Tudás és hit együtt-tartás. 
Gyermek. 

Csak akkor értem, ha magamra fordítom. Nem kritizálni, 
mert még nincs vége. (Egyetlen igazi kísértés. Minden írás 
por-mandala az írástudók gy ű rűjében). 

Enyém: az elengedésben. Hatalom nélkül. Nem kétségbe-
vonhatatlan, és nem magával ragadó. Távol, azt jelenti: túl kö-
zel. 

Az archimédeszi pont: bennem. 
Valóság: minden, ami mindig itt van (volt), t ő lem végül (egy 

pillanatra sem) nem lesz független. 

Végül is ketten maradtak, ahogy mondják: a nyál és az 5 ■ öröm. 
Mert hogy a buszra felszállva Кбhhentsen és tüsszentsen 

és krákogjon jobb tenyerébe, jelenléte udvarias nyomatéka-
ként, miel5tt gyorsan megkapaszkodik, csak kevés mulasztot-
ta el. Az emberiség egysége nincs közelebb vagy távolabb, 
mint bármikor volt, ezen a nyálas, csúszós, ragadós fog бdz-
kodбn (utazás, kommunikáció, közhely, újságolvasás stb.), és 
csak innen kiindulva, ezt nem megkerülve (lenne) megvalósít-
ható. Genezis és az egész ember (meggyógyítása). A köpés, 
ami ökumenikus világtörténelmi esemény, a nyál, ahol csalás-
ra nincs mód, mert benne szakrális és reális nincs külön: az a 
szellemi hely, ahol fals gondolat és rossz életrend, és ezek ki-
javításának lehetбsége „katolikusan-egységesen összponto-
sul". A kollektivista és individualista (egotista) rögeszme bu-
kásának egyaránt helye. 

Kert: gránátalmácska és izsóp. 
Néha fröccsen a vér: a csipkebokron felt űnő  fény örömére 

rózsa nőtt. A haladók meghaladnak és szeretnek. Az igaz 
öröm az egyetlen kapcsolatnak maradt itt a láthatatlannal, az 

\\ Igen  csendes öröme, az a mérhetetlen piciny pont, ahol át-
\ csillan az, ami a világnál nagyobb. 

Élб  hit: megnyugvás a „Vagyok"-ban. Szabadságot 
■ adó, jó végtelen. Fosztóképz ők dicsérete. 

A babona: a hígítás. Hasonlat, bizonyítás, esztrád, revü, re-
cenzió, hadsereg, hasznosság, romantika, reklám, járvány, 
dramatizálás, gyanú. Az ember nem író. 

Város- és személynevek, ha elfogytak, újrakezd ődnek. 
Új szavak teremtése. A felh бkarcoló: templom. A mai „ha-

tártörés": a sivatag határtalansága. 
A hitetlenség követeli a termékenységet. 
A halál („véletlen") ünneplése, lelkesedés. Számítás, ter-

vezés, biztosítás, minбségtelenítés. 
Erőtlenített, hígított, artikulált valóság. 
Verbalizált (csak-racionalizált) látvány, ve гbalizált érzés, 

csak-racionalizált világ. 

Zenébő l átlopott film, irodalomból átlopott színház stb. Ke-
verni, bonyolítani, menekülni. 

Konferencia-élet, ösztöndíj-élet, novella-élet, kávézacc-
művészet stb. 

Fölösleges korlátozások, értelmetlen és eleve-betarthatat-
lan szabályok, a valósággal csak-m űvészi (csak-tudományos 
stb.) kapcsolatot fenntartani. 

Ontológia: „akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az 
is elvétetik, amije van". 

7 Fénythozó: csak ördög lehet. Egységen kívüli. Visz-
■ szahúzбdott. Nincs léte: önmagáért-való. 

Az Egészet nem lehet „-izálni". 
Megfoghatatlannak lenni a felszínen . Összehasonlít#,atat-

lanságban maradni. Igaz: nagyobb nálam. Szolgálom. Benne 

/
állok. Eddig nyögtem alatta, most ugyanazt szabadon (tudás- 

/ ban) teszem. 

I 

Így hallottam: sötét és szomorú a világ annak, aki zsebeit 
vele tele akarja tömni, csillogó és fényes annak, aki nem akar-
ja. 

Eszmék megjelenésének ellenállni. 
Nem beteljesülni hagyni látszani. 
Negatív csak ez lehet: repülni. (Sepr űvel lefedett vagina 

árán.) Irány: mágia. Ha hozzáragadsz: a nem-létet növeli 
benned. 

Ellentétek (a körön) közvetlenül egymás mellett. Mindennek 
legmélyebb (utolsó) pontja: Más. Önmagában nem önmagát 
szeretni. Végigmenni: az eredet elhomályosíthatatlan tapasz-
talattá válik. 

Egymással szemben: hamis alak. Önmagában önmagát. 
Kívül-hordott bels ő : bálvány. Charitas inordinata. Lyukas 
zászló: nem áll a szabadság jegyében. 

Az értelem mindig a harmadik: ellentétek közötti mérhetet-
len (piciny és hatalmas), szabadságot-ad б  tér. Trinitás: sze-
mélyes (közvetlen). 

A világ: „segéd-konstrukció". 
A relativizálás a harmadikért van. 

8 A valóság egységének megtagadása révén keletkezik 
■ az erő . 

Hamis hatalom: artikulálásra irányuló vágy, az artikuláció 
elsődlegessége. Félelmet a léthiány kelti fel. 

A hit krízise (válság): elfajult példákból visszakövetkeztetni 
az igazra. 

Az exoterika azt akarja, hogy mindenki értse: túl keveset 
akar. 

Az Egy azé, akinek kell. Nincs ellentéte. 
Először a második van. 
Erб : epigonizmus. Az epigont csak a Mester értheti. 
Lefokozások nem érinthetik az Egy hívásának („callos") 

közvetlenségét bennem. Érzékenységemet. Forma: az ere-
deti teremtés érvénye a személyben. Túlcsdordulni valamibe, 
ami nagyobb. 

Passzív ellenállás. Séta. Sz űk-ség. Lélekhez térés. 
Forrásom. A csend birodalom. 
Az egyetlen igaz tekintély a csenden át nyilatkozik meg. Az 

értelem, az örök mindenbő l-hiányzó, a következményként 
nem tapasztalható a szellemben (lobban lángra). Az egység a 
gyengeségben (teljesül). 

9  A madarak szabadsága nem a hamis éneklésben áll. 
■ Illat, fűszer: már nem és még nem. 
Akik élnek e világgal, mintha nem élnének" /1 Kor  7,31/,  

,Ákié a nem-tudás, azé a tudás” /Kéna Upanisad 11,3/ stb. —
Elnek és nem élnek. Mindkettő  egyformán valóságos és igaz. 
Kezdd itt! 

A súlytól lesz eleven és könnyed. Csak a szeretet: súly. 
A szeretetben üres az utolsó pillanat helye. 
Az új Ádám óta az ember tökéletesen rendezett, egyénített 

és teljes — ahogy Lawrence mondja —, változásra már nincs 
szüksége, száma a régi 7-tel szemben a 12, egész-sége nem 
szimbolizálható többé, a 13-as szám Krisztusnál van a 
mennyben. 

Hogy mit veszítettünk, és veszítünk állandóan, amíg csak 
nem vesszük végre birtokba azt, ami örökt ő l fogva a miénk: ez 
— pusztán jóságból — nem megtudható. (Nem tudhatja 
meg bennem „az veled beszél".) 

A teljeset csak a szerelmes (ismerб) kapja meg. 
Az olvasó dedikál (realizál). 
Egyetlen paradoxon van: Minden. Nincs több. Semmi nincs 

külön. Mindent kell mondanom. ❑ 
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II. rész 

Napközben nem maradt más hátra, mint egyedül róni, f ő leg 
Manhattan utcáit, sugárútjait. Na, nem gyalog. Yukival. A ben-
zin olcsóbb volt minta víz, ma sem drága. A Detroit környékén 
lévб  Ford múzeum előtti emléktáblán a következ ő  szöveg ol-
vasható: Hen ry  Ford (az öreg, az első) tette a Világot kerekek-
re... Nos, hogy ez mennyire igaz, vitatható. De Amerika, az 
Egyesült Allamok, valóban kerekeken mozog. Általában autó-
kerekeken. Akinek nincs legalább egy kocsija és legalább egy 
telefonja, az a kitaszítottak, az elesettek és egyébb társadalmi 
csoportba tartozók közé sorolható. Az ilyenek a New York-i 
kanalizációban, és az ahhoz hasonló helyeken élnek. Ezt nem 
azért mondom, mert különösen kifejezett autópárti lennék, ha-
nem mert ez az igazság. 

A '79-es benzinhiány itt Európában és nálunk is úgy felfúj-
ták, hogy mi is Torontoból néhány Кбniszter tartalék üzem-
anyaggal indultunk útnak. A megtett huszonhatezer km. út 
alatt erre az el ővigyázatosságra nem volt szükség. Csak azért 
nem vittük vissza Torontóba a benzint, mert ott is volt éppen 
elég. Az amerikai energiatakarékosság tapasztalataimból ítél-
ve abból állt, hogy az átlag középosztályból való családok ez 
idő  tájt nem használták a harmadik, jobb híján negyedik kocsi-
jukat. Az biztos, hogy ez már neurotizálta őket. Ott  a 29-33-
as válság óta nem ismerik a sorban állást. F ő leg nem ben-
zinért. Mivel a világsajtó, TV, stb. szétkürtölt egy-két olyan 
esetet, hogy az Államok valamelyik benzinkútján a megszo-
kottnál nagyobb volt a tumultus, és az egyik gyöngébb ideg- 

zetű  yankee lelőtte akadékoskodó társát, ezen °én nem cso-
dálkozom. Jó, hogy nem lett tömegvérengzés a dolog vége, 
mint a San Diego-i Mc Donald's-ban történteknek. Huszon-
egy halott. Elszakadt a film. Felmondtak az illet őnek. Ezek után ő  is felmondott néhány teljesen ártatlan embernek, akik 
valószín ű leg mit sem sejtve falatozták a Big Mackjüket és az 
egyéb junk foodjukat, olcsó ételnek lehet halál is a vége —
majd önmaga felett is ítélkezett. 

Nagy úr a SZOKÁS, mondó Dosztojevszkij — az emberek 
életük hátralevő  részét a megtanultak és megszokottak alap-
ján leéljék. Úgy látszik, az írónak igaza van. Ekét szerencsét-
len ragaszkodott a megtanult SZOKÁSOKHOZ—talán jobban 
a kelleténél? 

Neurotizált a világ. Fő leg az amerikanizált világ. Ezt való-
színű leg sejti a kevésbé ideges része, a még nem annyira ide-
ges. De azt nem értem, akkor miért igyekezik utána? Maga az 
igyekezet is neurotizál. Megérjük, ha így haladunk: ahány em-
ber, annyi pszichiáter, pszichológus. Nemcsak Amerikában! 

Pedig Meša Selimovi ć  A dervis és a halálban olyan szé-
pen leírja, hogy aki egyszer megszületik, annak nincs miért és 
hova sietnie, mert minden út csak egy helyre vezet. Az embe-
rek meg rohangálnak ide-oda, mintha állandóan valamir ő l le-
késnének, lemaradhatnának. Az óra, az ID Ő  szabja az embe-
rek életét, és nem az ember az id őt. Ezt nevezzük CIVILIZÁ-
CIÓNAK? 

Bosanac barátom a katonaságnál, egy délutáni futás után, 
amit rendszeres szokásává tett, elhajította karóráját. ENGEM 
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AZ IDŐ  TÖBBÉ NEM FOG URALNI! — volt a tömör magyará-
zat, és még egy kört futott kuncogva. ÉLŐ  IRÓNIA. 

Leszerelve, hazatérve, futásáról nem mondott le. S őt, fo-
kozta a távolságot napról napra, az elviselhetetlenség hatá-
ráig. Azt a határt akarta legy őzni, amit legyőzhetetlennek ta rt  
az emberi szervezet. Fél Bosznia hülyének tartja. Á, majdnem 
az egész. Kusturicát kivéve, de már ő  is Amerikában alkot. A 
fene tudja miért? Pedig nem akart elmenni. Ma fenn él a he-
gyekben, tizenvalahány kilométert futva megy dolgozni, ami-
kor akar—, és mivel ő  szabad embernek tartja magát, megtil-
totta, hogy személyi jövedelméb ő l a szindi Кбlis hozzájárulást 
levonják. Ő  nem tagja egyetlen szervezetnek, felekezetnek, 
csoportosulásnak sem, mert mindezen társadalmi formák gá-
tolják személyes szabadságának érvényesülésében. Mivel a 
sz!nd!kál!s fórumok nem tudták igazolni az ő  tagságát (soha 
nem kérte felvételét a szervezetbe, semmit sem írt alá, nincs 
tagsági könyvecskéje), megnyerte pörét, és azóta nem vonják 
le fizetésébő l a tagsági díjat. Milovan csak egy URAT ISMER 
MAGA FELETT, A LELKIISMERETÉT!! ÉN meg EMELEM 
kalapom ELŐTTE. 

Meghalt az öreg Vitomil is. Még jó, hogy id őben megírta a 
Levitant. Van mib ő l tanulni. Na, meg él az, akire emlékeznek. 

Szolzsenyicin valamelyik könyvében megtiltotta, hogy filo-
zófiával foglalkozzon bárki, aki nem töltött legalább húsz évet 
a GULAGon. Ez a feltétel sokaknak nem adatott meg, kik filo-
zófiával foglalkoztak, foglalkoznak, de megadatott sokaknak, 
kik azzal NEM foglalkoznak. Salamov гб l nemcsak a KOLIMAI 
TÖRTÉNETEK, hanem a New York-i Szabadságszobor is új-
ra eszembe jut. Neki megvolt a feltétele, legalábbis az egyik, 
mégis irodalommal foglalkozott. Szerencsémre. 

Az eddig megismert könyvcímek közül nekem a legfappán-
sabbnak Váradyy Tiboré t űnik: VAGY NEM MAGA AZ ELET A 
LEGJOBB IDOTÖLTÉS? Nem tudom, hogy találta ki, és 
mennyire eredeti, de nekem nagyon tetszik. Majd egyszer 
megkérdezem tő le. A könyv is jó, nagyon jó. Én is könyvtárból 
lopattam el — Gizi volt a tettes, de én a felel ős —, és tő lem is 
ellopták. Méghozzá Zsolt, a költő ! Azt hiszi elfelejtettem, de 
egyszer úgyis vissza lopom t ő le. 

Már megint felemelték a benzin árát. Mikor lesz már olyan 
nehéz, hogy senki se bírja felemelni? Hiába esik a nafta világ-
piaci ára, a dollár, a kamatlábak, ha nekünk hat rafinériánk 
van. Bár lenne tizenkettő ! Igaz, elég abból kettő  is. De nekünk 
hat van. Háromszor több, mint kellene. Mi vagyunk a leggaz-
dagabbak, több van mint kellene. 

A zentai „Тбtbótba" lehet türelmet is venni. Boldogságot, 
szerencsét, önbizalmat és sok más fontos kelléket az élethez. 
Ez az egyetlen „bót" a világon, ahol mindent megvehet az 
ember, amit akar, vagy éppen hiányzik neki. Ilyen Amerikában 
sincs. Itta dollár az égb ő l hull alá, de előtte, mielőtt az ember 
felvenné, le kell érte nyúlni. De le ám! Fárasztó ez az allandó 
nyúlkálás, le-fel hajlongás. Ezt Tónibá Chicagóban nagyon jól 
tudja. Harminc éve nyúlkál már. Belefáradt öreg napjaira. Het-
venöt évesen csak napi négy órát dolgozik. Szabómester az 
eredeti szakmája. Ma már csak tesz vesz. Hogy ne unatkoz-
zon. Van egy gyönyörű , kertes háza, néhány szobával, egy 
kevéske dollárja a bankban, felesége, és kettejüknek két 
autója. Tovább nem sorolom. Még mindig „mögöl", úgy bá-
nátiasan. Annak idején — beadta az ipart. Baszogatták az adó-
val. Fogta magát és átevezett a ba гбn. Azaz kikötött egy szi-
geten, mint ahogyan el őtte sokan mások. Ismeretlenek és is-
merбsök, Kolumbusz előtt és után. A lehetőségek országá-
ban. IGEN, AMERIKA A LEHETŐSÉGEK ORSZÁGA! Tónibá 
után ment FORMAN, azóta Száll a kakukk fészkére, el őtte 
szállt ahova éppan sikerült neki; KUSTURICA is meggondolta 
magát, ő  is elment Tónibá után. Brana Crn čević  a Dugóban 
utána eresztett egy se zárt, se nyílt levelet. El őttük meg TES-
LA fogta a batyuját. Azóta ismeri a VILÁG. A Niagara környé-
kén ma is ott van mellszobra. Kapor is ott valahol lett četn!k-
početnik, a Zvizdićeknek és fő leg a mögötte BÚJÓKNAK a jó-
voltából. Azóta már HALADÓ, hisz pörét megnyerte. 
Amerika a lehetőségek orszaga. O tt  tönkre lehet menni, fő leg 
ha nem TUDSZ!!! Nálunk akkor is tönkremehetsz, HA TUDSZ! 
Fő leg akkor. Ja, Maglić  is ott maradt kínjában. Pedig nem 
akart. Most Princetonban babrál valamit a fúzió körül. Néha 
hazaugrik elбadást tartani. 

De ott van Blažo is Santa Cla гбban, a Szilicium Völgyben. 
Nem gombát keresgél, hanem a software-rel bibelödik. A Bel-
grádi Elektrónikai Karról egyenest oda ment. Hívták. Ő  volt a 
generáció legjobb egyetemistája. Pedig azt az egyetemet 
nem szokás fekve befejezni, mint — jaj, de sok — másikat. 
Hogy ne soroljam. 

Csaba Cambridgeben az M.I.T. (emajti)-n lopja a napot. 
Akármikor kerestem, mindig dolgozott. Legutoljára vasárnap 
este nyolc után tíz percel. Hát nem bement nyolckor r бg egy 
kicsit gyakorolni! Van az ilyennek esze? De van ám. Es az 
ÉSZ a LEGKERESETTEBB PORTÉKA Amerikában. 

Nálunk is. Keresni kell. Ha így haladunk, kérdés találunk-e? 
Keresni, azt lehet. De nem árt néha találni is. 

Pavle Savić  akadémikus írt egyszer (lehet, többször is, én 
egyet olvastam) egy nyílt levelet az ÉSZHEZ-Otvoreno pismo 
— za Pamet — címmel. Abban konstatálja,, hogy iskolarendsze-
rünk zseniálisan agyonreformált VALÓSAGABAN TESLABÓL 
maximum VÍZVEZETÉKSZERELŐ , és passz Vа7PtgethetПa 
Kraljevo környékén, akár a FÉNOLT is, egy kis vízzel. Igy lesz 
a vízvezetékszerelöb ő l fenolvezeték-szerel ő . Mindkettő  veze-
tékszerelő , mit kell itt mindjárt felakadni? 

A TARA VÖLGYÉT meg nyugodtan át lehet adni az ENER-
GIATERMELÉSRE, legalább lesz energia. A TERMÉSZET 
MAJD ALKOT MASIKAT HELYETTE, elvégre RÁÉR! Mire 
megalkottja, addigra a Drina körül is megbeszélik a beszélni 
valót. 

ATOMERŐMŰVEK! Belő lük is elkel nyolc. Mindjárt a DU-
PLÁJA, még nem kés ő . CSERNOBIL UTAN OLCSOBB IS, 
BIZTONSÁGOSABB IS, na meg öregapáinknak is ez kell. Ad-
dig nem tudnak nyugodtan meghalni. Az unokákról, dédikr ő l 
teljesen felesleges beszélni, ők még meg sem születtek. 
Egyszer él az ember. A TRAGÉDIA AZ, HA EGYSZER SE!!! 

Nekem MARX néhány apróságra felhívta a figyelmem. Töb-
bek között, amikor olvasgattam. Az egyik ilyen dolog, hogy őt 
megérteni nem is olyan könny ű , mint azt sokan hiszik. A má-
sik, hogy tanítása szerint élni még nehezebb, mint azt sokan 
hinnék, és számlájára teszik. Ezért, ha csoda folytán feltá-
madna, SOKAKÁT A HÁGAI NEMZETKÖZI BÍRÓSAGRA in-
vitálna. OTT PERELNÉ AZOKAT, AKIK GONDOLATÁT, 
GONDOLATAIT, MUNKÁSSÁGÁT különböz ő  okokból kifo-
lyólag nem fogták fel, de magyarázzák — FÉLREMAGYARÁZ-
ZÁK. A VÁDLOTTAK KÖZOTT IS kiemelked ő  helyet kapna 
egy GRÚZ származású illető , kirő l Miloš Mikeln is szólt né-
hány szót. 
Hágában fellendülne az IDEGENFORGALOM. Nem tudom, a 
hollandok mennyire örülnének ennek, habár vendégszeret ő  
nép. 

Marxtól tudom azt is, hogy a szocializmusnak két ádáz el-
lensége van. Az egyik a t őke és maradványai, ez világosan 
látható! 

A másik a SAJÁT BÜROKRÁCIÁJA, és érdekes, ez nem 
látható. LÁTHATATLAN, akár a lidérc, vagy mint a FANTOM. 
Akár a délibáb. Mindenütt OTT VAN, és SEHOL SINCS. Mint-
ha nem is lenne. A super ára közben csak negyvenkétezer, a 
fizetésem meg tizenhárommillió. Levonások nélkül. Hál isten-
nek gyerekem nincs, a többi meg majd lesz valahogy. 

Nem sírok, csak konstatálom, milyen jó nekem. Annak ide-
jén Torontóba és vissza is repültem egy tanári fizetésemb ő l. 
Még maradt is. Amikor á diákjaimnak olvastam a boszniai bá-
nyászok (szúr a szén) elviselhetetlen helyzetér ő l, nem 1879-
ben, hanem 1979-ben, akkor szégyeltem magam. A vájár 
keresett kb. 350000-t, na nem naponta, havonta. Én is meg 
voltam fizetve, 6 is. Bántott a lelkiismeret. Bánt ma is. De hogy 
oldjam meg a bányászok problémáját, amikor Šrajber a futbal-
lét nem képes megoldani? 

Labinban még nem voltam, de elmegyek egyszer. Még jó, 
hogy Rade itt van Szabadkán! 

Tiszavirág sincs már. Pedig gyerekkoromban, amikor még 
a köpéssel kapcsolatos elhatározásom született, a korzón 
hemzsegtek virágzás idején. Akkor a korzón még emberek is 
voltak. Ma már se tiszavirág, se ember. Elidegenültek egy-
mástól a virágok. 

A Poronty kömyékén hemzsegtek a halak. Emlékszem, 
csak úgy röptében elkaptam egyet a tiszavirágok közül, felt űz-
tem a horogra, és súly nélkül, magát a damilt besuhintottam a 
vízbe. A török temetőbe, a valamikori Zentai Csata helyére. 
Nem kellett vámi, azonnal elkapta egy HÚSOS KESZEG. Fic-
kándozott a horgon. Ó, boldog GYERMEKKOR, hát te is el-
múltál??? 

Lelövik az elefántokat agyarukért! A bálnákat olajukért, a 
lovakat ki tudja miért? ÉS MÉG MERJE VALAKI AZT MON-
DANI, HOGY AZ EMBERNEK VAN ESZE!!! Van a tyúknak —
TYÚKESZE! Ráfogt;#k az emberre és a tyúkra is. Mindkettb-
nek VAN ESZE!!! LÁTSZIK!!! Csak körül kell nézni. 

Kapzsiság, birtoklás, hiúság és hatalom, agresszivitás és 
uralkodási vágy. Mindez egy se гpenyбben. 
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Szeretet, megértés, bizalom, hit és egyebek a másikban. A 
mérleg kimozdul. 

Lelövik SOKSZOR az EMBEREKET IS, AZ EMBEREK, 
nem a bálnák, nem az elefántok, nem a lovak. Az EMBEREK 
EGYMÁST!!! 

Art  Buchwald, mikor már nem bírta tovább cérnával, hogy 
Genfben ezek leszerelnek vagy sem, s miel őtt netán leszerel-
nének, szerelgethetnének, írt nekik az újságban. Azt úgyse ol-
vassák, mert szerelés közben (le, de inkább felszerelés) nem 
érnek rá. Elsбso гban olvasni. Logikus, hogy nem érnek rá, hát 
dolgoznak le- és FELSZERELGETNEK!!! 

Ha meg netán, valaki mégis olvasta volna ajánlatát a lesze-
reléssel kapcsolatban, akkor legalább olyan ! б l és morbidul 
szórakozott azon, mint én. A New York Timest, Washington 
Postot — fő leg a Postot egy időben többet és többen olvasták, 
mint Nixon szerette volna. 

Marianna '86-ban nem akarta elhagyni San Franciscót. 
Estefelé indultunk volna Diegóba. Nagy volt a forgalom. A ki-
felé vezeti autópályák rengetegében az egyes számú autó-
utat kerestem, amikor az arcán leperg ő  könnyekre lettem fi-
gyelmes. A csendes sírdogálás hangos zokogásba ment át, 
közben el-elcsukló hangon, a babiloni zű rzavar zsivajában is 
hallom: „Nem akarok elmenni, nem akarok elmenni Friscoból! 
Fordulj vissza! Nem akarok elmenni!" Még nagyobb zokogás 
következett. Mint a durcás gyerek, aki toporzékolva védi meg-
bántott világát. Visszafordítottam kocsim RUDJAT a kanyar-
gós... Látni Friscot és meghalni -szállóigévé vált. 

Valahol ott tartottam, amikor New Yorkban magamra ma-
radtam. Járom én az utat, kettesben Yukival. Hajtok a Brod-
wayen. Szépen, lassan, nem túlságosan amerikaiasan. Egy-
szer Zsolt barátom a költészet гб l tartott nekem külön előadást, 
és én füleltem, mint egy vészt megsejt ő  nyuszi; halkabban 
beszélt, mint azok, akik biztosak abban, amit mondanak —
általában. Az emberek vagy hallgatnak, vagy ordítoznak-fel-
kiáltott: „József Attila ÉN VAGYOK!" — elhittem neki, hogy  6  a 
feltámadt Attila. Akkor 6 is volt. 

Szobám ablakából a Tiszára Iátok, míg fejemben rendezet-
lenül cikáznak Brodway mozaikszer ű  képei, emlékei. Lennon 
LEGENDÁja ordít a rádióban. Elfelejtettem, hogy Lennont is 
lelőtte EGY BETEG! Közben elindulok tizenötéves ÉRÉTSÉ-
GI TALÁLKOZÓMRA. Lehet, hogy egyszer engem is lel őnek 
a BETEGEK? 

A Broadwayre eljutni, ott porondon maradni, kihívást jelent 
minden m űvésznek, elsбso Гban drámainak, így Natinak is. Az 
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egyik délután olyat alakított, amivel nyugodtan elindulhat, 
hogy ha az életében azt még egyszer megtudja ismételni. Vá-
ratlanul történt, mint minden jб  az életben, és csak két szem-
tanúja volt az esetnek. Sajnos Nati is tudja, hogy élete legjobb 
alakítása megismételhetetlen, így már régen lemondott Bro-
adwayrő l. 

Egyik este véletlenül az 54-es utcára tévedtünk mind a 
négyen: Öcsi, Kosta, Sz ő  és én. Egy épület el őtt hatalmas 
tumultusra lettünk figyelmesek. Megálltunk, igaz ki volt téve a 
szigorúan tilos megállni és parkolni tábla. Elvegyülve a tö-
megben jöttünk csak rá, hogy a hires Studio elé keveredtünk. 
Tömegben az őrület, igaz a mondás. Ebbe a discóba a hét-
köznapok embere csakis véletlenül, azaz szerencsével jutha-
tott el. Ha rámutatott a „hajjakendek" valamelyike. Így kerül-
hettem volna be én is, de nekem ez nem adatott meg. Akkor 
nem is sajnáltam, sőt azzal heccel ődtem a tömegben, hogy én 
be se mennék, ha netán rámmutatna az egyik majom, akinek 
e nemes feladat jutott. Azt is hitte a szerencsétlenje, hogy az 
isten bal lábát fogja. Ritkán mutatott rá valakire „na te birka" 
alapon, de ha ezt megtette, aztán pihent egy órát. Egy fekete 
csaj hisztériát csapott, mert nem őt, hanem a barátn őjét vá-
lasztották ki, ki kellett hívni a ment őket. De lehetett a kokain is 
az oka ziláltabb lelkiállapotának. 

Mi kinn is fantasztikusan szórakoztunk egy olasz társaság-
gal. Senki sem tudja oly teátrálisan enni magát, mint az ola-
szok. Éjfél körül lehetett, amikor az út kell ős közepén megállt 
egy komolyabb Cadillac. A kocsiból kiszállt a sof őr, ajtót nyi-
tott egy hölgynek. Ő  is kiszállt, bokáig ér ő  nercben, alatta 
SEMMI. Anyaszült meztelen. A bunda (augusztusban még 
este sem valami kellemes viselet) természetesen nem volt be-
gombolva. Ha egyáltalán volt rajta gomb?! Arra még én sem 
figyeltem. Nem tudom ki volt ez a n ő  — nekem be sem mutat-
kozott a neveletlenje — de tény, hogy el őtte megnyílt a tömeg 
és az ajtó, még őnagysága apró léptekkel tipegve, senkire 
sem nézve elt űnt az árgus szemek elő l. Azt hiszem ez a ba-
rátnőm szarhatja a spanyolviaszt. És én erre most jövök rá. 
Akkor még nem sejtettem, mirő l maradtam le. Habár ezt-azt 
hallottam a hírhedt Studio 54-rő l. Piszokul felkapott hely volt 
abban az időben. Oda járt a New York. Politikusocskák, cso-
dabogarak és nárciszok kedvelt helye volt. Na meg a plebsz, 
meg ne feletkezzek. Ők tették hiresebbé állandó jelenlétükkel. 
Az ajtókon kívül. Az az egy-két szerencsétlen, aki oda beju-
tott, nem mérvadó az amerikai demokráciában. F ő leg a Wa-
tergate-ek idején. Az, hogy ma is nagyon sajnálom, amiért 
nem voltam benn, különös és természetesen véletlen okra ve-
zethető  vissza. 

Megérkezve Torontóba, az egyik nap Pistával horgászni 
mentünk a közeli Tisza-szer ű  folyók egyikére. Megfogtuk a 
halászlére valót, amit felesége este forrón g őzölögve az asz-
talra tett. Kit űnő  vacsora volt. A kanadaiak nem is sejtik mit 
veszítenek, hogy nem ismerik az igazi halászlét. De ez az ö 
bajuk. 

A vacsora utáni csevegés hevében Pista egyszer csak el-
tűnt. Nem szólt egy szót se. Mint a kámfor. Azaz inkább hol a 
Piros, itt a piros, mert hamarosan megjelent kezében a sexúj-
sággal, a száján kaján mosollyal. Inkább gúnyholódó. „Le-
gyen mit nézegetnetek. Ti nagyszájú n őcsábászok! — és elénk 
dobta a PENTHOUSE legfrisebb számát. Előtte valószín ű leg 
a nókröl beszélgettünk. 

Ma is ő rzöm e sajtóterméket, mint fontos dokumentumot, 
vagy tanúvallomást egy „elmúlt id ő rő l", viselkedésrő l, kiala-
kult szokásokról. Meg aztán hiszi az ember, ha látja. Általában 
a saját szemével. Én is, miel őtt beszélnék a problémáról vala-
kinek, először megmutatom neki a Penthouse 10"ANNIVER-
SARY ISSUE —1979 SZEPTEMBERI számát. Lássa az illető , 
mielőtt még kinyitnám a számat. Ritkán beszélek err ő l, mert 
kevesen értenék meg a lényeget egy el ő ítéletekkel terhes vi-
lágban. Mint minden sexmagazin közepén, itt is ott található a 
lényeg. Esetleg valahol a mélyebb emberi relációkban. Tény, 
hogy miss Joanne szétdobálta lábait egy maréknyi dollárért 
akkor, amikor ugyanazt megteszik ingyen is, esetleg zlotyiért 
vagy dinárért. Meg lehet nézni, a többi meg a fantázia dolga. 
Örök idők óta a legjobb üzletnek számított a sexuális manipu-
láció, a XX. században reneszanszát élte, míg meg nem jött a 
SIDA. De nem Joanne bájaiért őrzöm én e magazint, de nem 
ám! Hanem azon szociológiai és társadalom-lélektani felmé-
résért, melyet e lap színes fotókkal alátámasztva közöl. A tu-
dósok egy csoportja — hová tart az éjszakai élet? — a szórako-
zás discó-formáját tanulmányozva mond véleményt. Eminens 
szociológusok, pszihiáterek, pszihológusok megúnván az  

elmélet szárazabb bölcseleteit, kivonultak a discóba, hogy sa-
ját szemükkel győződjenek meg ott a Caligulát megszégyení-
tő  gyakorlatról. Attól a pillanattól kezdve magasztaltatik az 
empíria, fő leg ma már a hasonló klubokban, mert közben a 
Studio 54 megszűnt. A rossz nyelvek szerint több volt a kokain 
a kelleténél. Ezt az F.B.I. jobban tudja. Nem írom le, mit láttam 
a Penthouse-ban (amit nem láttam, láthattam a Studio 54-
ben), mert nem vagyok Bukowsky, sem Charles, meg ha leír-
nám, a lektorok legtöbbje kihúzná. Ők se jártak még ott, az 
emlegetett Penthouse számot sem látták, nem is olvasták a 
tanulmányt. Még azt hinnék baszkódom. 
(Zárójelben attól függetlenül vázolnám egy-egy fotó mondani-
valóját. A szégyenlősebbek, elő ítéletekkel terheltebbek, Victo-
ria-korabeliek és azok, kiknek az irodalom nyelve szent, ne ol-
vassák el a következ ő  néhány mondatot, míg be nem zárom a 
zárójelet. 

Az egyik sarokban basznak, össze-vissza. Ki tudja hányan? 
Amott az egyik hölgy a pináját vakarássza, közben önkielégít. 
Ráér. Nem szégyelli magát. Arra nem ér rá. Ugyan már? Fel-
szabadult. Mindenféle képyen. Az egyik alak kitette a faszát, 
lásson őfelsége is világot. A ez semmi, a másik léggömböt kö-
tött kis hervadozó faszára. Ez már valami. Közben újra meg-
nézem a lapban, igazat írtam-e? A léggömbös faszi közben 
még mosolyog is. Pózol. Nöi mellek, keblek, csecsek, csö-
csök, tőgyek, amennyit akarsz. Leszboszok, szadisták, mazo-
chisták, szado-mazo egyvelegek, a homokosok —érdekes —
nem jártak oda, nem látható egy sem, de ki tudja? — közben 
ropják a táncot. A feltűnési viszketegségnek mindenféle sze-
xuális változata. Variációk egy témára.) Ezt már olvashatják 
azok is, akik az el őbb felsorolt okok miatt pihentek. 

Nem tudom, mi ütött az emberbe? Nem kuplerájba kalau-
zoltam én Önöket. ORGIÁRA! Nyilvános orgiára. Nem azért, 
hogy megvessék azokat, akiknek volt szerencséjük ott lenni, 
oda járni, hanem... Nem tudom azt sem, hogy a jó öreg Spi- 
noza sidereg-e sírjában. Azt sejtem, hogy jött a SIDA. Csönd-
ben lopózkodott, sunyiskodott, és ITT VAN. 

A gyerekeknek nem maradt tiszta leveg ő , tiszta víz, elefánt 
vagy orrszarvú, erd ő  meg miegyéb, de marad adósság, 
PROBLÉMA, FELELŐTLENSÉG, szemét. SURVIVAL — élet-
ben maradás, TÚLÉLÉS??? Ma már a gyerekek a feln őttek 
felelőtlensége miatt nem is élhetnek nyugodtan, nem is sze-
retkezhetnek, játszhatnak, alkothatnak. NEKIK MEGMARAD 
A MEGTEREMTETT RETTEGÉS!!! Az ember lemászott a 
FÁRÓL. Kilépett a paradicsomból, hogy kultiválódása közben 
eljusson A NEUROTIZALT CIVILIZACIO azon fokára, ahol 
nyugodtan megpihenhet. EZ A KÖZÖNY. Arra várok, mikor jut 
ii a zentai discóba a Studio 54 varázsa? Várat még magára, 
de ami késik, nem múlik. 

Fichte Az erkölcstan rendszere cím ű  vaskos könyvébPn 
alig nyolcszáz oldalon többek között a tudás emberének rén. 
deltetésével foglalkozik. Nietzsche bazeli tanítóskodása soran 
megjegyezte, hogy csak öt diákja volt.. S őt azt ig, bár ne lett 
volna egy se. Hiába magyarázott, nem értették meg. Persze, 
ha nem jól magyarázott. Jobb lett volna, ha a sok magyaráz-
gatás helyett nyit egy kocsmát, esetleg egy discót. 

New York, New York — ahogyan Liza Minneli énekli. Ő  is 
elitta az eszét. Mindenki Lizának hívja, holott ő  LAJZA. A Lizát 
utálja, s ha valaki még egyszer Lizának szólítja, ne csodálkoz-
zon, ha megfojtja. Tavaly ünnepelték aSzabadság-szobor 
százéves évfordulóját. Születésnapot ült egész Amerika. 
Megünnepeljük-e a kétszázadikat? És hogyan? Ez a dolog 
nagyon birizgálja fantáziámat. Nehogy magára hagyjuk a 
szobrot!, egyedül még ünnepelni sem lehet? Nem az igazi. 
Van egy zsidó barátom. A katonaságnál jöttünk össze még 
nyolcvanban. Mladennak hívják. Az egyik legnagyobb él ő  ta-
nítóm. Róla olyan nehéz mesélni, mint bármelyik NAGY EM-
BERRŐL. Most is küzdök magammal, szenvedek a gondola-
tok szavakká, mondatokká való formálásának folyamatában. 
De szükségét érzem, hogy róla is szóljak. 

A sors szeszélye folytán éppen Londonban született, diplo-
mata csemete min ősítésben. Elite első  három évét élte ott le. 
Amikor már megszokta (volna) a h űvös Albiont, gagyogott an-
golul, átvezényelték őt is Olaszországba. Kezdhetett mindent 
előröl. Két év múlva fel kellett adni a spagettievészettel való 
próbálkozását is. Következett India. Ott három évig tanul- 
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mányozhatta a tarkaságot, a gurukat, a Gangeszt. Közben 
itthon is meg-megfordult id ő rб l-idő re. Ismerkedett a hazai 
szokásokkal. Majd jött a Szovjetunió és az ott eltöltött hét év. 
A totalitarizmusról nem volt hajlandó velem vitázni, míg el nem 
olvastam Orwell 1984-ét. Hiába érveltem az Állatfarm mon-
danivalójával . Hiába említettem Hólabda esetét és a szemem-
be csalt könnyeket. Mladen hajthatatlan és könyörtelen ma-
radt , amíg ,a szeme láttára el nem olvastam az 1984-et. 

Mind a két könyvet Hildától kaptam Hollandiából angol nyel-
ven még 1976-ban. Neki meséltem egy tengerparti nyaralá-
son a szocializmusról . Kezdб  és naiv marxista koromban. A 
lány fantasztikus türelemmel hallgatta mondókám. Ritka em-
beri toleranciával. Alig volt 18 éves. Ö a tanuló, én a tanító. 
Amikor már kifogytam aszóból, szerényen és tapintatosan 
csak ennyit mondott: „Ha hazamegyek Hollandiába, küldök 
neked két könyvet. Olvasd el azokat, és majd utána folytatjuk 
a megkezdett témát." Beleegyeztem, elvégre akkor még azt 
hittem, mindent tudok. Én ökör! 

Hamarosan megérkeztek a könyvek. George Orwell Animal 
Farm, és a Nineteen Eighty-Four. Az olvasást a vékonyabbal 
kezdtem és zokogással fejeztem be . Snowball tragédiája 
rendkívül megviselt. Arról felesleges beszélni, hogyan oktatott 
ki Hilda  —  joggal. Ez az eset az , amikor a diáktól tanul a tanító. 
Nem szégyellem magam . Sőt köszönöm ma is ennek a hol-
land lánynak azt az emberséget, amellyel hozzásegített gyen-
gécske alapokon nyugvó világnézetem radikális felülb гб lásá-
hoz. Az 1984-gyel nehezen boldogultam. Nemcsak az angol 
nyelv , hanem maga a téma morbidsága is gondot okozott. 
Nem olvatam el, míg Mladen гб  nem kényszerített. Amennyire 
szeretem az Animal Farmot, annyira undorodom az 1984-t б l. 
Annak ellenére, hogy a lényegét felfogtam. Undorodom min-
dentб l és mindenkitő l , ami az ember jogát saját szabadságá-
nak gyakorlásában gátolja, gáncsolja, akadályozza, meg-
szabja, manipulálja, bünteti. „Szabadnak lenni, annyit jelent: 
NEMET MONDANI!"-véli Nietzsche. R. Luxemburg őt csak 
megerősíti. Engem megnyugtat. 

Mladen játszotta világnézetem kialakulásában a legfonto-
sabb szerepet. A lényeget segítette megszülni, akár a maga 
idejében Szókratész. Egyik alkalommal asztalomra tette 
Fromm Čovek za sebe (Man for himself) c. könyvét. Három 
hónapon keresztül hozzá se nyúltam. Nem kérdezett semmit. 
Várt. Én közben állandóan írtam. Csak írtam. Az írásban nem 
tudott senki és semmi zavarni. Az olvasásban mindenki zavar. 
Vártam a körülmények változásának lehet őségére. Vagyis 
helyesebben, igyekeztem azokat megváltoztatni. Sikerült. Ke-
mény munkával, fő leg fizikai, elértem, hogy bolondnak (udvari 
bolondnak) nézzenek. Amikor a többség szökik a munka el ő l, 
bolondnak nézik, ki dolgozik, még vasárnap délel őtt is. Ker-
tészkedtem. Kaszáltam. F ő leg a kaszálást szerettem. Felsza-
badított. Gyönyörködtem a rendezett parkban, a szlovén táj-
ban. Boldog katona voltam. Ez meg azután sehogyan sem 
ment a többiek fejébe. Még néha Mladen is undorodott a bol-
dogságomtól. Azt hiszem, igazán csak Milovan fogta fel bol-
dogságom lényegét. Mladenon ez esetben nem csodálkozom. 
Neki igazán kijutott. Az ország egyik legperspektivebb softwa-
re-istája lévén öt az id ő , na meg egyes hatalommal elvakul-
tabb bunkók kínozták. Elektromérnökként él ő  könyvtár. Jám-
bor jóindulat az egész ember, aki már akkor annyit tudott, 
hogy neki a TUDÁSÁBÓL fakadólag okoztak kellemetlensé-
get azok, akikt ő l az legtávolabb állt. Dosztojevszkij, amikor 
Miskint alkotta Mladenra gondolhatott. Átlagemberek között ő  
valóban FÉLKEGYELMÜ. Ez a legnagyobb erénye. 

Frommot tanulmányoztam. Megszállottként. Mladennak, 
aki szabadságra ment Belgrádba, csak annyit mondtam: „AZ 
ÖSSZES FROMM KÖNYVET VEDD MEG, AMIT NÁLUNK 
KIADTAK!!!" És ő  hozta. A legfontosabb m űveket. 

Sajnos Fromm meghalt, mielőtt még Milovannal megláto-
gattuk volna. Szerettem volna azt az embert látni, elbeszél-
getni vele. Megköszönni neki személyesen mindazt, amit ne-
kem önzetlenül, könyvein keresztül nyújtott. 

Mladen már akkor emlegette, hogy ha leszerel, elmegy Ka-
nadába dolgozni. Itthon ő  tovább nem fejlődhet, sőt szakmai-lag lemarad. Engem ez a kijelentése érzelmileg felkavart. A 
szakmai érvet világosan felfogtam, de sehogyan se értettem 
az emberi szempontot. Mladen édesanyjával élt Belgrádban, 
miután apja meghalt. Azon kérdésemre, hogy anyját ezzel a 
lépésével a pszihiátriára juttatja — inkább vád —, teljesen za-
varba hoztam. Nem értette, miről beszélek, miéi vádolom. 
Amikor elmagyaráztam hogy én hasonló lépésemmel édes-
anyámat és édesapámat tönkretenném, akkor kezdett számá-
ra derengni félreértésünk oka. Nem egy világban n őttünk fel. Szüleimnek a család szent és sédhetetlen. Azon kívül nem 16- 
teznek érzelmileg megemészthető , értelmileg elfogadható ér-vek. Nem LÉTEZHETNEK. 

Ekkor mutatott гб  a zsidó nevelés lényegére, amelynek 
alapelvek a függetlenség, az érzelmi kötetlenség, a szabad 
választás lehetősége. E szerint nem szabad a gyerek érzelmi 
világával manipulálni, birtokolni azt. Mladen egy egész estét betöltő  tanításából fogtam fel, hogy az ő  anyja örül, ha fia bár-
hol is él, ha azt szabad akaratából teszi. Legyen az a hely a vi-
lág vége, mint lényeg nem számít. Az is a FÖLDÖN van. 
Ekkor határoztam el, hogy 	de minek errő l beszélni, amikor még nincs gyerekem. 

Mladennel kétszer találkoztam Torontóban. Egyszer sem 
akart hinni a šzemének, amikor látott. Jóságtól sugárzó arcán, 
bárgyú csodálkozásán, amely bennem mély barázdákat szán-
tott, mindig hosszasan eltöprengtem. Kevés embert csodált-
am életemben, ő  azonban közéjük tartozott. 86-os utam során 
már Pricetonban élt. Meg volt az új címe, de egy istenért se 
akartam énesíteni érkezésemrő l. Látni szerettem volna az 
arcát, amikor lakására bekopogván ajtót nyit. Én ott állok és 
várok. Én ott álltam és vártam. Majd leültem és lestem. Bíztam 
és hittem. Dühöngtem és sírtam. De ő  nem jött. Péntek estétő l szombat délig vártam. Sejtettem, hogy New Yorkban tölti a hétvégét. 

Irány New York. Kétórányi út és ott vagyok. Még akkor sem 
adtam fel. Amerre néztem a hemzseg ő  emberáradatban, min-denütt őt kerestem. Csak őt, New York nem érdekelt. 

A többiek unszolására Bostonból felhívtam. Vesztemre 
Otthon volt és úgy lebaszott a hülyeségemért, ahogyan csak ő  tudott. Azt is megtudtam, hogy egy órával indulásunk után ér-
kezett meg New Yorkból és a hétvégét Princetonban töltötte agyongуб töпen. HÜLYESÉGEM KINOZTA — engem meg 
azon megjegyzése, hogy New Yorkból NÉLKÜLE én SEMMIT 
SEM LÁTTAM, hiába jártam ott négyszer. TUDTAM, ÉREZ-
TEM, hogy IGAZAT MOND — és elhatároztam: 
LEGKÖZELEBB, HA AMERIKÁBA MEGYEK, CSAK MLA- 
DENHOZ MEGYEK EGY EGÉSZ NYÁRRA, VELE FOGOM 
BEJÁRNI NEW YORKOT, amelyb ő l nélküle valóban keveset láttam. ❑ 
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Kecskés M. Endre 

Az átélés 
és a bírálat 
fantasztikus 
dimenziója 

Kőfalak: börtön és szögesdrót a Világ. Máglyáit a mélysé- 
geiben égeti, és bizony nagyon nehéz, de fergeteges és 
szörnyűségesen emberi, ha kitör a vulkán, és összeméri 
erejét a Világmindenséggel. A felszabaduló iszonyatos 
energiák önmagukat is képesek összemorzsolni. Mint egy 
szupernova robbanása, ilyen ez a megsemmisülés. Az id ő  
megáll: nincs születés, létezés és halál, csak az elemi id őt-
lenség, amely belevési magát a végtelenbe. A kozmosz-
ban minden elmúlás relatív; tulajdonképpen soha semmi 
sem múlik el, csak az egyre táguló világok helyére toppan 
be egy új világ. 

Ilyen az igazi költészet! Mint a sav marja be magát az 
emberi lélek mélységeibe, vérereinken, idegrendszerün-
kön keresztül szerteágaztatja gyökérzetét; szabadulni t ő le 
még akkor sem tudunk, ha megsz űnik számunkra a léte-
zés, mert génjeinken keresztül sorsa összeforr az emberi-
ség sorsával. Nem anyag ő  — és mégis: szinte fogható e 
nemlét. Lüktető  kozmoszként épül be sejtrendszerünkbe, 
időtlenül, a távlatok távlatain át — mint fényl ő  pont sugárzik: 
olykor csípős fájdalmat, olykor utolsó reményt. De él, min-
denkiben él, sőt a természeti (primitív) ember sokkal fogé-
konyabb a költő i valóság iránt, mint a civilizáció terhét ő l 
roskadozó egyén. Csakhogy az el őbbinél mindez ösztön-

szerüeП  megy végbe, míg az utóbbinál mindezt a tudat de-
terminálja. És ha ez továbbjut a puszta felismerésnél, ak-
kor nyugodtan mondhatjuk: Költ ő  születik! Kevés az ilyen. 
Kevés az igazi. Annál többen vannak, akik csak félig rá-
eszmélten botorkálnak, bár érezni vélik belülr ő l a feszült-
séget, képtelenek ezt megfelelő  módon kifejezni. Megszül-
ni, vagy ha jobban tetszik: megkölteni. Ezek a félig-költök, 
a nehezen vagy sohasem érvényesül ők, a megcsonkítot-
tan szenvedők. Ezért hát legyetek könyörületesek hozzá-
juk, ne gúnyoljátok ki, ne ítéljétek el őket! Gondoljatok a lel-
kükben lobogó máglya hevére, amely képtelen kitörni, bár 
önmagán erőszakot vesz, és emiatt tantaluszi kínokat kell 
elszenvednie. 

Aztán egy másik meggondolás: Ahhoz, hogy a főkráter 
fel ne robbanjon, a vulkánhegy oldalában mennyi üregen, 
mennyi repedésen keresztül kell levezetnie pusztító hevét. 

Vagy gondoljunk arra, hogy a percekig tartó, szemünket 
elvakító, színpompás tűzijáték ellobbanása után, milyen 

~• 	iszonyatos sötétség borulna ránk, ha nem égnének to- 
~; ~. 	vábbra is a hervatag utcai lámpák; nélkülük ismételten 
••:. ;• ;• ránk borulna az ősi félelem soha véget nem ér ő  éjszaká-

t•;••; : ja...• 

Ezért hát mondjunk le kritikánk gunyoros hangvételér ő l, 
és sohase mondjunk végítéletet! Igaz, nem tudjuk egy-
formán kifejezni azt, ami a belsőnkben dúl, de ez még nem 
jelenti, hogy a perzselő  tűz kevésbé volna heves. Sokunk-
nak sorsa ez a nérói sors, ami csupa szenvedés, és egy te-
hetséges, befutott költő  tragikumától is lehet szenvedé-
lyesebb. Vezéregyéniségekre mindenképpen szükségünk 
van, aminek kapcsán megfelel ő  tulajdonságokkal, adottsá-
gokkal kell rendelkezni, de a többiek hozzájárulása nélkül, 
bármilyen közös cél elérése reménytelen. 

A kritika tehát legyen éltető , bátorító, humánus és helyes 
irányba terelő . S hogy ilyen lehessen, átérzésein keresztül 
neki is be kell jutnia a sejtek ízeibe, és ugyanúgy el kell ér-
nie az idótlenséget, a végtelent. Az összes m űvészetben 
és nem csak a költészetben, az emberiség tulajdonképpen 
két táborra szakad: az alkotókra, és azokra, akik az alkotá-
sokat szubjektív vagy objektív okokból elbírálják (nem csak 
a hivatásbeliek, de a nagyközönség is kialakítja a maga 
véleményét, bírálatát). Mivel a kezdet az alkotó és az elbí-
ráló részérő l is egy genezisbál fakad, a m ű  értelmi és ér-
zelmi sikјбn találkozniok kell, és egyesülni egy közös céllal: 
az egyetemes emberi kultúrát fejleszteni! 

Félreértés ne essék, én nem az értékeket akarom ki-
egyenlíteni, sem az igazi nagyságot egy szürkébb és lapo-
sabb m űvészi szinttel összehasonlítani, csak — amire a 
címben is utalok — egy m ű  megítélése alkalmával szemlé-
letünkrб l, emberi hozzáállásunkról próbálom lerántani bi-
zonyos gátlásaink leplét, amelyet középeurópai, balkáni, 
esetleg vajdasági vagy jugoszláv kötődöttségnek is mond-
hatnák. 

Azt szeretném, ha a m űvészek lelkének legmélyebben 
fekvő  szövevényein keresztül élhetnénk át közös eksztázi-
sunk által, az oly sokat emlegetett végtelent, vagy nevez-
zük inkább határtalanságnak, ami ez esetben nem más 
mint költészetünk csillagrendszere, đmely nem csak tün-
döklő  csillagaival, de halványabb égitestjeivel és fekete 
lyukaival lesz igazán, teljes, egységesen egész. Ez az a 
fantasztikus dimenzió, amelynek tükrében az igazi költé-
szet az igazi hívekhez szólhatna, s hiszem, hogy kevésbé 
reménytelenül. 

Végezetül még csak annyit, hogy ezúttal kifejtett néze-
teim is szerves részei annak a sajátos, magam által kozmi-
kus-világnézetnek hívott elmélkedési rendszernek, amely 
bár megőrizte materialista jellegét, hogy eljuthasson a leg-
nagyobb magasságokig és a legmélyebb mélységekig, 
mégis olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint a 
neutron: tele van töltés és tömeg nélküli energiával! 

E filozófiai szemlélet lényegérő l, ha kíváncsiak vagytok 
rá, és szólni engedtek, egy másik alkalommal külön érte-
keznék. Csak annyit bocsájtanák elvre, hogy alapgondola-
ta az embernek, mint egyénnek és társadalmi lénynek sza-
badsága és elismerése, a szabad gondolkodás és az alko-
tótevékenység megbecsülése, a béke és a humanitás ér-
vényesítése. Ez az, amire ennek a Világnak oly nagyon is 
szüksége van, csak az érdekek és különbségek rendkívüli 
zűrzavarában hiányzik egy olyan elmélet, amely szárnyai 
alá vonná, és az ellentmondások ellenére is érvényre jut-
tatná a felsorolt alapvet ő  emberi érdekeket. Természete-
sen anélkül, hogy elszakadnánk az anyagi világ realizmu-
sától, a dialektikus látásmód igazától. 

Nem vagyok beképzelt, és tudom, hogy ezt a problémát 
nem én fogom megoldani. De míg eljutunk az igazi megol-
dáshoz, útkeresők kellenek. Vagy a nagy felfedezők, ho-
gyan jutottak el a nagy igazsághoz? A nyomravezet ők se- 
gítségével! Ezek pedig mindnyájan lehetünk, sót köteles- 23 
ségünk is, hogy azok legyünk. ❑ 



vannak normái, erkölcsi és egyébb „cuki" ösz-
szetevbi. Naгбгmost, ennek a kategorikus ta-
gadása nem más, mint az egész emberi társa-
dalom tagadása, s akkor kérdem én, hol itt az 
emberközpontúság? Hiszen közönség után vá- 
gyakozni, méghozzá olyan közönség után, 
amelynek normáit, erkölcseit megtagadjuk, 
szinte pofátlanság! (Még hozzáteszem: a jelen 
pillanatban közönségnek csakis emberi lény 
számíthat, tehát: házi és vadállatok, tárgyak, 
mindennem ű  egysejtú élő lények, szerves és 
szervetlen anyagok semmiképpen sem.) De 
nekünk elég egy ember is „közönségnek" —
mondaná a szaki-hapsi! Na ja, de ez az egy 
ember is a társadalom szerves része! Persze 
létezik itt valami icike-picike cuculi, ami ment-
ség. Mi kompromisszumokat nem kötünk, szól 
a színházú! Mi lenne, ha egyszer, legalább egy-
szer, nem tévesztenék össze a kompromisszu-
mot az opportunizmussal? 

g izmus a 

Hurrá! Egy kis témaváltás, önkritikával! Újabb 
nyavalygizmisok! Ez esetben viszont nem az 
érett, kiforrt, profi m űvészeinkben kutatom a 
„hibuleszkut" hanem az  ifjakban! Nagyon té-
vednek, ha azt hiszik, holmi k гitkusként alkotá-
saikban fogok kutászkodni! Nem. A kopolyájuk-
ba mászok, s gondolataikban lelek „rendelle-
nességre." Mivel temérdek papírt pingálhatnék 
tele ilyes eszmefuttatásokkal, egyszerűen, si-
mán rendszerezni fogom a témákat. A „speku-
lációformát előbb bemutatom, majd megtáma-
dom, megvédem, megvilágítom hibáit, el бnyeit, 
egyszóval én leszek a vád és a védelem képvi-
selője egyszerre. A bíró természetesen nem én 
leszek, azok ti vagytok, a kedves, tisztelt, stb. 
olvasók! 

Szerfelett  aranyos tartományunkban az  ifjak 
által összebarkácsolt színházak számának 
gyarapodása. Ez „naon" pozitívusz! S pont 
ezért a kiváló minőség, a magas szint mia tt  té-
rek гб  eme színpadok tanulmányozására. Hi-
szem, hogy túlhaladtak azon a ponton, ahol 
egy-egy ilyen társulatot dicsérni kell, megvere-
getni a „vállát". Ez olyan: jól van, fiúk, eló гe, 
csak ha csinálja valaki, lesz bel б letek valami! 
Na, az ilyen limonádét szervileg nem bírom. 
Úgy érzem megérdemlik, ha szabályos tanul-
mányt iringálok egy-egy ilyen csoportról. 

A szegény színház. Jerzy Grotowski bácsi 
színházformája követ őkre talál, méghozzá Zen-
tán. Konkrét el őadásra nem óhajtok kitérni, 
csupán az elv, a filozófia érdekel. Mindenek-
előtt  összefoglalom a témákat: 1. / A közönség-
vágy, illetve a közönség szükséglete. 2. / For-
mabontás mindenáron. 3. / Nagy H-betús hala-
dás. 4. / Mindenekelőtt tehetségre van szük-
ség, a tanulás csak másodlagos szükséglet. 5./ 
A humor — i tt  a varietékre, kabarékra gondolok 
—, az  operettek s a hasonló, inkább csak szóra-
kozásra összetákolt m űvek kategorikus meg-
vetése. 

Az ilyen színház elóbb-utóbb ellentmondá-
sokba keveredik. Már az első  pontnál megmu-
tatkozik a jelenség. Elitizmussal találkozunk. 
Ahogy mondanák, mi csak a közönség bizo-
nyos rétegének óhajtunk játszani. Nekünk min-
degy, hogy egy vagy nyolc ember jön el az 
eláadásra — idézem a szóvivő  elvtárs-szakit. 
No persze, ha már megvan a közönségvágy —
amit maguk is hangoztatnak, akkor ne játsszák 
a közönyös múvészfit. Végeredményben az a 
dögszagú igazság, hogy még mindig a színház 
van a közönségért, és nem fordítva! A másik 
alapvető  dolog pedig az, hogy az ilyen színház-
fđrma, gondolok itta „szegény színházra", em-
berközpontú — a nagyokosoknak, akik nem 
értenek ily nyelven: humanocentrikus, kuss! 
(Hogy én milyen profi vagyok.) Megkértem Gro-
towski szakit, magyarázza b el ennek a szín-
háznak a lényegét! — Na, ide figyelj Faragó 
fiam! (Mondó Grotowski.) Mi lemondunk a 
sminkrő l, a világítási effektusokról, a kosztü-
mökгб l és a díszletekr ől, sőt magáról a színpad-
ról is. Nincs szükségünk másra, mint egy nagy 
üres teremre, ahol a nézők és a színészek el-

helyezését biztosítani tudjuk, méghozzá el б - 

Uabb 
nyavaly- 

/ 

/ 	 lu ozo a ozve 

z i n  Ii  az ro I érintkezés! 
Ez szép, gyönyörű , „szupi"! Függetlenül at-

tól, hogy nem ez az ideális színháztípusom, na-
gyon is becsülöm az ilyen formát. Emberköz-
pontú, szinte antropologikus. Na de itt kezdбdik 
az ellentmondás — persze itt a zentaiakra spe-
kulálok. Ha már egy bizonyos közönségréteg-
nek óhajtanak játszani, persze ez könnyen ér-
telmezhetб  a közönség klasszifikációjának, ak-
kor nemcsak a darab kell, hogy humanocentri-
kus legyen, hanem a közönséghez valóhozzá-
állás is. S természetesen ez nem jár együtt az 
elitizmussal. Nosza, belevágok egy következb 
ügülibe, mely a későbbiekben kapcsolódik 

majd az előbbiekhez. Mit is hallott még a tapsi-
fülem? Azt, hogy ebben a színjátsásfo ггбban a 
primitivizmusra lelhet a manus, ha keres. Itt 
fölakaszthatom" a kérdést: visszafejl đdés 

vagy sem. Nem, visszafejlődés nem létezik —

„mo~di" az elvprofi. Ez a számomra új. Még 
hogy nem létezik visszafejl ődés?! Emlékez-
zünk csak — itt azokra gondolok, akik elvégez-
ték legalább a nyolc elemit —, az antik görög 
művészetre és az időbélileg ugyabár utánnele-

vő  inkvizícióra, a „sötét" középkorra. Talán ez 
fejlődés? Persze, hogy nem, s szerintem kész 
dogmatizmus, a progresszió tagadása a m ű -
vésztelen belül. Persze, a „szegény színház" 
formaként nem kell, hogy hanyatlást jelentsen, 
s nem is jelent, hiszen maximediálisan hoггájá-

rulhat a színházmúvészet fejl ődéséhez, viszont 
csak részben mint kísérletezés! Miért? Mert túl-
ságosan egyoldalú. S ismét, miért? Erre Ed-
ward Gordon Craig felel: „Némelyek már fára-
doznak a színházépítés munkáján; egyesek a 
színjátszást újítják meg, mások a színpadokét. 
Érdekes erбfesítések, de ez kevés. Tudomásul 
kell vennünk, hogy a színházi mesterség min-
dig egyes ásszetevőjét egyszerre kell megújí-
tani, ugyanabban a színházban, különben nem 
érhetünk el eredményt. A színház múvészet, 
mint már modottam önnek, (magától értet бdik, 
hogy rám gondol) többféle mesteségbő l tevődik 

össze á színjátszás, díszlet és jelmeztervezés, 
világítás, díszletépítés, éneklés, tánc stb.! Meg 
kell érteni, hogy a színház minden részmester-
ségének közvetlen kihatása van az összes töb-
bire, és hogy eredményt csak rendszeres elb-
rehaladás újtáv érhetünk el, nem pedig ötlet-

szerű , kapkodó újításokkal." Értem, kedves 
Craig úr, égszóval az ilyen színháztípust csu-
pán kísérletezésnek lehet nevezni, hisz ahogy 
maguk is mondják és állítják, minden díszít őele-
met elhagynak csupán a színész, az ember 
marad, ami persze hozzájárulhat a színházm ű -
vészet fejlődéséhez, de csak részben, mert túl-
ságosan is korlátok közé helyezkedik, meg-
fosztva ezzel magát a színház többi, szerves 
összetevő itő l, ami tulajdonképpen a színházat 
színházzá teszi. S van itt még valami. Forma-
bontás mindenáron, amihez még egy jelenség 
kapcsolódik: a jelen pillanat normáinak, erköl-
csének, illemének, bontonának s mindennem ű  
szabályának tagadása. Nem mondom, én sem 
szeretem ezeket a fincsi dolgocskákat, de vég-
eredményben társadalomban élünk, emberi kö-
zösségben, s ennek a közösségnek, ugyebár, 

adásonként más és más módon. Lemondunk 
mindarról, ami a színészt már a színre lépése 
előtt átalakítja. Rájöttünk, mi az elb űvölő , mági-
kus a színházban: ha a színész a néz ő  szeme-
láttára tud átváltozni más és más jellemmé, va-
gy típussá, csupán saját mesterségére, eszkö-
zeire támaszkodva. Empirikusan hittük, tiogy a 
díszítésektő l megfosztva a színház még meg-
marad. Ellenkező leg, akkor szúnik meg létezni, 
ha a színész és a közönség közötti közvetlen 
kapcsolato megzavarjuk, ha megsz űnik kette-
k k "tt k tlen él ő  és kézzelfogható 

Megegyezni, bizonyos engedményeket tenni, 
ebben az esetben a társadalom szabályaival, 
abszolút nem az elvekrő l való lemondást jelen-
ti, sbt sokszor az ilyen széls őségbe burkolód-
zás, az örökös lázadozás, (legtöbbször maguk 
sem tudják megmondani mi ellen) fokozom, a 
nem átgondolt lázadás, a „nem kötök egyez-
ményt", én „harcolok", csakis á rendezetlen, 
kaotikus elvösszevisszaságra jellemzi. Val б  
igaz, ha valakinek rendezett, szilárd elveli van-
nak, s ez a színházforma pedig azt következte-
ti, akkor az igenis tud kompromisszumokat köt-
ni. Emígy oda jutunk, hogy: én nem vagyok 
sznob, én az ellen harcolok — mondja a 
„sznob". Kicsit eltávolodtam a lényegt ő l, azt 
akartam mondani, hogy nem lehet haladást 
elérni totális formabontással, a minennem ű  
klasszikus alakzatok elvetésével, hisz a törté- 
nejem szépen mutatja, hogy a széls őség soha 
nem a haladást szolgálta. Ide — azt hiszem — 
legjobban Roger Plachon állásfoglalása illik: „A 
történelemhez, a civilizációhoz való kötöttséget 

ó mégsem lehet semmibe venni. Nem értem, 
Q miért ragaszkodnak ádázul ilyen gyermekesen 

reakciós eszmék hirdetéséhez. Technikájuk 
vagy ideológiájuk rabjai? Miért van szükség 
egy újfajta színháznak ilyen régi tartalomra?" 

Témaváltás, uraim, ez az előbbi fejtegetés ki-
fárasztott. A tehetség el őny, a tudás, tanulás 
csak plusz. Hát ezzel nem értek egyet. Igaz, 
hogy tehetség nélkül nehéz alkotni, viszont az 
meg tény, hogy a tudás, a tanulás bontakoztat-
ja igazán a tehetséget. Ezek kapcsán újra Ed-
ward Gordon Craig: „Példát mondok fiam, ha 
majd a rendező  mestere lesz az interpretáció 
eszközeinek, vagyis megtanulja, hogyan kell 
helyesen bánni a színészekkel, (nem akarok 
rosszmájú lenni, de a színésszel való bánás-
mód alapfeltétele az illem, méghozzá a jelenle-
vő  társadalom illemének elsajátítása és kell ő  
formában való alkalmazása, ugyebár, (he, he, 
heee) a díszlettel, világosítással és tánccal, ak-
kor fokozatosan megszerzi a cselekvés, a vo-
nal, a szín, a ritmus és szavak fölötti uralmát." 
Végül is kössük össze a tanulást és a haladást, 
na, ki óhajt errő l szólni, persze, csak tessék 
Goethe úr: „Az igazi növendék az ismertbő l ta-
nulja meg az ismeretlen útját". Rövid de vel ős 
mondás, s hiszem, válaszol a témához f űződő  
összes kérdésre. 

Vannak még ügylilik, amelyek érdeklik az 
agyulimat. PI: Miért kell feltétlenül lezuzmuzolni 
a humort, a könnyű  m ű fajokat, gondolok itt az 

~• 
A kompromisszum pozitív, kölcsönös enged-

ményekkel járó megegyezés, az opportuniz-
mus meg negatív, elvtelenség, megalkuvás 

~ 

24 



z 

operettekre, musicalekre, varietékre, kabarék-
ra. Miért nem lehet ez a m űfaj is egyenértékű , 

mondjuk ebben az esetben a „szegény szín-
házzal". Nem nehéz, nincs az a dögösen ne-
héz mondanivaló, ja, a nehéz m űvészet, h ű  
meg ho meg nem új, nem haladó. Mit akarsz te, 
szórakozni? A színház nem arra való, hanem 
arra, hogy beleverje abba a te érthetetlen kopo-
nyádba a „színtiszta m űvészetet". Az az igaz-
ság, hogy az ilyesmitő l megered a belem. Már 
ne haragudj, kis barátom az ilyen operettek, va 
rieték, kabarék mind az állam slamasztikája, 
hogy a népnek eltérítse a figyelmét a gazda-
ságról. No ezt jól megmondtad. Hú-ha! Látom 
már Friedrich Dürrenmatt atyánk vörösödik, 
akar valamit mondani, tessék: „A m űvészet-
nek, tehát a mai drámaírónak is az a feladata —
amennyiben lehet egyáltalán feladata —, hogy 
konkrét formákat teremtsen. Erre els бsorban a 

komédia képes." Na ja, ahogy egy m ű  szóra-
koztatni akar, az mindjárt sz..., „sziralmas". 
Véleményem, hogy egy ilyen állításhoz egy te-

kintélyes adag m űveletlenség szükséges, f ű -

szerezve korlátoltsággal, hiszen egy múr б l nem 

lehet ilyen együgy űen, önkényesen ítélni. Az az 
igazság, hogy szívesebben nézek meg egy mi-

nбséges musicalt, kint egy kidolgozatlan, mo-
dernnek, haladónak titulált színtákolmányt. 
Köszönöm, hogy egyetért velem Dürrenmatt úr! 

A végére egy érdekes vádat hagytam. Sok-
szorazzal piszkálnak manusokat, hogy misztifi-
kálják a m űvészetet. Ebben is van valami. Vi-
szont még mindig jobb a nagy M-betűs m űvé-
szet, mint a nagy H-bet űs haladás. Miért? Azért 
mert a m űvészet átfogó, globális jelentés, a ha-
ladás meg több értelm ű , sót: lehet kibúvó is. 
Egyszóval rá lehet fogni akármire, hogy az ha-
ladó. „Az absztrakt irányzatokat, tudjuk, sok 
szélhámos is meglovagolhatja" — mondja Bajo-
mi Lázár Endre—, s az ilyesmire könnyen rá le-
het kenni, hogy haladó, teszem hozzá én. 

Végtére is az az érzésem, hogy sokat szöve-
geltem. Remélem az írást nem támadásnak ér-
telmezték, hisz nem az akart lenni, csak pusz-
tán egy szerény analízis. Olyan színházról írok, 
amelynek eredményei vannak, s el бadaásuk, 
illetve elбadásaik minбsége szinte profi szín-
vonalon van. Pont ezért pötyögtetek az írógé-
pen. Egyébként is csak olyan színtársulatról le-
het firkálni jóíz űen, melynek értékei vannak. 
Bocsánat, kedves olvasó, egy pillanatra magá-
ra hagyom, ... , már itt is vagyok, egy úr, Federi-
co Garcia Lorca óhajt a végére pontot tenni, 
parancsoljon: „M űvészet hát mindenek felett. 
(S nem a haladás — sajnos nem állhattam ki, 
túlságosan is epés alak vagyok.) Nemes m ű -
vészetet, s Ti, kedves színész barátaim, m ű -
vészek legyetek mindenek felett. M űvészek, te- 
tбtóltalpig, hiszen hivatástudatból és szeretet- 
bб l léptetek a deszkák képzeletbeli és fájdal-
mas világába. Művészek legyetek, akiknek ez a 
mestersége és az a gondja. A legszerényebb 
színháztól a legnagyobbig, a nézőtér és az öltö-
zб  fölé mindenütt a »MÚVÉSZET« szót kell ír-
nunk. Színvonalasság és fegyelem, áldozat-
készség és szeretet kell." 

Utóirat: Köszönetet szeretnék mondani segít б -
társaimnak, akik gondolataikkal, állásfoglalá-
saikkal segítették eszmefuttatásomat. ❑ 

FARAGÓ Attila 
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J 	ј 	 fülszöveg állapitla meg noyy 
ékoztatási eszközok 

■~ 	 rif Кlб  a szorult, a tömeg 1 
reklámjai, az álirodalmi termékek és a tucatze

-  

ne által manipulált nemzedék életérzéseit szó-

laltatja meg." 

A gyermek rosszul érzi magát, ha már ti
zed- 

szer 
 üt labda mellé, s büszke, mint egy Y, 

ha harmincadszorra sikerül telibetalálnia" –
mondja Gadamer esztétikai tanulmányában, A 

szép aktualitásában, amely ere  

salzburgi Főiskolai Heteken elhangzott  előadó 
szimbólum 

saként – A művészet mint játék, 

Is 
 ünnep címet viselte. Játék–szimbólum–ün-

nep trianguluma szólal meg matematikai és ze-
nei értelemben egyaránt a szép esztétikájának 
gadameri újrafogalmazásában, ami eo ipso ak-
tualitása a rútnak is. Az emberi játékosságnak 
ez acéltalan tudatossága szerinte „els б a aéa 
az  emberi  kommunikáció felé',' hisz 

  néző9 aki 
játék mindig együttjátszást igény 

a  gyereket figyeli, hogy miként pattintgatja a 
labdát – ezt teszi, amikor beleéli magát helyze-
tébe s együtt »játszik« vele: ez nem más, mint 

paгticipáció, belső  részvétel az ismétlődбΡ
á moz-

gásban." Alighanem idézve is nY 

hogy a filozófiai he гmeneutika neves múvelбje 

a labdázó gyermeken az alkotót, a néz
бn a be-

fogadót értette, s kettejük kommunikációján a 
mozgást, a játéknak azt a mozgását, melyb

ől a 

néző  is p бПу lеgе
sabekapcso 

mоzgбsbаІaјбtб 
 hanem 

ba való tényleg 
belső  részvételével. 

„A játék tehát végsб  soron a játéknak a moz-

gás általi önbemutatása" – olvashatjuk az esz-
tétikai játékosságról, az alkotás játékáról (Ga-

damer: Die Aktualitát der Schönenš ahmáгp 
Reclam, Stuttgart, 1977, 30-31. old.), 
már önmagáért való játék – mert ennek is van-

nak fokozatai acélirány kéP9eóeaaktualizálódik 
küliségig és vissza – ot csak 
bennünk két ilyen eltérő , a játékosság 

hasonló módon műveli, esetenként mímeli al-

kotó kapcsán, akiknek az alábbiakban öss omá- 
tett „játékmozgásai" (verseskötet О  aag k az 
nyos kritikai szemmel nézve meg 
esztétikai játék lépcsófokán, de és I totб tеv  z-
kenységet fejl ~déstörténetileg az 

gyermeteg in-
f  nt'li  l az iig vб  gVеZ t

б  művészetszemlélet, s 
fanit/izmusig vég g 
annak szemléletváltásait tőbé kért termé 

magáévá tevő  mai kritikai  gy
akorlat nem köte-

lеzб  nek tekinti, hisz 
 damera  előadás címébe 

IezS végigjárnia 9 etszet ős is 
foglalt hármasságot, hanem még 

t
k a l is  

megállapodni az alkotói játékosságna k lab-
daütögető  cél olya

n 
 

talanságánál vagy 

datosságáПбl, mely szerint– a leg {cebbehelyet-
be a lehetséges kulcsszavak egy 

tesítve – az alkotlás végs ő 
 soron az alkotótévé 

kenység általi önbemutatása. 
Játék általi önleplezésük lehet  

рб lt á az él-
hisz közös nevezбjük, hogy 

tető  elemük. Már az is sokat mond  б
luК,s,oay 

magukat miként nevezik:. az 
egy másik: „szé-

büszke városára" (Bada  Tibor),  a 
mбum rend-

lesváffú színes bárd vagy 
városára nd- 

szeres véradó" (Fenyvesi Ottб). A 	
Nova Sad 

loКбlpartiotistásan« büszke, magát „ 
természeti kincsének" tekintő 

 Bada Dad b! 

Fekete J. József utószamondi
a megy  szub -

kulturális tevékenység ha 

szetét; „a civilizáció menstruációs ciklusainak 

nagy metaforái között" éneklő
, versciklusnyi 

neande г-völgyi sétákra vállalkozó Fenyvesi 

legújabb kötetérб l, a Kollap 
e9Y céltalan' pe 

O  

Ténylegesen ez a szubkulturális jelleg volt 
a meghatározó a két, szemléletmódjában egy-
mástól igen eltérő  versgyűjtemény „leltárkész-
letének" párhuzamba állításánál. Bár a szub-
kulturális miliőt interpretáló, jelentésvilágát köz-
vetítő  alkotókra az adott társadalmi- vagy гбteg-
szituáció mozzanatainak bemutatása, akár túl-
hangsúlyozása vagy fetisizálása a jellemz őbb, 
mint magával a költészettel való foglalatosko-
dás, vagy holmiféle ars poeticák deklarálása, 
mégis alkotóinknak a közlési közegükhöz való 
viszonyulásával kezdenénk a párhuzamos mo-
tívumok felvonultatását, mert egyrészt maguk is 
megfelelő  alapállást foglalnak el, másrészt itt 
válik el leginkább, hogy párhuzamos egyene-
seiket milyen fesztávra helyezhetjük. József 
Attila óta hatványozottabban érvényes a „Költ ő  
vagyok – mit érdekelne/engem a költészet ma-
ga?" kérdésfeltevés, különösen a nagybe-
tűs Kultúrától idegenked ő , magukat költőnek 
szándékosan nem deklaráló alkotók körében, 
de esetünkben kivételt képez, mert Fenyvesi 
két versben ironizálja, hogy mit nem tart vers-
nek, Bada pedig a maga mércéje szerint szabá-
lyos ars poeticába foglalja helyenként lírai val-
lomássá feltornyosuló szemléletfoszlányéit. 
Fenyvesi a Betli 1. és a Betli 2.-ben egy negatív 
ars poetica körvonalait rajzolja meg, amikor so-
rokba tördeli, hogy milyen a nem igazi költészet: 

a betanított vers szopni tud 
CO 
	

nyá/askodik nyalakodik nyakaskodik 
nyiratkozik és vécére jár 
nagyokat sóhajtozik đju/dozík ámuldozik 

et 	csillagokat tanulmányozva sóvárog 

	

■~ 	biciklit hajt önkielégft... 
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(Betli 1.) 
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büntetlen e/óéletű, angazsált, 
a иΡ 	 /megbizhatб ... 

(Betli 2.) 

Bada viszont egy pozitív ars poetica önt őfor- 
máiba foglalja „kétszer kett ő  - három" – egy-
szerűség ű  megállapításait (Hőmérők a köl-
tők): Divatunk az agyunk. „Igazságunk igaz 
harcosai, érzéketlenségünk bankrablói /az 
örökkévalóság költő i./ Kihű lt szívünk h őmérő i, 
életutunk eltérült repül ői..."), s helyenként a 
naiv patetika szárnyán emelkedik a lírai önkife-
jezés régiójába: „serlegként emeli fel saját ma-
gát ö, kíméletlen emberharcos az elszánt köl-
tő ." Olyan erkölcsi kopáson átment és elhasz-
nálódott kifejezéseket „forgalmaz" versében, 
amelyeket a korábbi rárakódástól megtisztítva, 
újra elsбdleges értelmükben kell vennünk (kí-
méletlen emberharcos, elszánt költ ő , igen har-
cos, örökkévalóságunk költői, szívünk hőmérő i 
stb.), s egy új, intim szenzibilitás integritása tör-
melékeinek -tekinthetünk. 

Még határozottabban különül el a két költé-
szetszemlélet, amikor mindketten arról valla-
nak: mi, illetve milyen legyen a vers. „VERS, 
LÉGY GYÁRKÉMÉNY!!! /naftalel őhely/ légka-
lapács, földgyalu, hernyótalp /esztergapad, ke-
nőolaj, centrifuga/ akkumulátorcella, konzerv-
nyitó /colstok, munkászubbony, cájgpantalló/ 
büdös harisnya/ VERS, LÉGY SZENNYE-
ZETT" – bővíti Fenyvesi a képzettársítások 

ez a vers a mi nagy reménységünk 
eljutott az eurбpa-bajnokságra 
jövđre talán az olimpiára is kijut 
különleges adottságai vannak 
jól adogat, jól fut... 
bioritmusa rendes, káros szenvedélytől 

/mentes... 



~ 

jelentéstelenség felé táguló vonulatát „sörös-
üveg, magyar nóta, turbulencia..."), s a vers 
valamiféle „valбsбgszagúsításán " túl legfeljebb 
a költészetünkben már evidentált korábbi kép-
zettársítás-halmazok egyikét-másikát idézi fel 
bennük (A vers égben szétporladt madárse-
reg,/ a vers kérdés az öregekhez... a vers: 
mondj egy hasonlót,/ a vers merő leges vetkő -
zés..." Gulyás József: Gondolatok a versrő l). 
Ezzel szemben Bada Dada az őszinte 
gyöngyszemekben a modern m űvészet ex-
panzionistaillúzióiról tudomást nem vevő  befelé 
forduló, személyesen hiteles költészet egyso-
ros esztétikája fogalmazódik meg: Ja: „legyen 
a vers komoly, de szarás ". A komolynak és a 
szarásnak a tényleges jelentéstartalmait kötete 
minden mozzanatában szemlélteti . Ezúttal nem 
vállalkozunk részletekbe menő  „kiszerelésé-
re", csak leegyszerűsítve utalunk a továbbgon-
dolás irányára: a költészetet vedd komolyan, de 
ugyanakkor komolytalanul is, azaz legyen sza-
rás mindaz , ami a komolytalanságon túl Bada 
Dada költészetében is — esetlenkedés, fricska, 
maszatolás, baszkódás, naiv primitivizmus, pri-
mitív naivság, harmatos őszinteség — gadameri 
értelemben vett JÁTÉK. Ezen az „életrevalósá-
gon", napba tekinti élni akaráson túl (Szí-
vünkben kacag fel a napfény") alkalmasint őt 
is hatalmába keríti a mindent megéltség és kié-
gettség érzése. „Már csak átérzett érzelmeket 
érzek már csak" — mondja, de nem tartják fogva 
a magukat sokszorosító szavak, nem billen ki 
befelé építkező  — saját kis világot teremtó —
egyensúlyából. Fenyvesinél a nemzedéki ener-
váltság meghatározó alapélmény: Kollapszus 
mint a könyv címe is mondja. 

...Újrakezdésre 
vetkőzünk, öltözünk, készü/бdünk, 
szeretkezünk. Újból és újból, naponta 
többször. Elképedve, még döbbenettel, 
esernyővel, hólapáttal. 

(Proletárdal) 
A kollapszusból a kiutat az „eressz belém 

áramot, s akkor megint olyan leszek mint ré-
gen" alig valószínűsíthető  reménye villantja fel, 
de az összeomlás továbbra is ott tombol a Dri-
vin' the Blues begerjesztett nemzedékében. 

A Hardcore-punk blues egy ilyen kollapszu-
sos állapotnak a felpergetése, felszólító módú 
akarásainak sorjázása : aminek idбrбl időre a 
refrénszerűen ismétlődő  első  sora szabja meg 
medrét, legalábbis amíg a — helyzetdal alanya a 
végén tőmondatokká csupaszuló lihegésével 
nem riad vissza attól, akit provokál. 

Én vagyok a 104-781 
Lángvörös tűsarú cipőket viselek... 
Eddig még minden összejött 
A bioritmus és az egész ontológiai 

/gyógyszertár 
Arcom liszttel sminkelve, akár valami 

bonviván ... 

Ezek a vers első  részébő l kiragadott sorok 
nem csak a zene elszabadult robaját , a disco-
klubok vitustáncának hangulatát elevenítik 
meg, hanem a fiatalok egy korábbi, nálunk már 
letűnt nemzedékének arculatát is. A liszttel 
sminkelt bonvivánságnak az indulatok hullám-
zásában egymásra torlódó akarásai nemcsak a 
körömmel-foggal megragadott id ő  pillanatai, 
hanem begerjesztett áramkörei is egy olyan 
nemzedéknek, amely úgy érezte: els őként 
adatott meg számára, hogy telefonszámként —
a véletlenszerűség nagyságában gyönyörköd-
ve — vesse magát bárki elé szexuális pa rtner-
éént. 

Nos, a Fenyvesi és Bada által megénekelt, il-
letve ez utóbbi esetben papírra krahácsolt nem-
zedék közötti különbség teszi egymástól eltérб-
vé, mássá, úgymond — a költészetüket is. A Ba-
da Dada-fiatalokra már nem hat delejes erővel 
az egyéniségnek a telefonszámok személyte-
lenségében való kitárulkozása, ők nem tűsarkú 
cipók, a b oritmusszámítás nemzedéke, hanem 
a mindegymivanalábadonéi. 

Túltéve magukat azon a köztes helyzeten, 
hogy nemérdekeshogynemé гdekes, egyféle új-
természetessé elemi egyszerűségével — annak 
delejességével, új életvitelével — közlekednek 
egy nem általuk megteremtett, de már puszta 
jelenlétükkel is a maguk arcára formálódó világ- 
ban: 

KEZEMBEN NOTESSZAL ÉS 
/DETEKTIVKABÁTBAN 

NYITOTTAM BE ESTE A ZAJOS 
/DISCOBÁRBA 

szevasztok fiatalok, mondjátok meg, hogy 
/vagytok 

szevasztok szivarok 
mondjátok meg, hogy vagytok 
vajon miről álmodtok, mi is a vágyatok 

italozás, motorozás, csajozás, tanulás 

A beat-nemzedéket követő , generációnak a 
széttagoltság miatt nem nevezhet ő , de nyom-
elemeiben szinte mindenütt fellelhető  városi fia-
taloknak a szalonképességtő l , az általánosan 
beyett magatartásformáktól eltér ő , arra ügyet 
sem vető  keményfej ű  analfabétizmusa — ók a 
nagyvárosi életmód írástudatlanjai — a kétszer 
kettőt már nem kívánja mindenáron háromnak 
tudni, hanem — ha már nagyon kell — megelég-
szik az egyszer egy az eggyel: „Megforditott 
mikroszkóp a teleszkóp" — ami ilyetén keve-
sebb, mint állásfoglalás: egyszer űen valami 
képpen-létezés. A valamiképpenségnek legér-
zékletesebb és képileg legkifejez őbb sorai az 
ovodásoКгб l írottak. Ovisokról, akik ők maguk, a 
szubintelligens marginális csoport — az élet ter-
rormetrójának ovisai: 

... mennek az ovisok az utcán. 
És ebben a momentumban mindannyian 
száraz és kemény takonydarabokat 

/halásznak ki az orrukból. 
Mit csináltok kis ovisok, ilyen az élet 
az élet megy tovább 
az élet az egy idd 
az idő  az egy pénz 
a pénz az szerelem 
LAV 1S LOVE 
LOVE 1S LAV 

S ezek a „kis" ovisok már nem t ű rik meg, 
hogy „piszkos trükköket" vagy „biznisz tudást 
alkalmazzanak velük szemben mások. Elegük 
van az előző  nemzedék bioritmus -számítgatá-
sából, ontológiai gyógyszertárából, privát világ-
fájdalmaiból, ismert rituáléiból (Fenyvesi: Hard-
core...) 

A beat és újprimitív nemzedék és költészet 
különül el Fenyvesi és Bada kötetében egy-
mástól, ami egyaránt különbsége életmódnak 
és megnyilatkozásnak. Hogy mennyire külön-
bözik a két hozzáállás, szemléltetheti akár a lá-
zadáshoz, mint alapvető  nemzedéki élményhez 
való hozzáállásuk is. Fenyvesi „ lázadó p гóféta-
ként a szerelem elsó pop-hajnalán" végigtilta-
kozza magát egy sor olyan dolgon, ami ellen a 
Bada Dada-létezésnek semmi tiltakoznivalója: 
„Üzemzavar a díszülés kanalizációban", 
„erászakos sebeséggel tör ránk a technológiai 
reprodukció /posztpolitika kosztreklám szóra-
koztatóipar/ egyre több a tánciskola az éltáncos 
és sportoló sztár", „az id б  pénz jó blöff" (Ba-. 
dónál nem blöff, hanem mint már az ovisoknál 
láttuk, egészen más), „a profit élén újraterme-
lés és a genitáliák kielégülése" stb. A neopro-
mitíveket mindez nem foglalkoztatja különöseb-
ben, nem valami ellen vannak, hanem puszta 
létezésükkel szorítják ki kömyezetübб l a szá-
mukra szüksége teret. Amíg Fenyvesi kötete 
záгбsoraiban, úgymond az utolsó szó jogán 
sem mond le a lázadásról: 

tíz év jobbra, tíz év balra, 
jobbára balul eltékozolva, 
még mindig a világ .rendbontása vagyunk, 

addig Bada lázadó tizenéves generációja nem 
más, mint , ; látszatot romboló tinédzser lázadó": 

i 
Lázadásuk apoteózisa a Bátor ventilátor so-

raiban csúcsosodik ki a ventilátorból helikopter-
ré magasztosuló szerkezet által. Vajon miként 
tekintsünk a magát „még mindig a világ rend-
bontásának" tekintő , de a FUCK IT BULLSHIT 
(BASSZÁL BIKASZART) jajjdeérdekességéig 
eljutó megkésve-bitnikeskedés és a neo-pri-
mitivizmus SZUBHUMÁN szent együgyűsége, 
nemegyszer ügyefogyttsбga közötti különbség-
re? A huligánok, bitnikek, punkosok szubkul-
túráját brillirozб , hatvannyolcas kollázs stílus-
ban nemzedéki életérzését kifejezd, tudatosan 
versszerűségre törekvб  Fenyvesi áll-e köze-
lebb a befogadóhoz — a maihoz — vagy Bada 
karatebilderei, ovisai, sivatagban porszívózó ti-
nédzseréi, ahogyan őket könyvének, az ÚJ 
MOSTnak a megolvadt lencséj ű  szemüvegén 
át érzékelhetjük. Ez az életerбs pajszer-primiti-
vizmus nem műveli a költészetet, mint a Gins-
berg -galaxis csillagai , holdjai és műholdjai, ha-
nem megéli a maga, ha nem is egyéni, de sze-
mélyes vagy akár személytelen hangján: doku-
mentálja érzéšeit, meglátásait, melyek eseten-
ként akár rímessé vagy ritmusossá is lötykölőd-
hetnek. Fenyvesi költészetének a helye a már 
említett beat-költészet valamelyik csillagképé-
ben, a Badáé pedig a grafittik tájékán, azoktól 
egy szöveggé szerveződési fokkal magasab-
ban keresendő , miközben mindkettőjük beletar-
tozik a pop-rockos és altematív zenei hullám-
verésébe is, sót fontos meghatározójuk, hogy 
az ilyen dalszövegekkel rokoníthatók, vagy ese-
tenként azonosíthatók. 

Ilyen vonatkozásban is mérhető  értékük, 
mégpedig a szüntelen változásnak kitett szub-
kultúra mérlegén, amely leginkább az id őszerű -
ségre , a hic et nuncra , a tiszavirág é ltűségre 
van hitelesítve — s ezzel már utalunk is Fenyvesi 
mítoszrombolásának és Bada mítoszutánisá-
gának az értékelési lehetőségére. Ha a szöve-
gek által behatárolt térségben esztétikai min б-
ségek keresésére vállalkozunk, éljünk Gada-
mer idézett tanulmányának végkövetkeztetésé-
vel: vizsgáljuk meg, olyan-e mintha „b е %б lünk 
nбtt volna ki"? Mert szerinte „csak ami állékony 
a tétova időben, az m űvészet ma, volt tegnap 
és mindenkor". ❑ 

Nyakig a szarban, 
mint hal a vízben. 
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Csoóri Sándor: Készül ődés a 

számadásra. 
Magvető , Budapest, 1987 

.. mert nincs szebb, mint a szép, ha egyszer 

határos az igazsággal; mert a szép az igazban 

leli határát..." 
(Erdélyi János) 

A „második kiegyezés" következtében — amely-
re '56 után került sor a magyar kulturális élet-
ben a politikai hatalom és az írók közt — a dol-
gok folyásának külső  szemléletébő l, a látszóla-

gos nemtörődömség irodalomsorvasztó kútjá 

ból elveszve, magárahagyatottan tör fel Csoóri 
Sándor elkeseredett hangja. Ez a hang szemé-
lyes, bizalmas és ami a legfontosabb, egysze - 

rü, tiszta; stílusával mindenekel
őtt a közérthe-tő

ségre törekszik. Nem hiányzik belöle a drá-
mai feszültség; szövegei gördülékenyek, átte- kinthetők, kevés áttétellel. 

A verseibő l el-eltűnő  lírai személyiség újra-
felfedezése jellemzi ezt a kötetet, a benne he-
lyet foglaló esszéket, szociográfiai jelleg

ű  érte-kező  prózát. A szerző 
 önmaga meséli el gondo-

latait, olykor csendesen, ábrándozva meditál, 
míg néhol megalkuvást nem t ű rő  radikalizmus-
sal bírál, helytelenít, ostoroz. A jelen kort bírálja, 
a társadalmat, amelyben alkotni (lenne) kény-
telen, a mai helyzetrő l ír, de a múltra utal, és a jövő 

 esélyeit latolgatja. A kötet olvasása köz-
ben az írások egy részét a megkésettséggel 
vádolhatnánk, de ennek éppúgy nem mi va-
gyunk az oka, mint ahogy nem oka Csoóri sem, 

hanem egyedül a cenzúra, a politika, amely 
mindenható kezével, elvakultságában és gyá- 
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vaságában sorompót engedett akkor, amikor a 
jelzett írások a legaktuálisabbak lettek volna a 
megjelenésre. (Mert van itt írás, amely a maga 
idejében mégis napvilágot látott egy foly б irat-
ban, aztán a késve észbe kapó cenzúra kény-
telen volt utólag kiollózni minden egyes pél-
dányból a cikket.) 

Csoóri Sándor vállalja azt a szerepet, ame-
lyet a XIX. századi romantikus nemzeti költők 
öltöttek magukra, elviselve az ellenzéki maga-
tartással járó meghurcolást, mint amilyen pél-
dául az irodalmi Кбzéletbб l való kitiltás. A kötet 
elsó, fejezetnyitó írásában még nosztalgikusan 
emlékezik gyerekkorára, a pápai gimnazista 
éveire (Diákévek harangzúgásban), de már 
ugyanebben az elsó fejezetben megüti azt a 
hangot, amely a kötet legkiemelked бbb esszéit 
jellemzi. 

Lehet-e politizálni a szocializmusban? — teszi 
fel a kérdést Csoóri az Egy nomád é гtelmisé-
gi-ben , vagy a politika mint fogalom, a társadal-
mi mozgások kifejezője csupán dísz, „fa-
gyöngyszerű  dísz a nagyhatalmak lombkoroná-
јбn?" Az író, aki a jelenkor bizonytalanságában 
kénytelen alkotni, éppen a bizonytalanságának, 
a tájékozatlanságának következtében kény-
szerül letérni az alkotás útjáról, majdhogynem 
magándetektívként kell m űködtetnie, nyomoz-
nia az igazságok és féligazságok után, mert: 
„Nyomozómunkára kényszerülünk ott, ahol 
elemzб  és teremtó munkát kellene végeznünk. 
A sötétségben tapogatunk, amikor a sötétséget 
kellene eloszlatnunk." De a politika legheve-
sebb bírálata ellenére — vagy éppen ezért — el-
keseredve vallja meg, ha stilizálva is, hogy 
„közérzetünk és tájékozatlanságunk csonka-
ságáért" sem lehet kizárólag uralmon lév б  poli-
tikát hibáztatni: , ... megvádolhatjuk-e az 
oroszlánt, amely a Iába elé hever ő  gazellának 
gondtalanul átharapja a torkát?" 

Az állam és az író képzelete egy esszényi 
hósszúságú kifakadás, egy megbántott pillanat 
következtében kirobbanó kényszer, hogy meg-
sértett íгб  egy szuszra kimondja aki tudja mióta 
visszatartott, bűnösnek kikiáltott gondolatait. 
Magára véve a társadalom gyengeségeit lelep-
lező  nemzeti költб  szerepét olyan személyes-
kedб  stílusban bírál, mintha az össz igazságta-
lanság az ó hátán csattanna. 

A teljes ember, az „autonóm ember" több 
helyütt is foglalkoztatja Cso бrlt. Az ember, aki 
megszületésével, egyediségével és végessé-
gével antagonisztikus helyzetbe kerül minden 
általánosító, ko гlđtozб  és egyéni kezdeménye-
zést gátló rendszerrel. Ez pedig már a jog kér-
dése, a humánus ember jogának saját szabad-
ságára. Milan Kunderát és az „elrabolt Nyuga-
tot" említve összehasonlítja a nyugati és a kö-
zép-kelet-európai írók nemzet-állam-egyén 
viszonyát. A megállapítás: A kelet-európai or-
szágokban a nemzet egyre inkább elszakad az 
államtál, a nyílt szembeszegülés, vagy a 
passzív közönyösség formájában. Egy nyugat-
európai irodalom sosem lehet ellenzéki (persze 
a4  „civilizált" nyugati államokra gondolva, fб-
képp Nyugat-Európa nemzeti államaira), már 
azért sem, mivel a nyugati irodalmak függetle-
nek, szabadabbak, alkotószféráik nem állnak 
állami befolyás alatt. Ellentétben a kelet-euró-
pai irodalmakkal, melyekben éppen az ellen бг-
zött, a cenzúrától agyonrágott szerepüknél fog-
va szükségszerű  az ellenzéki irodalom megje-

_ lenése. Mert valójában mi az ellenzéki? A tilos. j 

És ha egy országban tiltott irodalom létezik, az 
csakis a rendszer gyávaságát, hatalomfélt6sjel- 	 . 
legét tükrözi. „Innen szemlélve talán világosáb- 
bá válik a cenzúra szerepe is országainkban. 
Az államhatalom azt még örömmel elviselné, 	

. 

hogy polgárai műveltek legyenek, járatosak a ját kérdésére: „Á költészet szerepzsugorod đ-
tudományokban, de hogy az erkölcsük és a lel- sót én a kultúra és a személyiség általános 
kiismeretük is, úgy , megerбsбdjék, mint az romlásának a következményeként látom. T ő-
eszük, azt már nem. A teljes ember: autonóm megek váltak cinikussá a léttel szemben.'' A 
ember... Amilyen embert bizony korlátozni kell, feltett kérdés, azt hiszem, még mindig nyitott: 

mert netán kinб  a tilalmak alól, s maga válik De maga a szerz б  is példa rá, hogy lírikusaink 
mércévé." És nem állhatom ki, hogy ne folytas- egyre inkább hajlanak a próza felé. Ez talán azt 
sam az idézést: „Félve írom le, hogy vannak jelentené, hogy maga Csoóri is kezd cinikussá 
olyan civilizált, jóléti államok, ahol a szabadság válni a léttel szemben? A cinizmus viszont ro-
közszükségleti cikk lett. Fogyasztható, besze- konítható a közömbösséggel, a nemtör бdöm-: 

rezhetб , mint a márvány fürdőkád, a színes te séggel, ami Csoó гiгa az írásai alapján ítélve 

levízlб , vagy a hasznos emlékeket elrakt đгozб  már nem vonatkoztatható; akkor mi az, ami mé-

számítбgép. A szabadságért a mi országaink- gis a próza felé kényszenti? És enged-e a 
ban sajnos még sorba kell állni, mint Lengyel- kényszernek az az ember, aki mindig is vérbeli 
országban krumpliért." Íme, két-három mm- 	vallotta magát, akinek egyszer Illyés 

datban képszerűen leírva minden bajok forrása. azt mondta, hogy „egyetlen komoly dolog van 
Az irás Csoóri számára maga a szabadság csupán az életben: a vers. A ve гsíгás. A többi 

érzete. Egyfajta menekülés, de nem bezá гkó- napszámos munka." Valóban az? 

zás, hanem éppen ellenkezIleg, a kiterjedés, a 	Van a kötetben egy csomó írás, mely ha ki is 

külsб  dolgokra való hatás eszköze. „Amikor maradt volna a gyújteményb6l, maga a kötet ;  
írok: szabad vagyok; szabadabb, mint bármi- nem lett volna szegényebb, sót; talán inkább 
kor" —írja A végtelenség érzetében. Nem tömörebb, egyöntet űbb. Ilyen például a B űntu-

keњ li meg a nemzetiségi kérdést 'sem, a meg- dat, vagy a Kritikus. Nem hosszabbak egy 
oldatlan problémákat, és felötlik benne, hogy gondolatnál, és valójában azok is: felvillanó 1 

Írhat-e az író magyarul, bántudat és két- gondolatok. A Tücsökszó a viharban márt 
ségbeesés nélkül, amikor tudja, hogy azért a szimbólum. A tücsök hangját hasonlltja össze a 
nyelvért, amelyen ír, embereket megaláznak, vihar tomboló erejével, amely villámaival és 

Is  csöndes lelki halálra ítélnek?" 	 mennydörgéseivel sem tudta elhallgattatni az 

Politikai radikalizmus mellett ami úgyszintén apró állatka ciripel б  szavát, mert ,,...történjék 

meglepб  erlvel sugárzik ránk, az Csoóri oda- bármi, neki, a tücsöknek, mint a pompeji kato-

ad', mondhatni, már-már bálványozó rajongó- fának, kötelessége kizengenie a magáét." A 
sa Illyés, a halott kö ltő  iránt. Nem egy esszében Haszon -ban azon elmélkedik, hogy hasznos-e 
foglalkozik a mester emlékével, néhol csak a szarvasbogár, és ha igen, vagy ha nem, ki 

megemlítve, néhol az egész esszét neki szen- dönti ezt el? Mihez viszonyítva hasznos vala-
telve, de mindig őszinte, odaadó áhitattal. Most mi? Az ember ősi szubjektivitásáról van szó, 

nem mélyednék belé Illyés Gyula kiltIi és írói mellyel örökké csak önmagához viszonyítja a 
munkásságának méltatásába — ez nálamnál természet dolgait, és saját érdekeit el бté гbe he-
avatottabb emberek feladata —, de azt hiszem, lyezve dönti el végül is, hogy az 6 számára mi a 
egyeznem kell Német G. Béla észrevételével, hasznos és mi nem. Az egész Bújtatott szálak 
hogy Illyést „fejedelmi embernek" kikiáltani fejezet — amelybe a fent említett esszék is tar-
azért túlzás. Még ha figyelembe vesszüiš is toznak — valójában pillanatfelvételek, érzelmi, 
Csoóri személyes ismerettségen alapuló odaa- lelki gyors-fotók, impréssziók, fölvillanások. 

dósát. E kötet megfogalmazási telitettsége, 	
Csoóri azok közé tartozik, akik írás közben 

nyelvi nagyszerűsége elegendб  erőt kellene, szülik meg gondolataikat, majdhogynem a 

hogy képviseljen ahhoz, hogy Csoóri túllépje a megfogalmazás pillanatában jönnek гб  egy-egy 
bálványokat, egyszóval, megszabaduljon min- felismerésre. Így válik az olvasmány izgalmas-

den visszahúzó ballaszttól, és elinduljon saját, s б ; tanúi, részesei lehetünk egy-egy gondolat 

egyénileg kiformált útján. Csoóri szerint, amikor megszületésének. Megkapó élmény újraélni, 
egyszer megkérdezte Illyést, hogy ó voltakép- magunkévá tenni az alkotás pillanatát. 
pen kicsoda, a költő  így felelt: „ — Természete- 	A szerzб  négy fejezetre osztja a kötetet 

sen lángész, de megalkuvó és kiegyezi l бng- (Készülődés a számadásra, A végtelenség 

ész, ügyes kétkulacsos, akit a mindenkori ma- érzete, Bújtatott szálak , É let-parancs ), kevés 

gyar kormány búsásan pénzelt. A mai isl" (A tekintettel a m űfajra. Így — rendezetlenséget 

halál másnapja
). Kérdezem Csoórit: (ameny- gyanítva — találunk egymás mellett esszét, szo-

nyiben igaz) mennyiben egyezik ez a vallomás ciográfiai tanulmányt, alkalmi köszönt бt, nekro- 

az ö saját elveivel? 	
Iógot. És ha az írások egyenkénti min бségét 

A költészet, a vers egzisztenciáj đrб l szóló ta- nem is vonhatjuk kétségbe, az egész kötet tö-

nulmánya, a Műfajok őrségváltása 
a kötet redezik, lazák a szálak, amelyek összetartják. 

legvégére került, talán mint végs б  összegzés, Mégis, a kötet mint vallomás mindenképp hite 

Csoóri véleménye a vers jelenkori helyzetér ő l. les.❑ 

Emlékezi, nosztalgikus hangon végigpásztáz- 
za a magyar versírás virágzó, felvillanó id бsza 
kait, és keseregve teszi fel a kérdést, hogy 
„miért hanyatlott oda a költészet, ahová alázu- 
hant?" A vers egyre inkább kiszorul az iróda- 
lomkedvelIk érdeklődési körébб l, „kamaszok 
és szerelmesek se igen olvassák?" De miért 
maradnak ki korunkból a zsenik, a nagy fomtá- 
tumú költik? „Netán a jólét hiánya miatt? Vagy 
amiatt, hogy a kiégett, fásult, korlátozott és a 
korrupció csókjától elbódított egyén nem áhito- 
zik kiltIi szóra? Miként a sok deviáns alkoholis- 
ta és öngyilkosjelölt se?" Aztán válaszol is sa- 
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Lovas 1 Id i kó 
eggyé válik az olvasó és a has, s valamiképpen 
mindkettő  gyógyírt talál ifjú élete sebeire. 

Csak explicite íródik a napló abból a ténybál 
kifolyólag, hogy Kati lábát gipszbe tették és 
moccani se tud. Implicite már mélyebbre hatol-
hatunk: problémái, gondjai vannak, amelyeket 
azonban nem tud kivel megbeszélni, így hós-
ban önmagához próbál folyamodni. „Nincs ki-
vel párbeszédkapcsolatra lépjen", mondja, s 
ebben tulajdonképpen minden benne van. 
Ez is: 

„— A törülközбt megtartom(...) 
— Add vissza! —kértem. 

Gondolatok 
egy ifjúsági 
regényrő l 

Mimics Zsuzsa: Kapaszkodó. 
Forum Könykiadó, Újvidék, 
1988 

$11  
„A lámpaernyőre is száradó holmi került, ett ő l 
barátságos lett a szoba , a falon és a mennye-
zeten ámyak keletkeztek, és én mindenfélét 
odaképzeltem: hajót, őzet, sokszemú szörnyet, 
felém rohanó árvizet." 

Mélyen ható szubjektív élmény. A kisgyerek 
„csillagszeme" tud csak így látni, nézni, élni. 
Persze ő  nem tudja, hogy így látni múló állapot, 
számára ez a teljes nagyvilágot, szembogará 
val és apró kezével a megláthatót megtapogat-
hatбt jelenti. S ezzel be is zárul a csodálatos vi-
lág, ha tiltott tájak felé merészkedne, ott terem-
ne a védő  kéz, a meleg, puha és bársonyos, 
amibe belekapaszkodhat , belesírhat , belesut-
toghat riadt éjszakákon. Persze ő  nem tudja, 
hogy ez múló állapot: a kapaszkodás, sírás, 
suttogás. 

S talán éppen ez az üzenete Mirnics Zsuzsa 
új ifjúsági гégényének, melynek milyenségét, 
minбségét leginkább formája határozza meg. 

+ Az, hogy a Kapaszkodó naplóregény, amely•
egy lány problémáját (kapaszkodni, de hová) 
fogalmazza meg . A tartalom és a forma tökéle-
tes đsszhangјбt, egymásba fonódását és egy- 
más kiegészltését tapasztaljuk a könyv olvasó-

, sa közben. 
Az ifjúsági regény olvasótábora meghatározó 

erővel bír, szinte már kötöttséget jelent. Miért? 
Mert meg keli nyerni ezeket az olvasókat. Meg 
kell hбditani ókat azzal, hogy a könyv valóban 
az övék, a sajátjuk, szinte belő lük árad. Az Irб  a 

,. naplбfoгmбt választva már csatát is nyert, hi-
szen az első  oldaltól az utolsóig Kati, a hós 
beszél, az 6 tizenegy napjának —egész életé- 

;; nek — szubjektív leírását adja. Azért hiteles a 
választott forma , mert a hőssel való azonosulás 

lányregényhбs, akirő l ezt írják: „a XX. század-
ban a lányregény a mindennapi élet küzdelmeit 
vállaló lányok életét, sorsát mutatja be" (Világ-
irod. lex. Bp. 1976). Mert ehhez hozzá kell ten-
ni: ha a hősnők sorsa nem felfelé ível ő , akkor 
bukásuk méltóságteljes, de semmiképpen nem 
megalkuvás. Pedig Katinak meg kell alkudnia. 
El  kell fogadnia, hogy „volt egy pillanat, amikor 
nem ó volt az  (apád)". Valójában ez a mondat a 
regény gerince. S ha csak az  utolsó oldalakon 
derül is ki, már a legelsбn feszültséget okoz, 
amely a napok múlásával fokozódik, az  apa ha 
zaérkezésével kulminál, majd a titok kiderülté-
vel csillapodni kezd, de nem oldódik meg. Ez az 
építkezés megfelelб  mértékben izgalomban 
tartja az  olvasót, s rendkívül erбs gerincet al-
kot. 

Amíg fény derül arra, hogy miért is tette meg 
Kati élet-halál mutatványát nyolc emeletnyi ma-
gasban, megismerjük az újvidéki gyerekek, egy 
osztály, s Kati családjának életét, méghozzá 
különféle epizódokon keresztül, eseménysorok 
lepörgetésével. Ily módon remek jellemábrázo-
lások születnek, az osztályon belül: Emese, 
Laura, a „bandából" Kiskérem, a ház lakói kö-
zül Manyika. 

Ijesztően mai ebben a könyvben minden, a 
beszélgetéseket mintha minap, az utcáról je-
gyezte volna fel az író, a „fizetésváró" közhan-
gulat is teljes idöszerúséggel bír, a tehetségek-
kel (jelen esetben tomászokkal) keveset, illetve 
egyáltalán nem foglalkozó iskolarendszernek 
adott fricska sem jöhetett volna jobbkor. Azon-
ban mindezen idбszeгűsége mellett van mégis 
valami, ami így volt hat-hét, huszonhat-hét év-
vel ezelбtt is. Talán éppen az iskolaórák hangu-
lata, az osztályok légköre... mindenesetre 
megnyugtató ilyen állandó értékekre lelni. 

A mű  indítása, az első  nap regény a regény-
ben: nemcsak, mert kerek történet, iskolaó гб- 

A fejét rázta. 
— Agyonütnek otthon... mit mondjak, ha ke-

resik? 
— Hogy odaadtad valakinek, aki, ha nagyon 

szeretne látni, de nem teheti, akkor ezzel a pi-
ros szín ű  sárga csíkos, puha törülközővel egye-
dül törüli meg a hátát. 

Nem fogják elhinni. 
Anyu észrevette. 
— Hát a piros? Hova lett? —kérdezte. 
— Odaadtam.(...) 
— Én meg mindjárt szájon tötüllek! Elvesztet-

ted, mi? " 
Egyik kulcspárbeszéde ez a regénynek. Fő -

leg azért, me rt az  író visszatatér hozzá a ké-
sőbbiekben, s nem véletlenül. Hiszen ez az 
egyik alapkérdés. Az igazság és hazugság 
problematikája. „Mert a legegyszerűbb igazsá 
got a legnehezebb elhinni. Egyszerre eszünkbe 
jutott a törülközőhistória..." Igaza van a fóhös 
barátjának, ez tény. De miért? Erre keresi a vá-
laszt Mimics Zsuzsa.. Nemcsak azért, mert 
nincs kivel kommunikálni, mert a legegysze-
rűbb igazságot a legnehezebb elhinni, hanem, 
mert ha ezt nem hisszük el, akkor az őszinte-
ség lépcsőfokain nem tudunk feljebb lépni, leül-
ni s beszélgetni. Ebben a pár mondatban —két 
fiatal egymás felé lépegetéseinek bukdácsoló 
szavaiban ez benne van. S mivel Katinak nem 
hitték el, hogy a csíkos törülköző  maga a szere-
lem is lehet, ő  nem tudja elhinni, hogy édesany-
ja hazugsága is a fegegyszer űbb igazság. Hi-
szen tizennégy éves fejjel még fekete-fehérben val, a tömbházgyerekek szórakozásával, lété-
kell látni a világot, ahogyan a feln бttek láttatják vel, 

te mbésével, s a majdnem életetkio б-
hitetlenségükkel, silyenkor még élet-halál kér- mutatvánnyal, hanem me rt  párhuzamosan vo-
dése, hogy az  anya eltitkolta, ki a lány 

mert nul rajta végig a vihar el őtti tikkasztó meleg, a 
Jódi apja. Pedig ez egy egyszer ű  igaz

ság, mert fullasztó leveg ő  idegtépő  és migrént okozó je -
az  apa az , aki neveli a gyereket. Más az apa- 

lenléte.  Közben a lányban fokozódik a feszült- 
ság kérdése Valódi és nagy kérdéseket mer 
megbolygatni az író mondhatni erkölcsi princí- ség. A megoldás és a feloldás szintén paralell: 

piumokat: igazság, hazugság. Az örökösen té 	
akkor megcsúsztam... végre eleredt az  eső ". 

vedó felnбtt  vitájával sehogyan sem sic itur ad Remek i lyen t  

astral Fő leg nem úgy, ahogy az  ember ifjú- 	Ugyanilyen tökéletesek a mondatok lyagya- 

korában — őszintétlen szüleivel szemben — gon- ros szerkezetükkel és fordulataikkal, solyan бl- 

dolja. S megbolygatja az  érzelmi töltések „von- kozhatu  á a г  menő  figyelmességgel is talál- 

zás-taszítás" kérdéseit is, foglalkozva a csa- 
 helyes 	

a regényt olvasva, mint  az  ikes igék 

Iáddal, szülб-gyerek viszonnyal , de igen sa - helyes használata . Másutt az  ilyesmi szem- 
játságos módon: nem egy félig megromlott Pont, nálunk pedig erényszámba megy. (gy hát 

kapcsolatot kell helyrehozni, hanem a val¢sá- külön ki kell emelni. 
gos és könyörtelen felnóttélet egy tényével kell 	

Ifjúsági regényt írni felelősség, bizonyos fokig 

megbarátkoznia a maga valójában még romlat- merészség. Nem lehet elködösíteni azt, ami 
i létezésével aki még az író számára sem világos. A 13-16 éve- 

'' I 	kđ  a bb szinte elmosódik minden kör e eve n ye 	 - Ian gyere~ne~: a rece 
` 	 """ 	 seknek konkrétumokkal kell szolgálni. Ehhez 

vonal , választóvonal , s maga az olvasó mondta elhagyta másállapotban lév ő  feleségét :" Útban 
a tđrténetet , éli át szinte asajátjaként az ese - voltál már te is. De ót nem hagyta nyugtalan nagyfoku tudásra van szukség , ismeretekre, 

munka szük- 
:' ményeket: 	 természete. Egy napon, miel őtt még te 

	

meg-
___~ 	 .n o .....e s- 	.., _.. 	 ., .mer• séges és a gyerekek ismerete. S mindezen fe- 

T gyest kaptál? Nem gondolod , hogy ez irigység? , _ Jó. — feleltem , és mély lélegzetet vettem . — z  még szavakra, helyzetekre , mondatokba 

—  Nem —  fele ltem . —  Én az  elvekért harcolok ." Amikor te megisme rted anyut ... akkor én már zárt egészre van szükség hogy igazi alkotás 

Megoldást próbál keresni: „ Késбbb egy isko- megvoltam? 	
születhessen. A kritériumok meghatározásánál 

	

'; lai eladáson úgy adбdott , hogy mellettem ült a 	_Mégis beleszerettél ? Elvetted ? Egy gye- természetesen szem el őtt kell tartani, hogy amit 

egP 	e9 gY 	rekkel  a nyakán. 	
_ e  kezünkben ta rtunk, ifjúsági regény, a mércét 

	

sor szélén , akkor m róbáltam m ma a- 	 o 

	

rázni, és bocsánatot kértem t őle". A n Iбba~ 	
— 	ehhez kell igazka б  kvalitásait eszerint értékel- 

~ 	 —Elvetted, mert anyu másként nem mehetett ni. Mindezeket számba véve, azt a konklúziót 
',', Kati бszintén , és csak magának mondja el az hozzád . Kaptál engem is muszájból ." S ez nem 

.eseményeket , az  olvasóban pedig tudatosul ez egészen egyszer ű  probléma . Bármilyen megol - vonhatjuk tб  hogy Mirnics Zsuzsa új ifjúsági re r  
. • 	 génye méltán gazdagltja a jugoszláviai magyar i az illúzió bűvös körmé fonódik össze amelyben dóst is talál magának a főhős nem lesz igazi" 

' 	 " 	 irodalmat. ❑ :, ~ 	 _  
i=.•.• •; 	~  . ,,-•-. 
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' 	 olyan dolgokra térek át, amelyek kevésbe sze - 
\ •~~~~••~ ••••••

~~~~~~~~•~~~~~~~•~~ 
	

9Y ízlések és pofonok... ezért inkább

b ....•••
~~ • 	 mélyesek. 

Rudinak a matek, 	: ~~~~в•~•~~ 

Évinek a töri..." 	 ~ ~ ~ • 	 Az ilyen, kevésbé személyes dolgokhoz tar- 
tozik a ritmuszavar is, amely Sz űcs egyik stí- 

...Szűcsnek pedig, úgy látszik, a gyermekvers 	I 	luseszКбze. Nemcsak egy versben bukkantam 
írás. Az utolsó soron kívül a többi idézet Sz űcs 	 rá. A legkézenfekvőbb példám viszont a Réka 
nek a legújabb gyermekvers-kötetéb ő l, a Kö- 	 c. vers, amely — ha a tánchoz hasonlítjuk — 
lyökkerölöbenböl való, amelynek mind a külse- 	 magában foglal a bécsi valce гtöl kezdve a 
jében, mind a tartalmára nézve, se íze, se b űze. 	 szambán át a twistig minden ritmust: 

Szűcstő l eddig (hál' istennek) nem olvastam 	 „és menjünk menjünk 

semmit, de az, amit ebben a könyvben találtam, 	
I 	

tata 

megtanított arra, hogy el őször jól gondoljam 	 oda hol hápog 

meg, kinek a munkáját fogom bírálni. 	 a kacsa 

Gyerekkoromban rengeteg könyvet faltam, 	 a daxli meg prüszköl 

de még a mai napig is sajnálom, hogy nem ol- 	 és ugat 

vastam ilyen verseket, mert ebban az esetben 	 keгülgetve három 

könynyebb volna most a dolgom. Még nem va- 	 fekete lyukat." 

gyok járatos a kritikák írásában, de van vélemé- 	 Minden költőnek meg kell adni az alkotói sza- 

nyem errő l a könyvről, amely szerintem ilyen 	 badságot az egyes képek ábrázolásában, de 

■ 	 definíciót érdemel: „Egy bukdácsoló költ ő  eröl- 	 csak addig, amíg a kifejezések helyesek. Sz űcs 
ködései", mert Sz űcs nemcsak olyan dologba 	;O 	ezt a költő i szabadságot túlságosan is kori- 

	

kezdett bele, amelyben nem jártas, hanem még 	,O 	lyan vette, mert a Fényképezés c. versben a 
olyasmire is merészkedik, hogy kölcsönkérjen 	ъ 

	
következбt írja: 

egyet s mást költőktő l (ami viszont nem bún, Y 	 Csak fölállítom a gépet, 

E csak szégyen). 	
Y 	 kiélezem a tárgyat..." 

Szűcs verseinek olvasásakor rájö ttem egy `~ 	Tudtommal (és a Magyar nyelv é ~elmezö ké- 

dologra: Szűcs nem gondolkodik azon, amit ír: 	
, O 
	ziszótára szerint) csak kést, pengét, helyzetet 

ő  csak elhatározza, hogy gyermekverset ír és O 	és ezekhez hasonlókat lehet kiélezni. Fényké- Y R3 
annak versnek kell lennie, függetlenül attól,Y> 	pezéskor viszont a KÉPET KIÉLESÍTENI szok- 
hogy van-e értelme vagy nincs. Ezenkívül min - .. 

> 	
ták. 

denáron rímekre szeretné alapozni verseit. E L 	ф 	Ha már a nyelvtanban is belekezdtem, a vers 

két tényező  (értelmetlenség és rímkeresés) a E ,0 	témáit, Szűcs idöszerüségre való törekvését, a 

Csoda az esőben c. versében a legkifejezet- 	Y 	szavak haszálatát és a ritmuszavart bíráltam, 

tebb: 	
Y nem hagyhatom ki Szűcs rímekhez való gör- 

Kop-kop-kop, neked is 	 V 	csős ragaszkodását sem. Ezt a ragaszkodást a 

dobog a szíved, 	
;7 i •~ Katóka és Macбka cím ű  vers mutatja a legjob 

míg zuzmó helyett 
N 

 ~
O ? ban, amelyben olyan szó is akad, amelyet csil- 

tépsz egy kis füvei." 	
laggal kellett Szűcsnek megjelölnie, és a könyv 

A fűszedés szerintem nem olyan nagy ese- 	 alján magyarázatot f űznie hozzá, csupán azért, 
mént', hogy attól meggyorsuljon az ember szí- 	 hogy rímet találjon a Katóka névnek: 

vének dobogása, különben pedig tudtommal a 	 Szép Katóka, Katóka, 

zuzmót még abban az esetben sem lehetne 	 Sül-e már a /apбtya? 

tépni, ha akkora volna, mint egy jókora pity- 	 — Hogyne sülne, hogyne már, 

pang. 	
Lapбtyalesđre vár." 

A könyv tagalmáról ítélve Szúcs, úgy látszik, Szerintem sokkal jobban hangzana a vers, 
mindenáron kedvébe akar járni minden korosz 	 hogyha Jánost kérdezné meg, hogy megsült-e 
tályú gyereknek, kezdve a 3 évesekt ől a 13-14 	a lángos (_lapotya). 

évesekig. A kisgyerekek ízlését nem ismerem, 	 Mindezeket összegezve annyit mondhatok 

de már azok a versek, amelyek a kamaszoknak 	Sz сs verseirő l, hogy emlékeztetnek a kis toll- 
íródtak (?), közelebb állnak hozzám, és mond- 	fогgatбk próbálkozásaira, és igazán remélem, 
hatnám, hogy ezekben a versekben Sz űcs túl- 	hogy ilyen versek a közeljövőben csak a Jó 
ságosan is s ű rűn használja a szlenget. Másik 	Pajtásban jelennek meg. 

észrevételem: a Fényképezés és a Trбtea  C. 	 A könyv többi elemét (illusztrációkat) illet б leg 
versekben használja a „fotográfiát", „masiné- 	annyit mondhatok, hogy— habár nehéz feladata 
riát", az „exkluzív" és a „szakramentum" 	volt Cserniknek megfelelб  képekkel illusztrálnia 
szavakat; amelyeket, hogyha lefordítaná ma- 	Szűcs verseit — többet vártam a fekete-fehér, 
gyarra, talán jobban hangzanának. Szerintem 	sötét, „megversített" rajzainál (ugyanis Csernik 

egy kicsit egyszerűbben, de annál inkább nagy- 	azon élösКбdбkhöz hasonlóan viselkedett, akik 

szerűbben kellett volna megírni azokat a verse- 	minden alkalmat kihasználnak, hogy kimutat- 

ket. 	 hassák sokoldalúságukat avval, hogy egyes 
Hasonló hibákra bukkantam még azoknál a 	képeikhez verseket írnak). Hogyha egy kicsit 

verseknél is, amelyek kimondottan kisgyerekek 	jobban törekedett volna a rajzok elkészítésén, 
számára íródtak: a Számtan 8 év körüli gyere- 	talán ő  lenne az, akinek Sz űcs megköszönhet
keknek szól, viszont az utolsó sorban már 	né, hogy elkelt az össz példány (2000, de ki- 

olyasmi olvasható, mint: 	 nek), mert abban az esetben azoknak a gyere- 
keknek ajánlanám, akik még csak a képeket 

„Vagy kiszopom a P6th Gabinál is 	 nézegetik (olvasni nem tudnak). Így kétségbe 
okosabb kisujjambб l, 	 vonom a könyv sikerét. Szűcsnek pedig azt 
hacsak túlzott mohóságomért 	 ajánlom, hogyha nincs megelégedve az eladott 
nem szólnak rám megint 	 könyvek számával, csinálja azt, amit a Fényké- 
azok a ronda satrafák." 	 pezés С . versében is csinált, csak ne velem: 
Véleményem szerint az ilyen kifejezések, 	

Legfeljebb megint lekapok valakit, 
mint a tudás kisujjból való kiszopása, vagy a 	

h sikerül bepaliznom, hogy álunk 
ronda satrafák inkább olyan versekbe illenek, 	érj csinálom a legkülönb. 9Y❑ amelyekben a gyerekek már nem pálcikákkal 
számolják ki a 2+2-t. Mivel azt szokták monda- 
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Kontra Ferenc 

Posztmodern vagy 
manierizmus? 

Umberto Edo: A RÓZSA NEVE. Árkádia, Budapest, 1988. Fordította Barna Imre. 

A RÓZSA NEVE (Le Nom de la Rose) - NSZK-olasz-franica film, 1986. Rendezte 

Jean-Jacques Annaud. Umberto Edo regénye alapján filmre í rta Andrew Birkin, Gerard 

Brach, Howard Franklin és Alain Godard. Szereplđk: Sean Connery (William of Baskerwilie), 
Christian Slater (Adso), Helmut Qualtinger (Remigio), Mihcael Londsdale (Az abbé), r 

Valentina Vargas (A lány). Gyártó: Neue Constantin-Cristaidifilm-Films Ariane. 
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Az irodalmi közvéleményt igencsak meglepte Umbe rto Eco, a 
bolognai egyetem szemiotika tanszékének vezet ője , amikor 
1980-ban megjelentette A rózsa neve cím ű  regényét, amely-
bб l csakhamar világsiker lett. 

A kerettörténet szerint egy id бs szerzetes, Adso a melki ko-
lostor egyik cellájában veti papírra visszaemlékezéseit, külö-
nös tekintettel 1327 novemberére, amikor is egy meg nem ne-
vezett, istenhátamögötti kolostorban hátborzongató esemé-
nyek történnek. Adsбt Marsilius mester tanácsára egy tudás 
Ferenc-rendi szerzetese, Baskerville-i Vilmos mellé adják ír-
noknak és egyszersmind tanítványnak. A titkokat rejt ő  apát-
ságban egymás után, rejtélyes körülmények között halnak 
meg a szerzetesek: Adelmus, Venantius, Barengár, Seve гi-
nus, végül pedig Malakiás . Vilmos atya — a nyomozó szerepé-
ben — eleinte úgy véli, hogy János Jelenések könyve adja 
meg a kulcsot a gyilkosságokhoz , később azonban гбјбП  a 
megoldásra. A szerzetesek vesztét egy tiltott könyv okozza, 
melynek lapjait a vak Jorge atya itatta át méreggel . Arisztote-
lész Poétikájának második része , amely a komédiával foglal-
kozik, azért volt kártékony olvasmány, mert a Filozófus, akire 
akkor már a szentekés a pápák is felnéztek , minden szavával 
fejtetó гe állflotta a vallás által hirdetett világképet. A tiltott m ű -
ben ugyanis a nevetés gyökerestül más értelmet kap, m űvé-
szetté magasztosul. A hit felel nézve ezért kártékony, mert a 
pбr, amikor épp nevet , mit sem törődik a halállal és az istenfé-
lelemmel . Arisztotelész ugyanis azt javasolja , hogy ellenfe-
leink komolyságát kacajjal zúzzuk szét, a kacajjal viszont a 
komolyságot helyezzük szembe. Jorge gonszságára végül 
fény derül, és elnyeri méltó büntetését. Vele együtt pusztul el 
a középkor egyik leggazdagabb könyvtára is. A könyvtárt épp 
önnön megközelíthetetlensége, oltalomnak szánt titokzatos- 
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sága , bejárhatatlansága flélte pusztulásra . Az apátság három 
napig égett, és mit sem használtak a végsб  erбfeszítések, az 
oltási kísérletek . Megannyi kincs a tűz martalékává lett. 

Bűnügyi történetet olvashatunk izgalmas fordulatokkal és 
váratlan megoldásokkal. Az elmesélhetб  cselekmény mögött 
azonban vannak a regénynek nehezebben hozzáfé гhetб , in-
tellektuális rétegei is. A könyv leköti az olvasó figyelmét, köz-
ben önkéntelenül is belecsöppen a középkor vallásos kultúrá-
jába, eszmetörténetébe , politikai harcaiba, hasznos ismere-
tekhez jut a korabeli orvostudománnyal és építészettel kap-
csolatban is. A koncentrált középkoriság mellett számos uta-
lást találunk a mára, és ez nemcsak a közlésekre érvényes, 
hanem a regény felépítésére is. 

Igazi, mai prózával van dolgunk , amely ötvözi a klasszikus 
történelmi regény és a XIX. századi b űnügyi történet eredmé-
nyeit , ugyanakkor számos rokon vonást mutat napjaink intel-
lektuális prózájával . Eco szerint elérkezett az a pillanat, ami-
kor az avantgárd, a modem nem mehet tovább, mert már lét-
rehozott egy olyan metanyelvet, amely az 6 szövegeirб l be-
szél. Napjaink posztmodernjének válasza a modemre tuiaj-
donképpen annak beismerése , hogy a múlthoz vissza kell ka-
nyarodni, méghozzá iróniával , nem naivan. 

Eco válaszát hathatósan fogalmazta meg A rózsa nevé-
ben. Múlthoz való viszonyulását egyrészt a kutatás jellemzi: a 
szerző  értő  elemzője a középkornak, korábban már könyvet írt 
a kor esztétikájáról, továbbá számos tanulmányban dolgozta 
fel a téma részkérdéseit. A kötetet az apátság alaprajza vezeti 
be, hogy az olvasó is olyan jól tudjon — vizuálisan is — tájéko-
zódni a  ahogyan a szerző , aki egy manierista labirintust alko-
tott. Es ez nemcsak a könyvtár felépítésének logikai rend-
sze гé гe vonatkozik, hanem a szövegre is. Nyelvi labirintussal 
állunk szemben: a könyvben olvashatunk latin bekezdéseket, 
az egyik szerzetes sosemvolt halandzsanyelven beszél (va-
lóságos fordítói bravúr a magyar változata). 

A stilisztika palettája még ennél is tarkább képet mutat: a 
beszéddel minden szerepl ő  önmagát (is) jellemzi, gyakori a 
„képes beszéd", a bibliai idézetek, kódexek egész fejezetei-
nek átmesélése, valódi és újonnan költött imádságok beik-
tatása. A szerző  bevallottan eklektikus stílusát manieristának 
minősítette. Ki kell emelnünk a m ű faji sokszínűséget is: Vil-
mos és Jorge vitája a nevetésrő l a regény első  felében a tézis-
drámát idézi, a szerelemr ő l szóló fejtegetés pedig a klasszi-
kus görög filozófia gondolkodásmódjára épül; oldalak tucatjait 
hitviták teszik ki. Adso allegorikus, manierista zsúfoltságú 
álomleírása a Coena Cypriani-t idézi, ezután következik Vil-
mos álomfejtése, melynek tudományos alapjait évszázadok-
kal később dolgozták ki. 

Az irodalomban szokatlan jelenség, hogy egy regénynek 
röviddel megjelenése után már könyvtárnyi szakirodalma, kri-
tikája és elemzése legyen. Jóllehet besztszelle гrб l van, melyet 
mindenütt megelőzött a híre. Úgyszólván nincs a szövegnek 
olyan vonatkozása, mellyel ne foglalkoztak volna legalább 
érintđ legesen. Tudjuk azt is, hogy a szöveg hemzseg az idé- 
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Pontosabban másfajta történeteket hozott. Nyilvánvalóan 
nem elringatni akar, de benépesíti az olvasó álmait. Nem tün-
dérekkel és boszorkányokkal, szentimentális storykkal — hi-
szen a fantázia benépesítése jelenthet gyötr ő  álmokat is (le-
gyen konkrét példa гб  A rózsa neve).A mesélést korábban f ő-
leg azok vetették el, akik nem tudtak írni. Könnyebb ugyanis 
elméletet konstruálni öncélú, álmodern szövegekhez, mint 
újat hozni a prózában. Egy magasröpt űnek szánt, olvashatat-
lan szövegrő l könnyebb volt hozsannázni, mert kisebb táma-
dási felületet hagyott magán. Többek között azért is, mert ta-
lán a szedőn kívül végig sem olvasta más. Mindig is az ilyen 
könyvekrő l lehetett tetszetős elméleteket gyártani, törekvése-
ket kimutatni. 

A posztmodern ebb ő l a szempontból is csattanós válasz, 
mert rámutat az elődök ficamaira, tetszelg ő  mutatványaira. 
Bebizonyosodott, hogy az olcsó nyelvi viccel ődés helyét a ki-
munkált nyelvezet veszi át. Eco találóan jegyzi meg: „Mikor a 
szerző  azt mondja, hogy az ihlet elragadtatásában dolgozott, 
hazudik." A prózaírás id ő igényes munka, különösen akkor, ha 
vállalkozik arra, hogy szembenéz a cselekmény el ő ítéleteivel 
és veszélyeivel. 

Veszélyt rejteget ugyanis a mesélés kihívása, mert csak 
másként lehet cselekményt sz őni, hiszen „a világ ma egy-
szerre került szembe a modernizáció szükségével (részint, de 
csak részint!) az általa okozott új, úgynevezett globális problé-
mák kérdésével. Túlnépesedés és környezetszennyez ődés, 
erőszak és háború — mindnyájunkat foglalkoztató problémák. 
És a m űvészet is többfajta választ ad rájuk — elismerem, e vá-
laszok egyike , de csak az egyike a posztmodern" (Szabolcsi 
Miklós: Ervek és kételyek a posztmodernizmus dolgában. 
Kritika, 1988/5). Nyilvánvalóan Eco is egyfajta választ adott 
arra, hogyan képzeli régi és új, tömeges és egyedi szintézisét. 
A posztmodern körüli polémi кбban bizonyára ismétl đdő  tétel 
lesz a továbbiakban A rózsa neve. 

A regény irodalmi utalásokkal van tele. Eco többnyire hivat-
kozik is a forrásra. Még ennek sem szabad megtévesztenie az 
olvasót, ugyanis szép számmal el őfordulnak fiktív idézetek is. 
A posztmodernizmus meghatározó jegye azonban az a hia-

gadtsбg, amellyel elfogadja a tapasztalás megkésettségét. 
Nem vágyódik гб , mint a modernizmus, hogy tisztára törölje a 
táblát, hátha valaki fel akar írni гб  néhány jól megválogatott 
szót. A posztmodern festészet viszolygás nélkül utal ember 
alkotta korábbi képekre: az idézetekb ő l idéz." (Denis Donog-
hue A posztmodernizmus higgadt csapodársága. Nagyvi-
lág 1987/2). Jól elkülöníthetб  A rózsa nevében két egymást 
kiegészítő , gyakran keresztez ő  szál: a bűnügyi történet és az 
idézetek, átmesélések szintjén megjelenített középkor. Az 
előbbit számos apróbb epizód egészíti ki: eszmecsere a mino-
riták szegénységérő l, a szerelmi jelenet a konyhában, az ink-
vizíció megjelenése Bernard Gui személyében. Észrevehetjük 
azonban, hogy ezekhez is különféle intellektuális áttételek já-
rulnak: „a konyhabeli szerelmi jelenet teljes egészében vallá-
sos szövegekbő l van összerakva: az Enekek énekétő l kezd-
ve Szent Bernát- és Jean Fecamp-idézeteken keresztül Bin-
geni Szent Hildegárdtól való mondatokig mindenféle van ben-
ne" — vallja Umberto Eco. 

A műfordítás minden esetben eleve „elmaszatolja" az idé-
zeteket, illetve tovább homályosítja az átmesélt, torzított for-
mában közölt átvételeket. Baskerville-i Vilmos következ ő  
mondata például egy Wittgenstein-tétel parafrázisa: „Az 
egyedüli igazságok, amelyek érnek is valamit, olyan szerszá-
mok, amelyeket használat után eldob az ember." A hasonló 
párhuzamok számbavétele érdekes eredményeket mutatna, a 
filológia azonban csak az eredeti, olasz szövegre támaszkod-
va festhet hiteles képet a regény konkrét és áttételes utalásai-
ról. A m ű  értelmezésének szempontjából azonban ez másod-
lagos kérdés, hiszen „A posztmodern alkotás már nem mint 
megkérdőjelezett, analitikus eljárásoknak alávetett m ű indivi-
duum, nem mint »m ű  <, hanem eleve mint »szöveg« jelenik 
meg. Szerkezeti elve nem az egységes struktúra, hanem az 
utánzás, az idézet, kifordítás, rájátszás. Ez a folytonos szö-
vegköziség, az idézetek és »vendégszövegek« szabad alkal-
mazása гбvén,nemcsak posztmodern szöveg, de a megidé-
zett m ű  individualitását is megkérd őjelezi" (Tallár Ferenc: 
Válaszúton? — Jegyzetek a modernrđ l és a posztmodern-
rő l. Valóság, 1988/7). Nyilvánvalóan, ha szabadon áthelyez-
hetőkés átírhatók a más m űvekbő l vett szövegrészek, akkor 
nemcsak a hagyományos megő rzés és sérhetetlenség krité-
riuma módosul, hanem szabadabb teret kap a nyelv is. „A ró-
zsa neve pontosan azt a többjelentés űséget valósítja meg, 
amely a világirodalomnak ebben a követhetetlenül sokértelm ű  
szimbólumában megtestesül : a szubjektumnak a nyelvhez, a 
jelekhez való ellehetetlenült viszonyát mint az elveszett identi-
tás kérdését" (Kulcsár Szabó Ernö: A másság mint jelenlét 
— Posztmodern kortudat és irodalmiság. Jelenkor, 1988 jú-
lis—augusztus). 

zetektő l és átmesélésektő l, így találkozhatunk többek között 
Lyotard, Barthes, Wi ttgenstein, Deleuze, Foucault, Guattari és 
Lukianosz gondolataival is. 

Sokan elmondták tehát véleményüket a mür ő l, annak felé-
pítésérő l, konstruált világáról. A regényhez azonban mégis-
csak a szerző  visz legközelebb Széljegyzetek a rózsa nevé-
hez cím ű  önelemző  szövegével, amely az Alfabeta 1983. jú-
niusi, 49. számában jelent meg. Részben a fontosságát iga-
zolja az a tény, hogy ketten is lefordították. El őször a Nagyvi-
lág 1987/4. számában olvashattuk Schéry András magyarító-
sóban, majd később a kötet függelékeként Barna Imre fordí-
tásában. Eco ebben a jegyzetében szinte minden lényeges 
kérdésre kitér, amin kritikusai addig töprengtek, vitatkoztak. 

Nem tagadja, hogy a könyv úgy indul, mintha krimi volna, és 
megírásának célja között szerepelt az olvasó szórakoztatása, 
mivel egy regénynek legkivált cselekménye által kell szóra-
koztatnia. Könnyen megbirkózik azzal az elő ítélettel, hogy az 
olvasottság negatív mutató: „Mondhatják, hogy a »tet-
szés-értéktelenség« egyenlet felállításában szerepünk volt 
nekünk, a Gruppá '63 tagjainak is, akkori polémikus állásfog- 

i  lalásainkkal, sót már'63 előtt is, amikor a sikeres könyv egyet 
jelentett a gondüzö könyvvel, a gond űző  könyv pedig a cse- 

1, lekményes könyvvel, s az ünneplés a kísérletez ő  műnek járt, 
amely megbotránkoztat, s amelyet a nagyközönség elutasít. 
Mindezek csakugyan elhangzottak, s nem is ok és cél nélkül 
hangzottak el: erek botránkoztatták meg leginkább a szolid 
irodalmárokat, és ezeket nem felejtették el soha többé az új-
ságírók — ami nagyon helyes, hiszen épp ezért hangzottak el, 
az alapjaiban gond űzб  célzatú, a múlt századi problematiká-
hoz képest érdemleges újítást nem mutató, hagyományos re-
gényekre célozva. Az pedig, hogy akkoriban harci csoportok 
alakultak, a gyakran mindent egy kalap alá vettek, nemegy-
szer bandaháborús megfontolásokból, az sorsszer ű  volt." A 
polémiának nyilván mélyebbre nyúlnak a gyökerei, érdekes 
azonban, hogy most, éppen a posztmodern kapcsán mintha 
újra feléledni látszana. Ide kívánkoznak Malcolm Cowley gon-
dolatai, esszéjének címe önmagáért beszél: A mesélés vé-
delmében. „Kétség nem férhet hozzá, hogy a mesélés el- 
vesztette kivételezett helyét az irodalom világában, és egyben 
a figyelem oroszlánrészét is, amely a kritikusok és az olvasók 
részérő l megillette. A hatvanas években alig volt olyan recen-
zens, aki be ne jelentette volna, hogy a regény halott. Ha mé-
giséletben maradt, legalábbis megváltozott a formája és a kö-
zönsége. A népszerű  folyóiratokból jóformán elt űntek a rövid 

' írások. Hogy, hogy nem, elterjedt, hogy a mesélés kezdetle-
ges eszköz, kissé olcsó, enyhén szánalmas; hogy az olyan 
könyv vagy hosszú költemény, amelyik elmesél valamit, nem 
igazán »komoly«, nem a »korhoz szól«; és hogy a cselek-
mént', azaz a történet szégyellni való engedmény a közön-
ségnek" (In.: Az eltörölt idđ . Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1986). A fentiekbő l kiindulva elmondhatjuk, hogy a posztmo-
dern ismét visszahozta a cselekményt. 
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tudja beleélni magát. Nem érzi azt, hogy mindez akár vele is 	1; 
megtörténhetne. Fölényesen, kívülállóként szemlél ődik, +`Ijl 
akárcsak Vilmos atya", akir ő l még azt a bírálatot is olvashat  
juk, hogy „nagyon is huszadik századi ember". 

	

Mindennek igaz lehet az ellenkezője is. Vannak jó krimik, 	ѓ  

	

r 	

melyek idegen, távoli világot idéznek meg, számos példát 	; 
T hozhatnánk fel Poe-tol egészen Agatha Christie-ig. A jó krimi- 

nek nem mindig az apróbája, hogy a néz ő  beleélje magát az 
eseményekbe. Különösen akkor válik relatíwá a beleélés fi- 

, . galma, ha A rózsa nevére alkalmazzuk. Alig hihet ő , hogy az 
olvasó jobban bele tudja magát élni egy félflekkes latin nyelv ű  
szövegbe vagy egy elhomályosult ért ű  elm szó etimológiájába. 
Ilyen szempontból nem (és fő leg nem ezért) marad alul a film 
a regénnyel való összevetésben. Baskerville-i Vilmos a re-
gényben is végig kívülálló marad, szöges ellentétben a többi 
szerzetessel, valóban huszadik századi ember módjára gin- 

	

e 	

i, ~ 	 dolkodik, ezt nyilván maga Eco is hangsúlyozni próbálta az- 
. 	 zal, hogy huszadik századi filozófusok-írók gondolatait men- 

.\ • 	 tázsolta Vilmos atya okfejtéséibe.  
Barna Imre, a regény fordítója egy rendhagyó utószót írt A 

rózsa nevéhez Levél dr. Umberto Ecónak, a bolognai 
egyetem szemiotikaprofesszorának címmel. Utóbb pedig 
kritikát között a filmváltozatról a F?Imvilág 1988/5. számában. 
A kitűnő  műfordításon túl az említett írásai is igazolják, hogy a 
téma avatott szakért ője. Helyénvalóak Vilmos atya filmbeli 
alakmásával kapcsolatos észerevételei is: „Sean Connerynek 

.. a film szerint több mint egy napra van szüksége ahhoz, hogy 
gyanút fogjon: ebben az apátságban »kell lennie valahol« egy 
könyvtárnak. Tekintve, hogy később a filmben is elhangzik: a 
keresztény világ legnagyobb könyvtáráról van szó, és ráadá-
sul az is kiviláglik, hogy nem akármilyen hely, hanem nich da-
zu szimbólum is ez a könyvtár, nehéz elismeréssel adózni en- 
nek a detektívnek." 

k 	 De egyéb kifogásaink is felmerülhetnek a filmbeli főszerep- 
lővel kapcsolatban, mintha nem mindenben egyezne Eco sze- 

	

A kritika ismétlődő  eleme volt, hogy ki-ki megpróbálta meg- 	mélyleírásával: ,Vilmos testvér tehát küls ő  megjelenésével 

	

fejteni, mit takar a regény címe. Erre vonatkozóan maga a 	magára vonta a legszórakozottabb szemlél ő  figyelmét is. Ma- 

	

szerzö sem ad egyértelm ű  eligazítást: „Emlékeztetek rá, hogy 	gasabb volt, mint általában az emberek, s olyan sovány, hogy 

	

Abélard a nulla rosa est kijelentést használta példaként, 	ettő l még magasabbnak látszott. Tekintete szúrós és átható; 

	

hogy megmutassa: a nyelv egyaránt szólni tud mind az elt űnt, 	vékony és kissé horgas orra miatt valami éberség ült az arcán, 

	

mind pedig a létező  dolgokról. Ezek után hagyom, hogy az ol- 	kivéve álmatag perceit, melyekrő l mindjárt szót ejtek. Az álla 

vasó maga vonja le a következtetést." 	 is szilád akaratról tanúskodott, noha hosszúkás és szep- 

	

A regénybő l készült film forgatókönyvírói is egyfajta követ- 	likkel teli arca — gyakorta láttam ilyennek a Hibernia és Nor- 

	

keztetést vontak le az egyébként többféleképpen is értelmez- 	thumbria közt születettekét — olykor bizonytalanságot és za- 

	

hető  címbő l. A címértelmezés elszántsága maga után vonta a 	vart tudott tükrözni." A többi szerepl ő  egyébként h űbben kő - 

	

cselekmény módosítását. Nulla rosa est, tehát titkos értelm ű 	vette regénybeli alakmásának fizikai megjelenését. 

rózsa; a film készít ő i nyilván a regény következ ő  bekezdésé- 

bő l indultak ki: „Szégyenszemre kitört bel ő lem a zokogás, és 
bemenekültem a cellámba, ahol is egész éjjel a szalma 
zsákot harapdáltam, és tehetetlenül sz űköltem, hiszen énne-
kem még annyi sem adatott meg, hogy — mint a lovagregé-
nyekben olvastam melki társaimmal — legalább a szeretett 
hölgy nevét szólongatva panaszkodhassam. Sem akkor nem 
tudtam, sem később, sohasem tudtam meg, hogy mi a neve 
életem egyetlen földi szerelmének." Vizuális szempontból 
kétségtelenül az a legvonzóbb a néz ő  számára, ha a rózsát 
Adso „egyetlen földi szerelmével" azonosítják. A filmes logika 
azt diktálja, hogy a konyhai jelenettel induló szerelmi történet 
nem maradhat elvarratlanul. 

Így a nevenincs leányzó nem távozik láncra verve az apát-
ságból az inkvizíció által máglyahalálra ítélt két szerzetessel 
együtt, hanem a helyszínen marad. Már rákják a máglyát, de ő  
megmenekül. A kommerszfilmes szemléletmód értelmében a 
jók elnyerik jutalmukat (adott esetben a szabadságukat), a 
rosszak pedig lakolnak b űneikért. A regényben Bernard Gui is 
az elítéltekkel távozik, Umberto Eco talán azért nem merte a 
szakadékba taszítani, mert valós történelmi személyiségr ő l 

van szó. A film készítő inek nem voltak ilyen gátlásai, a gonosz 
inkvizítornak mindenáron el kell pusztulnia, méghozzá maga a 
nép ítélkezik fölötte: felborítják a kocsiját és szörnyethal, testét 
vasrudak szúrják át. 

A film valóban nem nőtt fel a regényhez. A kritikusok egy-
mást túllicitálva igyekeznek minél több fogyatékosságot felso-
rolni. Néhányan olyasmit is számon kérnek a filmváltozattól, 
amit a regény sem tartalmaz. Hollós László így ír az Új Tükör-
ben: „A rózsa neve azonban kriminek sem igazán jó. Idegen, 
távoli világot idéz meg, amelynek eseményeibe a néz ő  nem 

A regény színeit, hangulatát viszont jól visszaadta a film. 
Dante Ferretti valóban olyan épületet konstruált, amilyet az ol-
vasó a könyv alapján elképzelt. Kiválóan érzékeltette a térbeli 
labirintus félelmetes hatását. 

A filmváltozat közel sem olyan rossz, mint amennyire a kriti-
ka elmarasztalta, els ősorban azért, mert makacsul a regény-
nyel mérte össze. Kevesen vették észre azt a szándékot, 
hogy a rendező  a maga sajátos felfogásában és értelmezésé-
ben ugyanolyan egyéni világot próbált teremteni, mint Eco a 
regényében. A film világa pedig szintén megáll a maga lábán. 
Ehhez azonban szükségszerűen tömörítésre volt szükség, 
amely nam csonkítást jelentett, sokkal inkább a cselekmény 
átértékelését, „újrafogalmazását". 

A filmnek el kellett döntenie, hogy melyik értelmezés mellett 
tart ki, ugyanis a próza több ponton nyitva hagyja a „kapu-
kat": az író végig éreztetni kívánja az olvasóval, hogy egy 
bűnügyi történet nyomába ered. O tt  kísért mindenütt a „sze-
miotika" is, hiszen apró jelek mozaikdarabjaiból áll össze 
okok és okozatok bonyolult freskója. Ugyanakkor mégsem 
hagyományos krimi a történet alapja, mert a b űntények tétje 
nem a megszokott „haszonszerzés" vagy áhított örökség. In-
dítékaiban egészen másról van szó: a haláleseteknek intellek-
tuális tétje van, és a megoldáshoz vezet ő  út filozofikus kérdé-
seket taglal: szabad-e nevetni, szabad-e tiltott könyveket ol-
vasni, valójában milyen a világ, amelyben élünk? Egy krimi-
ben aligha lehetnének ezek a megoldáshoz vezet ő  út állomá-
sai. A film nem támaszkodhatott a regény filozófiai és esztéti-
kai fejtegetéseire, ehelyett más fogódzókat keresett. Az adap-
táció erénye a választás bátorsága, mivel mert módosítaiši 
még a történeten is saját bels ő  világának megteremtése érde-
kében. ❑ 
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Hegyi Lóránd 

Közép-kelet- 
európai 
nekropolis 

Kovács Attila művészetérő l 

A falakon vastag, sötét tölgyfakeretbe zárt, csiszolt és égetett 
felületű  vasképek függenek, a terem közepén vaslemezb ő l 
forrasztott, szürke épület-szobrok sorakoznak, monoton rit-
musban. Az anyag kíméletlenül csupaszon, a forrasztás és 
csiszolás nyomait takaratlanul hagyva, a maga brutális köz-
vetlenségében jelenik meg. Vigasztalan, sivár, feloldást nem 
nyújtó, mindenfajta kecsességet, könnyedséget nélkülöz ő , 
komor világ ez, ipari táj és vas nekropolis, melyben az élette- 
len dolgok nyomasztó mozdulatlansága vesz körül bennün-
ket. Az épület-szobrok látszatra egyszer ű , hegesztett formái 
valójában rafináltan sokrét ű  utalások kiindulópontjai: silók, el-
hagyatott 19. századi gyárépületek, fúrótornyok, h őerőművek 
emlékképei keverednek az egyszer ű  sírhant és az egykor ha-
talmas, de önmaguk megalomániás hatalomvágyába belerok-
kant birodalmak síremlékeinek formáival. A célszer űség, 
szükségszerűség „sachlich" formái a halál kultuszának és a 
hatalmi reprezentációnak formáival olvadnak össze. 

Kovács Att ila tárgyai roppant súlyú, kikerülhetetlen, moz-
díthatatlan kolosszusokként uralják a teret. Nem térhetünk ki 
elő lük, aminthogy nem térhetünk ki a múlt, a közép-kelet-
európai történelem közösen átélt valósága el ő l sem. A sírhan-
tok valóságos sírhantokként, ismeretlen, anonim áldozatok si-
vár sírhelyeiként néznek szembe velünk. A vaslemez brutális 
anyagszerűsége megfellebbezhetetlen tényekké teszi a fan-
tázia képzeteit. E képzetek súlyos történeti utalások és ta-
pasztalások sokaságát tartalmazzák: aközép-kelet-európai 
létezéš heroikus utópiáit és kisszer ű  katasztrófáit, a semmib ő l 
újat, mást, ideálisat teremteni akaró „nagy kísérletek" páto- 

szát és a valóság kíméletlen tényein zátonyra futó álmodožá-
sok önpusztító kiúttalanságát, a feltart бzhatatlan pusztulás 
szűkösség és bezártság sivár, hétköznapi, mindennfajta lát-
ványos és katartikus „áldozati gesztust" nélkülöz ő , fájdal-
masan banális tragédiáit, a felmorzsolódás és bénultság fojto-
gató levegőtlenségét. 

A vasképek és vastárgyak komor hallgatása, szenvtelen 
dologszerűsége, feloldhatatlan ridegsége letűnt korok mo-
numentumaivá avatja e tárgyakat, melyeken egy ismeretlen 
ikonográfia jelenik meg. Ezt a ,kvázi-archeológiai" hatást 
erősíti az is, hogy az épület-szobrok tárgyi rekvizitumoknak, 
egy különös, összetett „ipari halotti kultusz" rituális tárgyai-
nak, egy régen let űnt kor leleteinek is tekinthetők. Ugyanakkor 
makettként is felfoghatjuk őket, melyek szemléltetik az egykori 
civilizáció tárgyi kultúráját. Ezt az áttételességet, ezt a törté-
neti távolságot azonban radikálisan megszünteti az épület-
szobrok valóságos sírhant formája, valóságos mérete, valósá-
gos anyaga, ami brutálisan szembesít bennünket a sír-funk-
cióval. 

Ez az interpretációs sokrét űség, azaz a jelképi funkció va-
lóságos tárgyban való közlése, mely tényleges térszervez ő , építészeti szerepet is betölt, Kovács A tt ila korábbi munkáiban 
már megjelent. Kovács Attila építészként kezdte pályáját, 
majd a nyolcvanas évek elején filmépítészeti megbízásokra 
dolgozott. Ekkor munkássága a magyarországi alternatív épí-
tészet és installációs m űvészet egyik legsajátosabb jelensé-
ge, mely közvetlenül hatott a nyolcvanas évek eleji filmm űvé-szeti kísérletekre. Nem egyszer űen arról volt itt szó, hogy épí-
tészeket alkalmaztak a filmek fantáziakörnyezetének kialakí-
tásakor, hanem arról, hogy a tényleges építészeti terek a film 
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dramaturgiai felépítését és jelképvilágát — azaz egész jelenté-
sét — már kezdettő l fogva meghatározták, s a látvány építé-
szeti és dramaturgiai megtervezése elválaszthatatlanul ösz-
szekapcsolódott. Egyfajta „szimbolikus architektúra" vagy 
„emblematikus architektúra" fo гmál6dott meg Kovács Att ila, 
illetve kollégái (Bachmann Gábor és Rajk László) filmépíté-
szeti munkáiban. 

Mindezzel párhuzamosan foglalkoztak mindhárman „alter-
natív design"-nal, a funkcionalitást i гбnikusan tagadó poszt-
modern „kvázi-bútorok" és „kvázi-terek" tervezésével. 
Ezekben a formailag koherens tárgyegyüttesekben az átfunk-
cinált tárgyak kultúrtörténeti utalásokat, politikai jelképek 
többréteg űvé tett jelentéseit, a közép-kelet-európai tö гténe-
lemre utaló mozzanatokat hordoztak. Egy állandó oda-vissza 
mozgás jelentkezett ezekben a tárgyakban: a jelképpé vált —
azaz radikálisan átfunkcionált — tárgy és a tárggyá tett — azaz 
defetisizált, demitologizált —jelkép között. 

Sajátosan eklektikus omamentika jelent meg itt, mely bár 
közvetlenül stilárisan nem kapcsolódik a magyar transzavant-
garde festészethez (Bak Imre m űvészete ugyan némiképp ro-
kon stílusidézetekkel építkezik), szellemileg azonban rokon 
vele. A dekoratív díszítmények ugyanis valójában ideogram-
mok és szignálok, politikai emblémák és stilizált tár-
gyak, melyek úgy telítik az „emblematikus architektúrát", mint 
ahogy a hétköznapi tárgyak a mindennapok építészeti tereit. A 
tárgyak pusztán tárgyi létének paradoxonai öltenek testet 
ezekben a „kvázi-bútorokban", melyek a közép-kelet-
európai avantgarde és a regonális történeti tradíció rétegeit 
felidézve szellemi környezetünk emblémáivá válnak. 

Kovács Attila munkásságában 1985 végét б l egyre világo-
sabban rajzolódik ki egy sajátosan közép-kelet-európai ikono-
gráfia kialakításának igénye. Az 1986 közepétб l készített 
„vaskép" sorozatán új értelmezést nyer avámpír-motívum, a 
tízes-húszas évek egyik kedvelt — és természetesen aktualiz- 



ált —jelképe. A vérszívó vámpír, a mások véréb ő l életerőt me-

rítő , pusztító és agresszív szörnyeteg motívuma összekapcso-
lódik a 19. századi ipari forradalom „indusztriális pátoszának" 
jellegzetes képi toposzaival , a szociáldemokrácia századeleji 
„kalapácsos emberének", a feltörekv ő  és önmagának helyet 
szorító, öntudatos és komoly méltósággal a jöv őbe tekintő  
munkásosztály jelképének, illetve anegyvenes-ötvenes évek 
kelet-európai szocialista realizmusának — „szocreáljának" —
felidézésével . Mindez ugyanakkor nem csupán az irónia be-
kapcsolásával és a szubjektív historizmus transzavantgarde 
„képzeleti kalandozásának" kibontakoztatásával, hanem ko-
mor és nyomasztó tartalmak megfogalmazásával is együtt jár. 
A radikális fantázia képeire rárakódik aközép-kelet-európai 
történelmi tapasztalat. A kietlen, kopár táj felett repül ő , az 
egyetlen búzaszálra lecsapó denevér -vámpír képe , mely si-
vár, elhagyott gyárudvar előtt jelenik meg, olyan összetett tör-
téneti utalásokat villant fel, méghozzá a szocreál monu-
mentalizmusát idéző  stílusmetafórában, melyek a közép-ke-
let-európi lét nagy kérdéseit, utópiáit és katasztrófáit, a hibás 
és erőszakkal megvalósítani akart célok, visszájára fordult ha-
talmas tervek keser ű  tapasztalatait, az áldozatok és az emberi 
drámák súlyos terhét, a túlélésért folytatott kíméletlen harcot 
foglalják magukba. 

Kovács Attila szubjektív jelképhasználata a tö ґténelemmel 
folytatott, önmarcangoló és az elviselhetetlen kérdésekkel 
szembesítő  dialóguson alapul. Tömör és rendkívül összetett, 
sokjelentésű  jelképeket alkot : s az anyag önmagában is jelké-
pi utalásait is felhasználja . A 20. század végén , a mikroelek-
tronika forradalmának és az új, posztindusztriális társadalmi 
modelleknek a korszakában a hagyományos ipari civilizáció 
tárgyai; a régi gépek, szerszámok, a hagyományos 19. száza-
di gyár a magas téglakéménnyel, a fúrótornyok archaikus jel-
képekké minősülnek át. Maga a kezeletlen , csiszolt , hegesz-
tett vaslemez is a nehézipart, a fizikai munkát, a 19. század 
„munkás-héroszát", vagy az ötvenes évek új társadalmat 
építő  munkásalakját , a „vas és acél országának " névtelen 
építőjét idézi fel. Az izmos test ű , hatalmas kalapácsot tartó, si-
vár gyárudvaron álló munkás heroikus alakja olyan képi to-
posz, mely utal aközép-kelet-európai történelem különböz ő  
mozzanataira, a klasszikus proletárforradalmak jelképeire, az 
összeomlások és újrakezdések keserves, embert és eszmét 
pusztító, sorsokat teremtő  és összeroppantó, forradalmi utó-
piákat felvetítő  és a puszta túlélésért való küzdelem nyomorú-
ságát magába foglaló tapasztalatokra . Az égen feit űnő  hatal-
mas denevérek, illetve a szénszállító csillék és az óriási rozs-
dás vasállványok, elektromos távvezetékek oszlopai mögött 
megjelenő , misztikus fénnyel megvilágított középkori vár rom - 

ja az egymásra torlódó legendák és az egymásba épül ő  
szimbólumrendszerek, illetve a tö гténelmi tapasztalások ku- 
szaságát, kibogozhatatlan komplexitását sugallja. Maga a 

l
vaskép" is ennek a többréteg űségnek manifesztációja: a sú-

yos, rozsdás vaslemez önmagában is az archaikus ipari kor-
szak, a kemény fizikai munka, a sivár, szépségnélküli, kietlen 
gyárvidék „negatív pátoszának" hordozója. Felületén mégis 
misztikus látomásként derengenek fel a jelenetek, melyeknek 
szereplő i allegorikus tárgyak és figurák: a kíméletlen küzde-
lem, acél nélküli, örökké ismétlődő  harc, a feloldhatatlan fe-
szültségek, állandósult szorongások megtestesít ő i. A „vas-
kép" felületében vésett mély árkok, beégetett formák és csi-
szolt mélyedések a megvilágítástól és a néz ő  mozgásától füg-
gően állandóan másként látszanak , fokozva ezzel az ellent-
mondást a sejtelmes látvány és a súlyos, kemény, holt anyag 
egyértelműsége, dologszerűsége között. 

Míg a „vasképeken" egy irracionális elemeket tartalmazó, 
egyszerre archaikus és közelmúltbeli motívumokat felidéz ő , 

ipari halotti kultusz " avagy „ indusztriális vámpír mítosz" je-
lenik meg, melyben a sivár medd őhányók és a lepusztult, ha-
lб lraítélt ipari épületek a pusztulás rituáléjának díszletei, addig 
az épület -szobrok e rituálé kézzelfogható , tárgyszerű , valósá-
gos építményei. Vasból készült monumentális sírépítmények. 
Halotti kultusz és ipari sivárság, komor ünnepélyesség és kis- 
szerű , lassú enyészet kapcsolódik össze ezekben a durva 
vasszobrokban . A mások vérét szívó, misztikus vámpír-
szörny és az emberi er őt, életeket felemészt ő  hatalmas gyár 
képe egymásba csúszik. A reményeket beteljesületlenül ha-
gyó, óriási áldozatokat és névetelen h őstetteket követelő , sú-
lyos tragédiákat okozó iparosítás -mítosz és a rettenetesen 
nehéz munkában önmaga jöv őjét megteremteni akaró mun-
kás-hérosz alakja egyszerre félelmetes és kiszolgáltatott. Az 
ember nélküli , mozdulatlan , halott világ az ipari korszak 
nekropolisaként zár magába sorsokat és rejtélyeket . A rozs- 
daszemekké széthulló, egykor büszke, hatalmas vastorony 
alatt kopár , élettelen földre épülnek az ipari „vaskorszak" sír-
emlékei . Komornémaságuk , lidérces mozdulatlanságuk, irra-
cionális hasonlíthatatlanságuk látomássá oldja őket , mintha 
egy nyomasztó álmot látnánk csupán. Pedig e súlyos tárgyak 
jelen vannak , a vaslemez brutális anyagszer űségében, a for-
mák mozdíthatatlan tömegeiben , kikerülhetetlen tényszer űsé-
gükben. Pontosak, célratörбek, megfellebbezhetetlenek és kí-
méletlenek. Mint ahogy kíméletlenül lényeget érintőek azok az 
asszociációk is, melyeket a néz őben keltenek. Mint egy mun-
kásoktól elhagyott üres gépterem , hatalmas , rozsdásodó, ré-
gen nem használt gépeivel , úgy sorakoznak az ipari kor 
nekropolisának vas síremlékei . A feloldhatatlan szorongások 
vaskemény formákban öltenek testet : az ipari „vaskorszak" 
negatív pátoszának rideg monumentumaiban. ❑ 



Bemutatjuk Siflis András (1955) szabadkai kép-
zőművészt, nemzedékének egyik meghatározó 

rajzm űvészét. Ha ragaszkodunk a m ű faji besorolá-
sokhoz, úgy esetében a lírai expresszionizmus de-
finíciója bizonyulna á leghitelesebbnek. Vannak, 
akik a Bíró Miklós-i rajzm űvészet avatott kiteljesí-
tőjét látják benne, aki jelentős kiállítói teljesítmé-
nyek és közéleti szereplések híján is joggal tekint-
hető  az elhivatottak egyikének. M űveibő l meggyő -
ző  erő  és tehetség sugárzik. Szerencsésebb törté-
nelmi pillanatok ragyogó üstökösként ünnepelnék 
értékteremtő  toll- és ecsetvonásait.0 

Art Lover 





A mozdulatlanság 

állapotában 

A Julije Knifer (1924) festészete iránti fokozott érdekl ődés an-
nak a változásnak a mutatója, mely során a posztmodern no-
mádságot fokozatosan kiszorítja az új érzékenység. Ez az új 
korszellem már a posztmodern geometrikus formalizmusában 
fölsejlett. Most már nyiltan beszélnek az új geometriáról, 
amely újrateremti a m űvészi redukcionizmus és minimalizmus 
között megszakadt folytonosságot. Meg kell jegyeznünk, hogy 
semmi sem új, hanem a vizuális és m űvészi tények a megvál-
tozott meglátás miatt másmilyennek t űnnek, illetvé pontosan 
olyannak látjuk бket, amilyenek. 

Knifer jól ismeri az ilyen optikai változásokat. Meanderjei-
vei specifikus helyet töltött be a Nove tendencije (Új tenden-
ciák) m űvészei körében; habár közösen állítottak ki, Knifer a 
maga módján mégis kívül állt, mivel hangsúlyozott individua-
lizmusa ellentmondott az európai konstruktivisták és geo-
metrikusok kollektivizmusának. Másrészt Knifernek a 60-as 
évek elején tapasztalt redukcionizmusa rokon vonásokat mu-
tatott a Nove tendencije „gestalt" esztétikájával. Az európai 
neokonstruktivizmus fénykorának hanyatlásával Knifer magá-
ra maradt, s  6  továbbra is, mint azel őtt, Menderjeit festi, ame-
lyek napjainkban is jellemzik munkásságát. Ugyanez mond-
ható a zágrábi Gorgona csoporttal való együttm űködésérő l; a 
Gorgona Knifer Meanderjeiben a konceptualizmus alapele-
meire ismert; a 60-as években a konceptualisták Knifer m ű -
vészetét eszméik elöhírnökének vélték. Knifer azonban töb- 

Julije Kniferrel beslzélget 

Želirnir Koščević  
bé-kevésbé mindig magányos, kitartóan festi Meanderjeit térben és időben, kezdet és vég nélkül, a m űvészi lét szimbó- lumaként, mely szerint a Пeofiták változásai és innovációi 
szükségtelenek, ha egyáltalán beszélhetünk müvészetr б l eb-ben az esetben. 

1973-ban Knifer az életében oly ritkán el бfordu!б  nagy vál tozáshoz ért, Tübingenben megismerkedett Ingrid és Zivojin Dacićtyal. Meghitt barátok lettek. Azóta Knifer f б leg Tübingen-ben fest, mert Zágrábban, ahol különben él, nincs meg a mun-
kafeltétele. Zágrábban ezért csak elb űvölő  grafikáit rajzolja; a 
fizikai korlátok. eredményeként születtek Knifer csodálatos erő

t sugárzó munkái, melyekben a grafit fekete fénnyé alakult 
át az alkímiai folyamat során, A Tübingenben festett 

Meande-rek nagy formátumúak, klasszikus technikájúak, olaj vásznon. 
A fekete és a fehér meandrikus kontrasztusa a térbeli konti-
nuitás és — szimbolikusan — az időbeli terjedés érzését kelti. Furcsamód Knifer művészetében jelentós szerep jut a térnek és az időnek, ez azért furcsa, mert 6 éppen ezek által biztosít-a helyét a m űvészetben. Az pedig — egyáltalán nem mozdulni! 
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Z.K. 1973 óta fő leg Tübingenben fest, Zágrábban pedig raj-
zol. Részben Németországban, részben Jugoszláviában 
dolgozik. Hol él valójában? 

J.K.: Barátaim, Ingrid és Živojin Daci ć  segítségével kerültem 
Tübingenbe. Ez munkásságom záró szakasza. Már 
nem vagyon olyan fiatal, de Tübingenben mindent elöl-
rő l kellett kezdenem... ez azén tübingeni korszakom. 

Ž.K.: Miben különböznek munkáid a Tubingen el őtti és az azt követő  időszakban? 
J.K.: Tübingen előtt két korszakom volt. Az első  fázist a zág-

rábi Gorgona csoporttal való kapcsolat jellemzi. A 
60-as évek elején az egy rendhagyó csoport volt. Külö-
nös szellemi légkört teremtettek maguk körül. Ezt követi 
az én második periódusom, amelyet a Nove tendencije 
határoznak meg. Valójában egyféle outsidernek számí-
tottam ebben a m űvészi mozgalomban, de ki kell hang-
súlyoznom, hogy segítségükkel a nemzetközi színtérre 
is betörtem. Persze, több-kevesebb sikerrel. 

Ž.K.: Biztos a leverkuseni, gelsenkircheni, berni, mainzi, rot- 
terdami, velencei és más kiállításokra gondol? 

J.K.: Igen. 
Ž.K.: De mindkét korszakban ugyanazt festette — a Mean-

dereket. 

Ž.K.: De mindkét korszakban ugyanazt festette — a Meande-
reket. 

J.K.: A Gorgona csoportnak a Meanderek az abszurdot ma-
nifesztálják. A Nove tendencije mozgalom a Meandere-
ket a konstruktivizmus legtisztább példájaként látja. A 
Nove tendencije különféle m űvészeket tömörített ma-
gában — Piero Manzoni is többek között a Gorgona cso-
porttal m űködött együtt. 

Ž.K.: Mi a Meander? 
J.K.: A téma soha nem érdekelt. Egyszer űen az elejétđ l kezd-

tem, és most is ott tartok. Valahogy a Meanderek alkot-
ják a tények lényegét. Tény, hogy a Meander a semmi-
bő l indul és a semmiben végződik. Igy kezdtem elemez-
ni ezt az egyszerű , egyhangú dolgot, azt, hogy semmi 
sem változik, a progresszió, a fejl ődés és haladás nélkü-
li tényeket. 1969 után minden egyszer ű  volt. Azóta 
teljesen a munkámra összpontosítok, melyet szellemi 
folyamatosságként is jellemezhetnék. Soha sem volt va-
lamilyen különös programom, de mindig nagyon türel-
mesen kerestem a minimális exp гesszió definícióját. 
Mindezt a minimumra próbáltam redukálni. A végs б  
eredmény a fekete és a fehér ellentéte, valamint a víz-
szintes és a függб leges viszonya. 

Ž.K.: 1995 decemberében meghalt és abból az alkalomból a 
Post Gorgona 1986. januári, 3. számában közölte töb-
bekközött az alábbiakat is: „Nem tudok elmozdulni err б l 
a helyгб l. Mintha földbe gyökerezett volna a lábam, tehát 
nem kell mozdulnom. Sehova se kell mennem. Most itt 
maradok. Nem rossz. Nem kell mozdulnom. Szeretem a 
mozgást, de nem tudom, hogy hova mehetnék. Nem lá-
tom célom, de acélig vezető  utat sem. Egy helyben ma-
radok. Ez azén státusom." 

J.K.: Az idđnek nincs nagy szerepe munkámban. Nincs je-
lentősége a Kronológiának és a fokozatosságnak sem. 
Lehet, hogy már megfestettem utolsó alkotásomat, de 
az első  még nem készült el. Elsó képeim saját jöv őmre 
emlékeztetnek. Mikor rádöbbentem, hogy a hagyomány, 
a tapasztalat és a tanulás nem érdekelnek, a végér б l 
kezdtem. De közben sehogy sem érek a végére, úgy t ű -
nik, még mindig a kezdetnél tartok. 

Ž.K.: Az utóbbi években mind többet tartózkodik Németo г-
szágban. 1987-ben Friedbergben a Ho ffman Képtárban, 
februárban Tübingenben Ingrid Daci ć  képtárában, jú-
liusban pedig Nürnbergben a Hét konkrét cím ű  kiállítá-
son állított ki. Mit jelent ez számára? 

J.K.: Mindez a Tübingenben, barátaimnál, Daci ćéknél végzett 
munkám eredménye. Zágrábban nincs m űtermem, 
ezért emitt dolgozom. De ki kell hangsúlyoznom, hogy 
az általános németországi kultúra is sokban befolyásolt, 
serkentő leg hatott. Zágrábi rajzaim is részben a termé-
keny németországi m űvészi légkör hatására születtek. 

Ž.K.: A neu-issenburgi Tissen nyomtatásában jelent meg Höl-
derlin Rajna c. költeményének bibliofil kiadványa, ame-
lyet illusztrált. Természetesen a Meanderrel. Szereti-e 
Нб lde гlint? 

J.K.: 1973 óta majdnem naponta járok el Hölderlin tornya 
mellett Tübingenben. Természetesen, mikor ott vagyok. 
Szeretem ezt a költ őt, de soha nem gondoltam, hogy va-
laha illusztrálom a Rajnát. Örülök ennek a munkának. 

Ž.K.: Szóljunk néhány szót a rajzokról is. Ha az ember össze-
hasonlítja őket a rajzról alkotott hagyományos képpel, 
nagyon furcsának t űnnek. 

J.K.: Rajzaim nem vázlatok. Defínici бk. A vonal nem azén 
médiumom. Ahhoz, hogy kifejezzem mondanivalóm a 
papír felületét és a grafitrétegeket használom fel. Több 
hónapig is dolgoztam egy rajzon, ráhordva a grafitréte-
geket a papírra. Ez abszurdumnak t űnhet, de így van. 
Lea Vergine egyszer azt kérdezte t б lem, hogy miért nem 
dolgozok gyorsabban egy egyszerűbb módszer segítsé-
gével. Azt válaszoltam, nem kell sietnem, mert így is jut 
гá időm, hogy — ha szükséges — hónapokig dolgozzak 
egy rajzon. ❑ 

Fordította FEJŐS KLÁRA 



Parker Brothers 

.Parkok, kertek* 

Jean-Yves Caillot, cím nélkül 

Erwitt samuse: Alabama, 1974 

Hoffmann: Hitler 
kertészkedik, 1934 

Guayana, 19713 

mindenkoridđszeГü megvi1~9іtásban.Itt 
~egуеZZUk me9+ 

*parkok, kertek - 	 témája ‚s ez volt. 

hogy az  idei Kanizsai Írttábor  
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Accra, hatvanas évek 

Denis Reich—Jean-Claude Labbé: Phnom-Penh 



John Hoagland: Salvadori sírkert 

Míting Újvidéken, 1988. július 
-én. 

 (Dnevnik fotószolgálat) 
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Jódat Kálmán 

A túlvilágon 
szanszkritul 
beszélnek 
Bhakták között Zagorjeban 

— Hogy hova mész? A Hare Krisnásokhoz? —
képedt el a jegyellenő r és egy lapos pillantással 
végigmustált. — Akkor itt szállj le. Csak egye-
nesen. 

A busz elhúzott mögöttem, én pedig a sze-
merkélő  esőben némi keresgélés után rátalál-
tam a „házra". Tehát itt vagyok. Újvidéken egy 
jóval szerényebb és kisebb házban laknak a 
bhakták (a Vaisnava vallás követő i). 

Az Asramnak (szentélynek) nevezett modern 
házból csendes imamormolás sz ű rődik ki. Be-
kopogok, és a már Ujvidéken szerzett előtudá-
somat felhasználva beköszönök: 

— Hare Krisna. 
— Hare Krisna —szólnak vissza, s egy közülük 

felvezet az egyik lakószobába. — Csedi vagyok 
— mondja magyarul. — Zentai. 

— Káli vagyok — mondom én —, Újvidékrő l. 
— Káli? Jó. 
Csak később tudtam meg, hogy Káli a halál 

istennőjét és a jelenlegi, a Védák szerint de-
kadens, visszafejl ődő  korszakot, az úgyneve-
zett Káli-fúgát jelenti. Egyikük nem is akart a 
nevemen nevezni, hanem az egyik Velencében 
vásárolt T-ingem alapján, amelyen Salvador 
Dali egyik m űvének reprodukciója ékeskedik, 
következetesen Dalinak nevezett, mondván, 
hogy nem akarja a rossz szellemeket meg-
idézni. 

Miután Csedi kiment, megszemlélem a szo 
bát. Kétemeletes ágyak, ül őhelyül is szolgá 
ló szekrénykék és egy vastag függöny, amely 
elválasztja a szobát a folyosótól. (A férjezett 
asszonyok, mivel a férfiak lakosztályába tilos 
bejárniuk, a függöny mögül szólnak be a férjü-
kért, ha valamit meg szeretnének beszélni.) 

— Szóval itt vagyok — mormolom magam elé. 
Másnap fél négykor kelünk. 
A fürdőszobában hatalmas tömeg, de min-

denki szokatlanul türelmesnek bizonyul. Akár 
félórákat is várakoznak a tusoló el ő tt. 

— Hé! Vedd fel ezt a rongyot és tekerd ma 
gad köré! — szól rám egyikük a folyosón. — Erre 
járnak a nők is. 

— Na és? — hökkenek meg. — Mit látnak raj-
tam? 

— Akkor is. Gatyában itt nem szokás járkálni —
válaszolja, én pedig élénkpiros alsónadrágomat 
ügyesen eltüntetem egy vászon alá. — Na, így 
már jobb. 

— Mit olvasol? — hajol felém egy narancsszín ű  
dotitt viselő  bhakta. 

—A Silver városát — nyújtom feléje a könyvet. 
— Észak—Írországról. Terrorizmus és anarchia. 

— Inkább olvasd a Bhagavat Gítát 2 . De azt ne 
rakd le a földre, mert azok szent könyvek, és mi 
úgy is viszonyulunk hozzájuk. 

Mellémtelepszik egyikük. Felső  karján apró, 
ezüstözött fémfiola díszeleg. 

— Mi ez? 
— Ez az úgynevezett kavacsa 3 . Véd a démo-

nok ellen. Komolyan. 
— Mondd, te ebben az egészben valóban hi-

szel? 
— Én nem hiszem, én tudom. Csak hinni va-

lamiben, tudás nélkül, tiszta szentimentalizmus. 
— Mi az álláspontotok a Zen-Buddhizmussal 

kapcsolatban? 
— Buddha Krisnának az egyik inkarnációja. 

Azonkívül a buddhizmus a valóság felismerésé-
nek egy fokán megáll, míg mi továbbmegyünk. 
Én mára buddhizmus adta felismeréseket reali-
záltam. 

Bhakták csopo ІІja a szentély előtt 
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Ebéd. 
A szentély parkettját hatalmas nejlonfóliával 

takarják le. Rajta különböz ő  szín ű  m űanyag 
edények. Vajon hol lehetnek a n ők? Azok külön 
esznek? Mellettem egy split! bhakta ü!, másik 
oldalomon pedig egy ljubljanai. Zománcozott 
fémtányéromra egymás mellé kerülnek a sós, 
édes, fűszeres falatok. Számunkra kissé szo-
katlan íz űek, de az itteni konyha jócskán külön-
bözik a vajdaságtól. 

A bhakták nem esznek húst, ghivel 4  főznek, 
nem használnak hagymát, mert az serkenti a 
szekszuális vágyakat és állítótag megsemmisíti 
az agysejteket. Nem használnak gombát, to-
jást, halat stb., mert ezek a szenvedély és a tu-
datlanság gúnájának hatalma alá tartoznak. Ők 
csak azokat az élelmiszereket fogyasztják, 
amelyek az erény gúnájának jegyében fogantak 
(főzelékfélék, gabonafélék, tejtermék), így az 
étrend is szükségszerűen más. 

Dugig teleeszem magam, mert itt, ahogy 
megfigyeltem, nem szokás otthagyni az étel fe-
lét a tányéron. Megiszom még az enyhén citro- 
mos, hideg teát, majd a fürd őszoba felé indulok ' 
(itt az a szokás, hogy mindenki elmossa a maga 
étkészletét). 

A reggeli fürdés után (még sötét van) leme 
gyünk a szentélybe. Én mint aspiráns (a bhak-
tákkal szimpatizáló egyén), követem példáju-
kat. Az első  dolog az, hogy egy rövid imát sut-
togva leborulunk a földre. Els ő  két nap képtelen 
voltam erre, de harmadnap már természétes 
nek vettem. Én is leborulok és elmondom a ma-
hamantrát. Közben Csedi bent az oltárnál épp 
egy kagylóval köröz a szentek képei el őtt, majd 
egy fehér ecsetféleséggel, amelyet aztán felvált 
egy pávatollakból készült legyez őszerűség. Az-
tán kétszer megfújja a kagylókürtöt. A többiek 
közben szent énekeket énekelnek. Később egy 
kis asztalkán előhozzák a tulasz nev ű  szent nö-
vényt (a Bhagavad Gítá szerint Krisna szereti 
ezt a növényt, amely csak azért jelent meg az 
anyagi világban, hogy az ő  lótuszlábainál lehes-
sen). 

Néhányszor körülsétáljuk a növényt, majd a 
tenyerünkbe cseppentenek egy kevés fehér fo-
lyadékot, amelyet felhörpintünk, majd jelképe-
sen megöntözzük a tulasz növényt. Közben egy 
bhakta mindannyiunk kezét megérinti egy illa-
tos pálcikával, és néhány csepp szenteltvizet 
fröcsköl a fejünkre. 

A délelőtti és esti program annyiban tér el et-
tő l, hogy nincs tulasz törpefa, nincs szenteltvíz-
hintés stb., hanem délel őtt a Srimad Bhagava-
tamból, este pedig a Bhagavad Gítából olvas-
nak fel, amelyet magyarázat követ. Mindezek 
előtt szent énekeket énekelnek, amelyek els ő  
hallásra furcsáknak t űnnek (szanszkrit szöve-
gek), de mégis van bennük valami magával ra-
gadó. Én is együtt énekelek velük, aztán hallga-
tom a lekciót. A n ők itt is a férfiak mögött foglal-
nak helyet. 

A Vaisnavi vallás követ ő i cölibátusban élnek. 
Van ugyan köztük néhány nős, illetve férjezett 
egyén is (a nős bhakták fehér, a többiek na-
rancssárga dotit viselnek), de náluk a szekszu-
ális élet egyetlen célja az utódnemzés. A többi 
bhakta teljesen absztinens. A n ők és a férfiak 
szobái el vannak különítve. A n ők szobáiba 
csak a nős bhakták léphetnek be. 

A Hare Krisna vallás követő inek célja nem az 
érzékek kielégítése, mert ez szerintük csak bol-
dogtalansághoz vezet, hanem egy magasabb-
rendű  életvitel gyakorlása. Mint egy szarajevói 
bhakta elmondta, néhány csepp szperma egy 
liter vérveszteséget jelent, ami negyven kilo- . 
gramm élelmiszer megfelelője. De mivel a 
nyelv, a gyomor és a nemi szervek összekötte-
tésben vannak, így aki ellen ő rzi nyelvét (imák, 
mantrák), az ellen ő rzi másik két szervét is. 



Mantгбzás. 
A reggeli ima után mindenki el ővesz! dzsap-

рбјбt, ami egy 109 fagömböcskéb ől álló olvasó, 
és ezt kell a jobb kéz hüvelyk- és középs ő  ujja 
között pergetni. Az igazi bhakták minimum ti-
zenhat kört mant гбznak, de én beérem néggyel. 
Minden gyolyónál el kell mondani a Mahaman-
tгбt (Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, 
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Ra-
ma, Hare Hare). 
Érdekes látvány, amint egy tucatnyi ember 

le-fel sétálgat és mindenki ugyanazt a tizenhat 
szót ismételi órákig. A hangsúly azon van, hogy 
az ember odafigyeljen a hangjára, és ezáltal 
egy magasabb régióba kerüljön. Végigperge-
tem a négy kört, ami a vége felé paradox mó 
don kezd érdekessé válni, majd leteszem az ol-
vasót és alszom egyet. 

Miután felébredtem, mellém telepszik egy 
bhakta. 

— Te azt hiszed, hogy ezeket a szavakat csak 
tetszőlegesen választottuk ki? Próbáld azt is-
mételgetni ezerháromszázszor, hogy Coca-Co-
la. Beleörülnél. 

Már napok óta halogatom, hogy beszélges-
sek a matagyikkal, illetve a n б ! bhaktákkal. Vé-
gül mégis megkeresem őket. A hátsó udvar be-
járata előtt tartózkodnak éppen, tarka indiai ru- 
hákban. 

Rasana : Vendéglбtóipan-turisztikai közép-
iskolát fejeztem be. A fiúm is a bhakti jógát gya-
korolja, így kerültem ide. Tudnunk kell, hogy 
mindannyian Krisna részecskéi vagyunk. Hogy 
visszamennék-e a régi életbe? Hagyd, én még 
fiatal vagyok, de itt boldogabbnak érzem ma- 
gam. 

Ivana: Hogy boldog vagyok-e? Á legboldo-
gabb a világon. Egyetemista voltam, amikor egy 
bhaktától vettem egy könyvet, megtetszett, és 
most itt vagyok. Nem mennék vissza a régi éle-
tembe, és nem érzem, hogy kisebb érték ű  len-
nék, mint a férfiak. Mi ugyanúgy fél négykor ke-
lünk, ugyanaz az életritmusunk. Hogy mit sze-
retnék még mondani? Hogy minél több fiatal 
jusson el Krisnához. 

Kérdésemre, hogy akar-e még valaki beszél-
ni velem, egy középkorú asszony áll rá, azzal a 
kikötéssel, hogy nevét ne tegyem közzé, mert 
„nem fontos". Azt bizonygatta, hogy a férfiak 
és nők között nemcsak a hétköznapi értelem-
ben vett szexuális viszony van, hanem az úgy- 

nevezett szuptilis szex is, mivel az anyagi koz-
mikus manifesztációk a szuptilis szexen. alapul-
nak. A szuptilis lélek az ész, az intelligencia és 
a hamis én. A nő i test — szerinte — gyermekszü-
lésre predesztinált. Mi mindannyian szellemi 
lelkek vagyunk (nincs női és férfi lélek), és ha az 
ember felvilágosul, akkor boldog lesz. Szintén 
kitért a Kali-Jugóra (vaskorszak), és arra, hogy 
a valamikor védikus korszak nemcsak a mai In-
diára korlátozódott, hanem kiterjedt az egész 
földgömbre. A Prima az isten iránti szeretetet 
jelenti, a szerelemre nincs is szakszkrit szó. 
Egyébként elvált asszony és Zágrábban él. A 
többséggel ellentétben ő  csak víkendre jár Pre-
gradára (Zagorje). Ajánlotta még, hogy olvas-
sam el Swami Prabhupada könyveit, mert ezek 
a könyvek tükrözik hitük gerincét. 

A le-fel sétáló, mant гбzó bhaktákat figyelem. 
Sokan nem fejezték be reggel és most pótolják 
az elmaradt köröket. Miután befejezte a man-
tгбzást, odatelepszem egyikük mellé. 

— Mondj valamit a Védák szerinti túlvilágról —
faggatom. 

— Јб  — egyezik bele. —[billiónyi bolygó létezik, 
különbözi életformákkal. A Föld is egy közülük. 
Vannak a Földtő l jobb és rosszabb, ördögi 
planéták. Mindannyiunknak meg van az oka, 
hogy miért került erre a se j б , se rossz bolygб ra, 
a Földre. Ugyanúgy az itteni viselkedésünkt ő l 
függ, hogy milyen bolygб ra kerülünk halálunk 
után. Különben a túlvilágon szanszkritul beszél-
nek. Számtalan bolygó van számtalan életfor-
mával és számtalan félistennel. Ezek a ga-
lambok is, amelyek iderepülnek a praszadam 
(védikus étel) maradékát felcsipkedni, ezeknek 
is lelkük van, csak valamilyen oknál fogva a fej-
lődés lépcsőfokán ők jóval rosszabb helyet kap-
tak, ami nem jelenti azt, hogy egyszer, ha meg-
felelбen tevékenykednek, nem születhetnek új-
ra emberfo гmájúra. 

—Kösz — mondom, és a fürd őszoba felé indu-
lok. Hamarosan itt az ebéd ideje. 

Már csak egy-két óra maradt az indulásig. 
Szólok Csedinek, hogy szeretnék még néhány 
kérdést feltenni. Készségesen beleegyezik. 
Már szedem is elő  a jegyzetfüzetemet. 

Én: Mi a Praszadam? 

Csedi: Szanszkritul a kegyelmet' jelenti. Át-
lényegített étel, a bhakták eszik. Ez az étel az 
összes bűntő l mentesített. A devóció a legfon-
tosabb, ez teszi a közönséges vegetarius ételt 
praszadammá. Míg a bhakták Krisnának fбz-
nek, addig a karmik (egyszer ű  emberek) saját 
maguknak. Ez egy megtisztított étel, amely nem 
degradál, mint például a hús. 

Én: Mondj valamit a Mahamant гбгб l és a me-
ditációról! 

Csedi: Transzcendentális hangvibráció, 
amely egyenesen a szellemi világból jön. A Ma-
hamantra azt jelenti: az ész nagy szabadulása, 
vagy a szabadulás nagy költeménye. Ami a me-
ditációt illeti, a mai korszakban az önfelismerés 
különböző  folyamatai ismertek (karma-jóga, 
giana-jóga), de manapság a szent nevek vibrál- 
tatása ajánlott (Hare Krisna, Mahamantra). 
Csak ezeknek az éneklésével realizálhatja az 
ember önmagát. (A hang a fülön keresztül jut be 
a testbe és felébreszti az alvó szellemi lel-
ket.) Azonkívül könnyen praktizálható. 

Én: Éš a reinkamáció? 
Csedi : Vándorlás egyik testb ől a másikba az 

anyagi világ törvényei szerint. Az anyagi világ 
törvényei arra kényszerítik, hogy az emberek 
szüntelenül az élet és a halál körforgásában le-
gyenek (Szamszara). A bhakti-jóga célja (és az 
összes transzcendentalistáé is), hogy ett ő l 
megszabaduljon. Minden életben az ember 
folytatja az előző  életében megkezdett tevé-
kenységét. 

Én: Mondj valamit a kannáról! 
Csedi: A karma: cselekvés. Sors, ahol min-

den cselekvésünkre megkapjuk a megfelel ő  re-
akciót (lásd Newton II., az akció-reakció törvé-
nyét). 

Én: Halljunk valamit a Tapaszról! 
Csedi: A Tapasz a szigort jelenti. Ez a spiri-

tualista életében elengedhetetlen feltétel ah-
hoz, hogy felemelkedjen. A szigor az önkéntes 
lemondás az érzéki élvezetekr ől a szellemi elб-

rehaladás érdekében. 
Én: Milyen összefüggés van a transzcenden-

tális lét és a szellemi lélek között? 
Csedi : Az anyagi szinten van az elme, a ha-

mis én, míg a szellemi lélek energiája a vérke-
ringésen keresztül folyik. A szellemi lélek az 
élet forrása , a Krisna-tudat a szellemi lélek 
szimptómája. Végezetül, ha a bhakti-jógát gya-
koroljuk, a szellemi lélek apró szikrája szellemi 
testté növekszik bennünk. 

Hazafelé jövet a zágrábi állomáson egy-
szercsak azon kapom magam, hogy cigarettát 
vásárolok. Érdekes, míg Pregradán, a bhakták 
között voltam, meg sem fordult a fejemben, 
hogy dohányozzak. Furcsa, gondolom magam- 
ban, aztán rossz lelkiismerettel, de annál mo-
hóbban rágyújtok. ❑ 

Szómagyarázat 
Doti: narancssárga, a nos férfiaknál fehér, vászonból 
készült, az övrésznél érdekes módon megköt đtt bó szoknyaszerúség 

B n YeVOlyan tt  un ciit tölt be, mint akke гesztényekПél a Biblia 
Kavacsa:Apri fémfiola a testen, amely véd a démo-
nok ellen. Három féle v an : 1. Vrindavan templomvá-
rosból való szent földet, a szent tulasz növény egy le-
velét és egy versszakot tartalmaz arról, hogy milyen 
álláspontot kell a bhaktáknak képviselniük. 2. Olyan 
jelek, amelyek védenek, egy darab Mishimhade doti, 
szantálpaszta, tulaszlevél és egy kevés az áldozati túz 
hamujából. 

3. Iniciált kavacsa: tulaszlevél, rézlapocskába rótt 
mantra egy papír a saját neveddel és három csomó. 
Ghí:tisztított, habjától megfosztott vaj. 

A Vaisnavi vallás követő i nagy figyelmet fordítanak szövegeik népszer űsítésére és 

több nyelvre való lefordítására 
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