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sziveri jános 

JEHOVA TANÚI 

A piszkos munkát mással végeztetnék, 
$ kivájt szemük , mint jégen a lék. 
Baktatok előre minden határon át -
hányan béreltek előttem így szobát? 

Helyem keresem a hervadó Nap alatt, 
megváltva világot , akár egy nap alatt. 
Ingatom a jelen korhadt pilléreit. 
Könnyít -e rajtam : ott vagyok , vagy itt? 

Égen a felhők , mint nadrágon a flekkek, 
teljesen olyanok , amilyenek lettek. 
Felvet a jókedv, míg síromat ásom -
kell-e magyaráznom b űnös kiválásom? 

Halottaink mélybe epedve merü]nek, 
kupaktanácsra parázsként heviilnek. 
Van-e olyan téma, amelyik nem billeg, 
van-e olyan tárgykör, ami őket illet? 

Papírcsörgés ébreszt . Az olvadás okán 
névsorolvasást tart  hindu és japán. 
VÉG szóra les nyamba, szittya , török: 
porlad élő  testünk, csak Jehova örök! 

Amit kiszabott ránk, gyatra elégtétel, 
szele mire ideérne - azonos a léttel. 
Sík vizeket borzol haragjának híre, 
alig is akad már egyetlenegy híve. 

Rohanok , fújtatok , közöІnі  akarom: 
rövidre szabtátok kegyetlen takaróm. 
Kicseleztétek ügyesen szellemem -
lyukas az ingem hátamon, mellemen. 

Csontjaim tornya magasul fölétek, 
meghaltam , nem kell ital , sem étek. 
Fogam ha kihull, spárgát , madzagot 
nem rágok vele. Véniilök , vacogok. 

Halványulnak báván szememben a fények. 
Bedőltem volna az emberi reménynek? 
Soha, amíg élek ennyire gyarlón! 
Nyakamra kötél vár, viszket a tarkóm. 

Menekedhetsz innen, elérhetsz bárhova, 
makulátlan benned a megoszló Jehova. 
Lejjebb veszem most egy halvány akkorddal -
nem ditiramb ez, s nem afféle bordal. 

Dohognak a gépek ujabban, ha nász van, 
lehet hideg olykor még ebben a gyászban. 
Senki se vár rátok, mire hazamentek 
kapura kitűzve elfagynak a szentek. 

Orrukat lerágják, a füliikbe ólmot... 
Pedig csaknem értik sehogyan a dolgot, 
a feltámadást, meg mi ahhoz járul. 
Szívunk a szikétő l sarkig kitárul. 

Lebegnek a hitben illékony szagok: 
Jehovához jertek, ifjak és aggok! 
Bárhogyan határozz, akkor non plus ultra, 
hogyha szalmaszálként kapaszkodsz az Úrba. 

Ki ekként cselekszik , teljesül a vágya, 
hamvazószerdákon Krisztus viszi ágyba. 
Lehull a lepel , s érdes mirhaillat 
hergel és pujgat . Hevülsz, mint az állat. 

Szentséget török remegő  ajakkal, 
mit tegyünk a harcban kihulló hajakkak? 
Figyelmeztetését az ég megüzeni: 
aktusod a teremtővel - isteniinl~e! - NEMI. 

Akár a fagylalt, nyalható a májusi jég. 
Noha nem is várjuk, beköszönt a vég. 
Nyakunkba szakad - derű  a borúra -, 
és felmagasztosít a túlvilági kúra. 

Barnulnak a réten szétvetett combok, 
jól figyelj most rám, halld meg , amit mondok: 
hiába a gallyak s a tüske a kórón, 
nyomorban sziilettél, el is pusztulsz csórón. 

Ahogy a szikes föld, mit sohasem ásnak, 
gazos vagy te minden feltámadásnak. 
S miközben álnokul kiforgatnák zsebed, 
észbe kapsz majd , ha fölsértik a sebed. 

Ocsúdnál már, de akkorra kés ő  - 
mint a göröngy, elporlad a vágyad. És ő , 
aki szenved , aki kínoz: isteni másod? 
Megviselné őt is merő  átváltozásod. 



LEVÉL SZERB BARÁTOMHOZ 

Kedves Barátom 

magamat faggatom: miért írok egyátlalán levelet, melyet 
a vallomás ikerm űfajának tartok. A vallomástev ő  melanko-
likusan reméli, hogy a metafizikus fekete égen vagy a tör-
ténelem ködfelh ő in túl mégis létezik egy isten, akihez még 
érdemes apellálni. De ha a vallomásból levél lesz, akkor 
ebben a gesztusban a vallomás gondolata a lélek korsze-
rűtlen érzésévé válik. Magánügynek tekintend ő . A levél a 
bensőséges és a felesleges párbeszéd jelképe. Ezzel elis-
merem, hogy még a megszólalás módjában is korszerűt-
len vagyok. Es te is az vagy. Ha a közéleti szereplik túl-
kiabálják egymást, ha a siker hangos, ha a magányosság 
gyanús, akkor leáldozóban van a bens őséges és a szemé-
lyes vallomás napja. A kollektivizmus egyik válfaját másik 
váltotta fel. A nation apológiája ma olyan intenzív, mint 
amilyen egykor az osztály dics ő ítése volt. A szertartás ha-
sonlб , sokszor a papok is ugyanazok. Okkal vagyunk tehát 
korszerütlenek. Az új szubjektivitás, az új bens őségesség 
tehát korszerűtlen és fényűzésre emlékeztető  jelenség 
lett. Tudomásul vettük, hogy napjainkban közéleti gladiá-
torokra, szónokokra, nem vallomástevőkre van szükség. 
Az értelmiséginek, a literátornak, ha jelen akar lenni a köz-
életben, akkor túl kell kiabálnia a zajos világot. Megértem a 
közéleti szerepléshez való kétségbeesett ragaszkodást. A 
szavak és a tettek annyira elváltak, hogy csak az er őtő l el-
torzított szó érinti meg a tetteket. Korunknak megvannak a 
politikai diktátumai. A tömegkommunikációs eszközök 
napról napra újabb pátoszt követelnek. Mindenkinek pon-
tosan tudnia kell, hogy hol foglaljon helyet és mikor legyen 
hangos. Ebben a helyzetben vallomásainkkal csak a hall-
gatásunk holdudvarát világítjuk meg. De talán ebben rejlik 
szabadságunk esélye: az aktív kívülállásban. 

Mi, az aktív kívülállók, erkölcsi megfontolásból sajnálatra 
méltó jelenségek lettünk. Kényszeredetten hallgatunk, 

2 sztoikusan tudomásul vesszük a velünk és körülöttünk 
történteket. Zavartan alkalmazkodtunk a valósághoz, rej-
tegetjük kívülállásunkat. Legbens őségesebb levelezé-
sünk, szövegeink csak sejtetik, hogy mi fáj igazán. Legmé-
lyebb fájdalmainkat takargatjuk, csak a kisebb sebekr б l 
szólunk. Szövegeinkbe id őnként becsempészünk néhány 
jajszót, de örülünk, ha nem értik meg őket. Megtanultunk 
rejtjelekben beszélni. Belenyugodtunk, hogy csak rejtjeles 
dokumentumokat hagyunk magunk után. A világunkban 
létrejövő  különbségekre késen döbbentünk rá, a hason-
lóságokra pedig még kés бbben. Nemzeti hovatartozásun-
kat egy univerzalizmus keretén belül éltük át. Észre sem 
vettük: a különbségekb ő l időközben manipuláció lett, a ha-
sonlóságokból demagógia. 

Rögeszméink és kényszerképzeteink bizonyítják, hogy 
Közép-Kelet-Európa lidérces világában élünk, akkor is, ha 
nem hiszünk a szemünknek és nem valljuk be magunknak. 
Ma versenyeznek a közép-kelet-európaisághoz való tarto 
zásért, mintha az kiváltságos helyzet lenne. A viták hevé- 
ben gyakran gondolok rád, összetett és bizonytalan szelle-
mi helyzetedre. Sokan nem sorolnak ebbe a világba. Pedig 
a Szerb Paradigma is közép-kelet-európai, sajátos határe-
seteivel, balkáni hajszálereivel egyetemben. Közép-kelet-
európaiság vegytiszta állapotban egyébként sem létezik. 
Azt sem hiszem, hogy a közép-kelet-európaiság fölény, 
inkább sötét kálvária a modern civilizáció fényjelei kőzött. 
Hozzátenném: Jugoszlávia ennek a világnak a legparado-
xálisabb pontja. Civilizációs szempontból itt is peremvidék 
(„a peremvidék peremvidéke"); a problémák hevességét 
illetően viszont centrum. Ne riasszon a peremvidék emle-
getése, ez nem elmarasztalás, hanem egy küldetés jelké-
pe. Közép-Kelet-Európa Nagy Paradigmája éppen a pe-
remvidék érzése, a kultúrák traumatikus találkozása, rop-
pant heves történelmi energiák kallódásának katlana — és 
mindezek ellenére veszélyesen villogó remény nyugtalan 
térsége. Centrumhelyzetünk pedig elvitathatatlan. A kriti-
kusan gondolkodó közép-kelet-európai értelmiség néhány 
évtizeddel ezel őtt nagy várakozásokkal tekintett ránk. Ju-
goszláviainak lenni különleges európai küldetést jelentett. 
Nem is sejtettük, hogy a szomszéd országok értelmiségei 
milyen nagy várakozással néztek ránk, hogy gondolataink- 

nak mekkora hatóereje volt. Kolumbuszi naivitással indul-
tunk el a történelem s ű rűjében. 

Akik reménykedtek bennünk, azok ma szorongva kér-
dik, mi lesz velünk. Izgalmas laboratórium voltunk, sokat 
igértünk, és adósok maradtunk. Nemcsak gazdaságilag, 
hanem szellemileg, történelmileg. Hiányérzetekkel terhel-
ve kishitűek lettünk. Ha egy tárgyilagos nyugati kutató 
toppan közénk, értelmetlenül szemlél bennünket. Mint 
általában a nyugati utast Csák a politikai valóság felszíne 
érdekli, a felszín mögött lejátszódó dráma nem; könnye-
dén felállít néhány hatásos politikai axiómát, ideológiai té-
telt. Figyelmesen elemzi egymás iránti gyanakvásainkat, 
osztályozza vitatémáinkat, mérlegeli igazságainkat és 
vádjainkat, félelmeinket, örökös panaszainkat, vádasko-
dásainkat, kicsinyes ragaszkodásainkat az állítólagos 
nagy messiási tervekhez. Naivan ecseteljük neki helyze-
tünket, komolyan vesszük ideológiai tanácsait, pedig ami 
ezt illeti, sokkal nagyobb szakért ők vagyunk nála. Ami 
neki alkalmi kirándulás, az nekünk a teljes élet. O id őnként 
politikusan gondolkodik, mi még álmunkban is azzal foglal-
kozunk. Akkor is, ha sértődötten politikaellenesek va-
gyunk. Komolyan vesszük jóslatait, mert azt várjuk, hogy 
éppen nekünk adjon igazat, de ha magunkra maradunk, 
cinkosan összenézünk, keser ű  elhivatottsággal, fölénye-
sen állapítjuk meg, hogy semmit sem fogott fel: a turisták 
sohasem értik meg a bennszülötteket. Sokat reményked-
tünk a Nyugatban, de mindig kiábrándultunk bel ő le. Sok-
szor szinte félünk bevallani, hogy történelemismeretben 
mennyire tapasztaltabbak vagyunk nyugati kollegáinknál. 

Ne legyünk naivak, nem fog bennünket megérteni senki, 
mert magunkat sem értjük. Lassanként az egymásra való 
gyanakvás politikai üzlet lett, a gondokodás botrányos 
lustasága. Nem kell sokat tévelyegni, a mai felosztások jól 
használható sémákat biztosítanak. Belefáradtunk a nagy 
történelmi eszményekbe, belenyugodtunk a kínos rezigná-
cióba, jobb jövőt szeretnénk, de kockázatot nem vállalunk 
érte. A kiábrándulásból h ősiességet faragtunk, rossz lelki-
ismerettel sodródunk azzal az értelmiségi réteggel, amely 
a nemzeti konszenzusnak köszönve tér meg a hatalom-
hoz, az államhoz, mint az egykori b űnbánó eretnek az 
egyházhoz. Azt hiszik, hogy a nemzeti identitásuk bizony-
gatásával fájdalommentesen válnak állami értelmiségiek-
ké. 

Aiszkhülosz Perzsákja jut eszembe. Aiszkhülosz a gö-
rögök dicsértét nem a győztesek szájába adta. A perzsa 
hadserg JJajveszékelve tér vissza hazájába, el őadja a nagy 
ütközet гefolyását. Aiszkhülosz egy sért ő  szót sem mond a 
perzsa hadsereg gyávaságáról. Nem becsüli le a veszte-
seket. A perzsák vakmer ősége, hübrisze idézte el đ  ve-
reségüket. A csata után jajveszékelve ecsetelik a görögök 
dicsőségét. A „perzsák", ez esetben a megtép állami ér-
telmiségiek, kik a kritikai szenvedély megcsonkítása után 
az államban, a nemzetben találták meg kizárólagos szelle-
mi hazájukat. 
Еz t mások a mai vereségek. A gy őztesek nem becsü-

lik a veszteseket, a vesztesek pedig önmagukat. A per-
zsák nem idézik meg jajveszékelve a görögök diadalát. 
Nincs Aiszkhülosz, ki méltónak tartaná a vesztest a gy őz-
tes dicsőségének megéneklésére. A mai görögök pedig 
nem ütköznek meg a perzsákkal. A perzsák nagy csatát 
vívnak, megütköznek egy hadsereggel — amely szintén 
perzsákból áll. Ezek a perzsák görög ruhákba öltözött el-
lenfelek, akik jól ismerik az ellenük felvonuló katonaság 
minden titkát, harcmodorát, stratégiáját, katonai terveit. A 
győzelem könnyű , csak ravaszság kérdése. A vesztesek 
elnémulnak, nincs szavuk a gy őztesekrő l. A győztesek 
helyzete sem jobb. Győztek, de nem tanulták meg, hogy 
holnap ugyanazon csel áldozatai lesznek, gy őzelmi má-
morukban felöltik eredeti perzsa ruháikat, saját h ősiessé-
güket dicsérve eszükbe sem jut, hogy egyszer ők is szem-
be találják magukat egy másik, görög egyenruhába bújta-
tott perzsa hadsereggel. A mai nacionalizmus nem több 
ennél: a perzsák harcolnak a perzsákkal. De ne feledkez-
zünk meg az igazi görögökrő l. Hol vannak ők? A görög pa-
radoxon titka a sztoikus kivonulás. Nem rohannak a csa-
tatérre. Elhagyatott ösvényeken kisébb csoportokban kó-
borolnak. Csak annyira közelítik meg a csatateret, hogy ta-
núi legyenek a történelemnek, de nem mennek túl közel, 



nehogy a történelem felesleges áldozatai legyenek. Mert 
ha az igazi görög a csatatérre téved, a harcban álló ellen-
felek tévedhetetlenül felismerik benne az igazi veszélyt. 
Így szembesülnek a látszólag ellentétes 'eszmék, amikor 
az ídeolбgia metasztázisa elborítja a dialektikát: Roppant 
erők feszülnek egymásnak, velük szemben gyengék va-
gyunk, ezért nem marad más hát гa, mint hogy éberen fi-
gyelve őket leplezzük, rejtegessük az igazi „görögséget", 
melynek a kozmopolitizmus" csak álruhája. Ha oly sokan 
felelőtlenül hivalkodnak a nemzeti hovatartással, akkor a. 
paradoxális kozmopolitizmussal, a keserű  magányosság 
gal rejtegetjük бѕz і ntе , mély nemzeti érzéseinket..Ezžel 
védjük a stallumot, az értemiségi hivatást nem lehet egyét,; 
lenegy dimenzióra leegyszer űsíteni: Ha a nemzet hova 
tartozást az állami értelmiségi kulturális üzletté fejlesztet. 
te, akkor vonuljunk ki a vásárról, alakítsuk át új mnбségi 
a nemzeti lét mély érzelmi energiáját: alakítsuk át olyam' 
kultúrává, amelynek magjában a nemzeti lényeg. lapul, de 
sohasem hivalkodóan és soha külsődlegesen. Nemzetét 
nem az becsüli legjobban, aki foglalkozásszer űen hivalko-
dik vele. 

Nem a fölényes, az érdektelen kívülállást magasztalom 
ezzel. Nincs rá jogom, hisz a valóságból nem vonulhatok 
ki. Gyanakodva szemlélem a világot, egyre több. benne a 
valószínűtlen elem. Ez is közép-kelet-európai jelenség: a 
valóságunkban annyi a valószín űtlenség, hogy az eszká 
pizmus a legbanálisabb választás lenne. Nélkülözi a 
transzcendenciát, a szellemi kalandot. Šzellemiinknek a 
sziklákhoz kell csapódnia, hogy megismerje a .végtelen; 
tengert: Egyazon éles és fájdalmas, lethatat!an zs і nбгоk 
kötelékében küszködünk, bár azzal vezetnének félre ben=' 
nünket, hogy a kötelékek más természet űek, El  •akarják 
sikkasztani azt az igazságot, hogyha valahol mégrántják a 
zsinórt, akkor a mindkettőnk húsába váj: A mai ang zsált-
ság lényege: a magány óráiban megszólaltatni ézt a fáj-
dalmat. A mai értelmiségi árulást követ ei, ha :lemond a 
megszenvedett, az aktív kívülállásról, s helyette kórusban' 
kiabál igen és nemet. 

Levelemet mint szerb értelmiségihez címeztem hozzád. 
Eddig sohasem címeztem így, de a körülmények kénysze-
rítenek rá. Hisz mindketten természetes dolognak tartottuk 
nemzeti hovátartozásunkat, nem pedig különleges küldi 
tésnek. Az utóbbi id őben azonban a ravaszul számítgatók 
egyre türelmetlenebbül szegezik mellemnek a kérdést: 
miért hallgatsz? Ezt teszik veled is. Megértem a helyzete-
det. Elismerem, hogy ma nehéz szerb éгtelmiségínek len-
ni. Tagadhatatlan, hogy a legkiválóbbak sokkal nagyobb 
megértést érdemelnének. Figyelem az. eseményeket és 
gondterhelten lesem sorsod alakulását. Esélyeid ugyan-
olyan kicsinyek, mint-az enyémek. Vereséged az én vere-
ségem. is.Te sem vagy állami értelmiségi, a kultúra lokál-
patriótájaként  gondosan бrzöd individuális autonómiádat, 
a nemzeti érzéseket sem kímélő  kritikus gondolkodásodat. 
És a kritikus gondolkodás legfontosabb próbaköve a saját 
nemzeti mitomániánk leleplezése. Aki nem esik át e nehéz 
próbatételen, az kérdésessé teszi a más nemzetek sorai-
ban jelentkező  kizárólagosság, türelmetlenség, nemzeti 
önzés bírálatának jogát. Az igazság nevében lavinát indít 
el, amelyet lehetetlen megállítani. Ezekb ő l a lavinákból 
mind több akad, minden környezetben. S szembe lehet-e 
szállni, a szervezetten elindított lavinákkal? 

A kultúrához való h űséggel azonos értékű  erkölcsi bá-
torságot megannyi aktuális politikai és szociális jelleg ű  ag-
gály ingatja meg. A durva politikai hétköznapok közvetlen 
politikai válaszokat követelnek. A politika nyelve köztünk is 
autoritatív lett. Ez pedig azt jelenti, hogy nem bízunk többé 
a kultúra nyelvében, vagyis megingott a kultúrába vetett 
bizalom. Ez a világ téged is naponta súlyos választás elé 
állít. Úgy érzed nem folytathatod ott, ahol tegnap abba-
hagytad. Ha a sebek sajognak, akkor azokat kell gyógyíta-
ni, a kockázatos távolságokról le kell mondanunk. Milyen 
különös így lépdelni: valamikor nagyon el őre néztünk, ma 
pedig csak a lábunk elé kell tekintenünk. A mozgás fel-
gyorsult, a haladás mégis lelassult. Nemzedékünk félmúlt-
já szép;  de lassanként fényűzésnek tűnő  álomnak tűnik. 
Egy lemondás történetének részei lettünk. Mindannyiunkat 
arra ítéltek, hogy rossz lelkiismerettel megtagadjuk euró-
pai álmainkat. Európa: milyen keserűen hangzik izma. Az  

értelmiségi árulásnak viszont magas árfolyama van a kul-
turális piacon. Akik felel ős helyzetben évtizedeken át hall-
gattak, most rajtad kérik számon a pátoszt, az egyértelm ű  
kiállást az élet és a politika egyik aspektusában, míg a má-
sikban a többfelé irányuló, az egész társadalmi életre ki-
terjedб  kritikai szellem elzsibbasztására intenek. Hirtelen 
minden intellektuális egyensúlyt megbillent ő  teher zúdult 
rád. Szellemi pályafutásod már-már feloldhatatlannak tún б  
ellentmondások határozzák meg. A jugoszláv kulturális és 
szellemi sajátosság, az előítélet nélküli változatosság hí-
veként kezdeményezed az igazi értékek párbeszédét, de 
ezzel párhuzamosan megdöbbenve kell védekezned egy 
másik elő ítélet ellen, hogy ezt a demokratikus nyitottságot 
titokban centralisztikus vágykép irányítja. Két oldalról, de 
egyszerre vádolnak unitarizmussal és a nemzeti érdekek 
elhanyagolásával. Tudom, hogy a szavam nem sokat 
nyom a latba, de a jugoszláv porondon egyszer igazsá-
gosan szólni kell arról is, hogy a demokratikus szerb értel-
miségit ma sok rossz á ltalánosításb б l születó vád éг  . Ha a 
demokratikus jugoszláv szellemi térség nem tanúskodik 
mellette, akkor a sok termékeny megújulást kezdeménye-
ző  pluralista, az európaiság szellemébeП  goПdolkodб  
szerb értelmiségiek nem jelentéktelen része — mindany-
nyiunk veszteségére — marginalizálódik. De ugyanezek a 
folyamatok játszódnak le más nemzeti kultúrákban is. A 
középszerű  alkotók, a gyors sikert hajszolók türelmetlenül 
követelik az eltorzított nemzeti pátoszt. A szellemi hatalom 
újrafelosztása játszódik le a külőnbözб  nemzeti világok-
ban, az értelmiségiek pedig az eszményekb ő l, a szavak-
ból, az anticipáló gondolatokból való kiábrándulás után a 
puszta jelenre ítéltettek, az újrafelosztás el бörsei lettek. 
Vagy ez a pragmatizmus vár ránk, vagy pedig a szociális 
magrinalizálбdás. Gondterhelten kérdem: vajon mindany-
nyían marginalizálódjunk, hogy megmeneküljünk? 

Saját nemzeti elited nacionalizmussal vádol, más nem-
zetek elitjei pedig minden gondolatodban nacionalizmust 
keresnek. Azokat az ellentéteket kell felülmúlnod, amelye-
ket nem te teremtettél meg. A nemzeti homogenizáci бban 
szellemileg kételkedsz, de semmiféle morális imperatívusz 
nevében nem nevezheted nem létez őnek. A tények sok-
szor ellened, ellenem, ellenünk beszélnek. A válságban 
születó szellemi válaszok akkor is valóságosak, ha rosz-
szak. Látod, hogy körülötted sokan kifáradnak, csendesen 
meghunyászkodnak, rossz lelkiismerettel elbizonytalanod-
nak, nem bírják tovább a magányt, ezért mintha valami 
emlékezetkihagyáson estek volna át, hirtelen vészes szin-
taxist kezdenek használni. Mások árulásai egy nagyobb 
árulás igazolását biztosítják számukra. Így van ez minden 
nemzeti közösségen belül. A nacionalizmus tökéletes ér-
zéstelenítőszer egy felesleges operáció el őtt. Lassan el-
tompul a demokratikus, kritikai szellem. A régi haldoklik, 
az új nem születik meg, köztes korszakban élűnk, nem 
tudjuk mi vár ránk, félünk az újtól és. megszeppenve té-
rünk vissza a bevált értékekhez. Nemzedékünk egykori 
eszményeit az üresen perg ő , átemeneti idб  ellentétei ron-
csolják. 

Előtérbe kerültek azok, akik hosszú id бn át hallgattak, 
és most hősies gesztussal rajtad kérik számon saját hall-
gatásukat. A nemzet szerény és romantikus híveib ő l han-
gos nemzeti komisszárok lesznek. Óvakodjunk tóluk, 
akárcsak a tegnapi dogmatikusoktól. Tudnunk kell, hogy 
nemzetünket azok tisztelik legjobban, akik értelmiségi 
magányukból perlekednek vele. A literátor ebben a kér-
désben nem lehet politikai szónok. Szegjen meg minden 
törvényt, individualizmusával szolgálja a történelmet. Egy 
távoli példa jól megvilágítja ezt a korszer ű  literátori külde-
tést, helyzetet. Borges védőbeszédére gondolok. Bizonyá-
ra sokan gyanakodtak argentinságában, megfedték, mert 
nem ápolja az argentin hagyományokat. Valószín ű leg 
ezért hivatkozott 6 is távoli példára: az arabokhoz fordult 
okulás céljából. Az Argentin frб  és a hagyomány_ cím ű  
esszéjében védekezésként a Koránt olvasta, s észrevet-
te, hogy nem fordul elő  benne a teve szó. Mohamed ter-
mészetes módon volt arab, nem kellett telet űzdelnie m űvét 
a teve szóval, hogy valamit bizonyítson. Nem kellett ag-
gódnia, teve nélkül is lehetett arab. „Egy csalónak, turistá-
nak vagy arab nacionalistának ellenben elsó dolga lett vol- 



na, hogy minden oldalt telezsúfol tevékkel, tevekaravánok-
kal', írja Borges. Hozzá hasonlóan hisszük, hogy nekünk 
sem kell úton-útfélén bizonygatnunk: neked azt, hogy 
szerb vagy, nekem $dig, hogy magyar vagyok. Vélekedé-
semben sok az illúzió: a rubrikák már elkészültek, akara-
tunk ellenére valahová elhelyeznek bennünket. 

Felerősödnek a hangok, amelyek minduntalan követelik 
tő lünk, hogy minden második szavunk ez aszó legyen: te-
ve. Befolyásuk nagy, sorsunk nagy részben tő lük függ. A 
színházakban sokszor tapsolnak erre a kollektív ritmusra, 
az irodalmi kővélemény nem jelentéktelen része el őtt ez 
az igazi belépőjegy. A válságban hősök kellenek, legye-
nek azok bármilyenek. Minden más fényűzés. De jaj an-
nak a közösségnek, amely nem válogatja meg a h őseit. 
Vagy annak, amelynek túlságosan sok h ősre van szüksé-
ge. Akik a nemzeti univerzumon belül antiintellektuálisan, 
tehát sematikusan, kritikai szkepszis nélkül elkötelezték 
magukat, minden más tabu témát rusztikusan „leleplez-
tek", hogy öntelten csak a nemzeti tabuját ő rizgessék, —
mert ebbő l fonnak maguknak babérkoszorút — azok búcsút 
mondtak a pluralizmusnak. Hogyan higgyünk azoknak, 
akik az utolsó tabut nem érintik? Ismeretes, hogy a legna-
gyobb tabu mindig az utolsó. A többi csak átmenet. Akik 
csak félig szentségtörők, azok mindig ikonoklaszták. Akik 
csak félig pluralisták, azok előbb vagy utóbb az autoritariz-
mus oázisában térnek be. Szerintük az embert a történe- 

hem csak egyetlen útra ítélte, történelemben csak egy út lé-
tezik, azon lehet változatos módon haladni. Párhuzamos 
világokról hallani sem akarnak. A politokrácia felismerte 
ennek a hamis pluralizmusnak a természetrajzát, ezért pa-
ternalista módon megszerette a tevéket, igaz, néha meg-
hökken, ha a tevék megvadulnak. De mégis megtalálja a 
számítását, a tegnapi monolitizmust az álpluralizmus váltja 
fel. 

Azén íjam neked ezt a levelet, hogy megvilágítsam sa-
ját kitartásom okát. Hogy közben nyugtázzam: a kitartá-
sodból tanultam. Mindkettőnk helyzete ambivalens. Mind-
ketten tudjuk ugyanis, hogy el kell hagynunk azokat az oá-
zisokat ahol — Borges szavaival — sok a csaló, a naicona-
lista és a turista. Jobb magányosan kóborolni a sivatag-
ban. Ezek a magányosok szólnak legmélyebben az embe-
riségrő l, a nemzetrő l. A sivatagban születik meg ez az új 
individualizmus. Abban sivatagban ahol már sokan hmád-
koznak. 

Mert vannak idők, amikor a sivatag az igazi oázis. 

Barátsággal üdvözöl, 

Végel László 

1988. június 



EMIL M. CIORAN 
Gilles Deleuze szerint, aki úgy olvassa Nietzsché, hogy 

közben nem mosolyogja el magát, nem nevet sokat és né-
ha nem tör ki eszeveszett hahotázásban, az olyan mintha 
nem is olvasná. E találó megjegyzés azt hiszem mégin-
kább érvényes Emil Cioran, román származású gondolko-
dóra, aki valószín ű leg a nietzschei gondolkodási stílus leg-
hitelesebb huszadik századi folytatója, s őt, túlfokozója. 

1911-ben született Romániában, ahol saját bevallása 
szerint valami gyanús és homályos filozófiát tanult, végül 
pedig Bergsonról szóló munkájával diplomált. A reményte-
lenség csúcsain cím ű  könyve első  könyve 1933-ban jelent 
meg románul, söt, az érte kapott rangos irodalmi díj már 
sejtette is, hogy legalább az ő  helyzete nem reménytelen. 
1937-ben párizsi ösztöndíjat kapott, hogy Nietzsche etiká-
jából doktoráljon, de ahelyett, hogy megírta volna dolgoza-
tát, a szerencsésebb megoldást választotta: élt, tapasztalt 
és gondolkodott. Közben összesen hat könyvet jelentetett 
meg franciául — akár azt is mondhatnánk, hat szabálytalan 
adalékot Nietzsche filozófiájához. 

Szabálytalan adalékok ezek a könyvek, mert Nietzsche 
neve szinte föl sem merül bennük, Cioran alapgondolatait, 
világnézetét és stílusát azonban mélyen átitatja a nagy né-
met filozófus gondolatvilága. Vonatkozik ez különösen a 
Tö гténelem és utópia cím ű  fđművére, melynek alaptézise 
az, hogy a történelem nem más, mint egy nagy értelmet-
lenség. Cioran szerint minden civilizáció agresszív bar-
barizmussal kezdődik és az erбszakot valamilyen mítosz 
vagy ideológia szentesíti. Kés őbb az abszolutumba vetett 
hit gyengül, és ezzel párhuzamosan az úgynevezett hu-
manizálódás jeleit tapasztalhatjuk. A humanizáció azon-
ban mindössze annyit jelent, hogy az alapvet ő  vitális im-
pulzusok elgyengülnek, hiszen Cioran még Nietzsché is 
túllicitálva azt állítja, hogy az emberi lét alapja nem más, 
mint a gyilkolás ösztöne. Más szóval, ha meg tudnánk va-
lósítani legmélyebb, de gondosan titkolt szándékainkat, 
környezetünk embertársaink sírjaitól hemzsegne. Termé-
szetes ösztöneink tehát az er őszak felé húznak bennün-
ket, ezek gyengülése pedig társadalmi méret ű  dekaden-
ciáteredményez. A tolerancia, a béke és a morál az ösztö-
nerők gyengülésének eredményei, az öregség szimptó-
mái. A civlizáció tehát mítosszal kezdodik és öreges 
szkepticizmussal zárul. A kétely azonban semmilyen 
problémát nem old meg, mert a szkeptikus számára a világ 
nem több, mint problémák halmaza. Éppen ezért, türel-
metlenül várja a barbárokat, de nem azért, hogy megold-
ják, hanem hogy megsemmisítsék problémáit. 

A zsarnokságról írt esszéjében Cioran a saját gondolko-
dásmódjáról is elárul egy nagyon lényeges mozzanatot. 
Bevallja, hogy ifjúkorában istenítette a történelem nagy ti-
rannusait, mert:azok mind rendelkeznek egy kivételes ké-
pességgel: a parancsolás ösztönével. „Nem süllyednek 
olyan mélyre —írja —, hogy ellenségeikkel vitába bocsájt-
kozzanak és érvekkel próbáljanak gy őzni. Ők ehelyett el-
rendelnek és döntenek, anélkül, hogy tetteiket megindo-
kolnák. Innen ered cinizmusuk, amit minden erénynél és 
hibánál jobban becsültem," Miután azonban Cioran képte-
lennek érezte magát arra, hogy tetteivel legyen méltó hoz-
zájuk, azt remélte, hogy aszóban forgó színvonalat lega-
lább szavakkal elérheti. A következőket írja: „Állandóan 
szofizmusokat fabrikáltam és hatalmas hülyeségeket 
mondtam. Szellemi eszközökkel kívántam ugyanolyan el-
lenszenves lenni, mint amilyenek 6k voltak hatalmi eszkö-
zökkel. Élő  szóval akartam pusztaságot teremteni, a sz б  
segítségével kívántam a világot a leveg őbe röpíteni, hogy 
magam is fölszálljak, végül pedig a világ maradványaival 
együtt zuhanjak vissza." 

Ebből az attitűdbő l valami kétségtelenül megmaradt az 
érett Cioran m űveiben is. Elegáns paradoxonaival, lehen-
gerlő  kinyilatkoztatásaival és helyenkénti erős túlzásaival 
alaposan megmozgatja a leglustább olvasó agyát is és kri-
tikusait heves vitára ösztönzi. Mi több, egyik aforizmájában 
még attól sem kíméli magát, hogy a vita részünkr ő l igaz-
ságtalan legyen: „Nem szeretném —írja —, ha igazságosak 
lennének hozzám. Mindenrő l le tudnék mondani, kivéve az 
igazságtalanság ajzószerét". A következő  aforizmáját 
ilyen ajzószerként értelmezhetjük: „Az ember néha sze-
retne kannibál lenni. Nem is annyira annak öröméért, hogy 
megzabáljon valakit, hanem hogy kiokádja". 

Petru Krdunak adott interjújában Cioran elhatározta ma-
gát a filozófiától. „Nem vagyok filozófus — mondta—, mert 
a filozófia egyfajta rabság. Bármiféle elvítélet és rendszer 
nélküli szabad gondolkodó vagyok." E filozófián túli sza-
badság igazi műfaját az aforizmában találtam meg. Igaz, 
ezt ő  azzal magyarázza, hogy lusta b ővebben kifejteni 
gondolatait, de valószín ű leg nem csak errő l van szб : afo-
rizmái rendszerint olyan lelkiállapotok bravúros kifejez, 
melyek nem filozófiai levezetést, hanem sokkal inkább egy 
jó adag termékeny gátlástalanságot igényelnek. Olyan faj-
ta gátlástalanságot, amire csak az az ember képes, aki 
nem tartozik sehova. Ez az állapot Cioran számára rész-
ben eleve adott, hiszen maga sem tudja például eldönteni, 
hogy román-e vagy francia, de szövegeib ő l kiérződik, 
hogy ő  maga is a sehova se tartozás ambivalens állapotá-
ért küzd. Jellegzetes példa, hogy nem tartja magát se hí-
vőnek, se ateistának, ami lehet ővé teszi számára a vallás 
egyszerre mély és pimasz megközelítését. A Könnyek és 
szentek cím ű  könyvébő l idézek: „Nem lehet, hogy akik 
szent lányokat szeretnek, ne legyenek féltékenyek Krisz-
tusra. Mi értelme van más szeret őjét szeretni? Annyi extá-
zis és ölelés után vajon van -e még csókjuk a mi szá -. 
munkra? A szent lányok mosolya semmit sem igén.. Mert 
az ő  szivükben az elsó hódítás joga Krisztusé". A kívülál-
lás állapota azonban Cioran számára sem felh őtlen. Noha 
több mint ötven éve elhagyta eredeti hazáját, arra a kér-
désre, hogy mit bán a legjobban, így válaszolt: „Azt, hogy 
nem maradtam juhász a szül đfalumban". 

Sebđk Zoltán 

gird bergfleth 

BESZÉLGETÉS 
EMIL M. CIORANNAL 

A beszélgetésre 1984. június 5-én, Tübingenben került sor a 
Francia-német M űvelődési Intézet egyik nyilvános rendezvényé-
nek keretében. Cioran határozott óhajára a beszélgetés német 
nyelven folyt. Az alábbi szöveg az interjú rövidített és átdologozott 
válozata. - 

Bergfleth: Cioran Úr, Önnek öt könyve román nyelven 
jelent meg. Miért döntött úgy, hogy a továbbiakban fran-
ciául ír? 

Cioran: Mert a körülmények arra kényszerítettek, hogy 
lemondjak anyanyelvemről. Talán ismeri Simoni Weil 
megjegyzését, miszerint az egyik hitrő l a másikra áttérni 
éppen olyan veszélyes, mint az írónak megválnia anya-
nyelvétő l. Én ezzei nem teljesen értek egyet. Idegen nyel-
ven írni egyfajta felszabadulás, szakítás önnön múltaddal. 
Nekem azonban a francia nyelv kényszerzubbony. Ez a 
nyelv túl szigorú, egy „balkáninak". A román nyelv, mint 
tudja, a szláv és a latin egyfajta keveréke; nem elegáns, de 
hihetetlenül költđ i. Shakespeare, Homérosz vagy a Biblia 
román fordításban mit sem veszít eredeti hatásából. Anya-
nyelvemen spontánul írtam, nem figyelve a stílusra, amikor 
azonban áttértem a franciára, lassan tudatosodott ben-
nem, hogy idegen nyelven írni egyfel б l felszabadulás, 
másfelő l pedig fájdalmas élmény. 

Most pedig röviden elmondom, miként jutottam el az 
anyanyelvemrő l való lemondásig. 1937-ben érkeztem Pá-
rizsba a bukaresti Francia Intézet ösztöndíjasaként. Azt 
ígértem, hogy doktori értekezésemen fogok dolgozni, de 
ez csak ürügy volt: annyira nem érdekelt a dolog, hogy 
még dolgozatom témáját sem jelöltem meg. Egy évvel ké-
sőbb két francia professzor véleményezését kellett a bu-
karesti intézetbe küldenem. Mivel nem jártam az eladá-
sokra, egyetlen egyetemi tanárt sem ismertem, ugyanak- 



kor mindenképpen Párizsban akartam maradni. Mit tehet-
tem? Fölhívtam egyik barátomat és megkérdeztem, ismer-e 
valakit, aki tudna segíteni rajtam. Azt válaszolta, hogy le-
hetetlen ajánlólevelet szereznem, hisz senki sem ismer. 
Mégis meg kellene prбbálnunk — mondtam —, s a választás 
egy filozófiatanárra, Lavelle-re esett... 

Bergfleth: Louis Lavelle-re? 
Cioran: Igen. Fél tizenkettő  körül elmentünk hozzá. Mi-

vel jó benyomást akartam kelteni, német filozófusokról 
kezdtem beszélni, különösen Simmelrő l, meg mindenféle 
könyvekrő l. Olyan német neveket emlegettem, melyeket ő  
nem is ismert. Fél óra múlva észrevettem, hogy felesége a 
szomszéd szobában az ebédhez terít. Ekkor Lavelle meg-
kérdezte: — mit óhajt tulajdonképpen? — Egy ajánlólevelet. 
— De hiszen nem is ismerem Ónt! — Már fél órája beszélge-
tünk, úgyhogy láthatja, vannak bizonyos ismereteim. — Gé-
piesen fölállt és megkérdezte, mi a nevem, majd megírta a 
levelet. Szemlátomást nem volt meggy őződve tette he-
lyességérő l, és mintha kissé a cinkosomnak érezte volna 
magát. 

Szükségem volt azonban még egy véleményezésre. A 
második professzor Jean Baruzi, a spanyol misztika kiváló 
ismerője volt, akit a Luxembourg-kertben szólítottam le: Én 
személyesen nem ismerem Önt — mondtam —, de olvas-
tam a munkáit. Erre ő  leültetett és másfél órán át beszél-
gettünk. Természetesen mindent szóba hoztam, amit ér-
deklődési területéről tudtam. Újabb találkozást javasolt, 
amibe bele is egyeztem, majd megpendítettem a levél 
ügyet: — véleménye szerint rászolgáltam-e arra, hogy még 
egy évet Franciaországban tölthessek? —Természetesen 
— válaszolta. — Akkor megírja az ajánlást? — Mire ő : Nem 
tehetem. Pedig enélkül elveszítem az ösztöndíjam — pró-
bálkoztam tovább. Ő  azonban hajthatatlan maradt: — Saj-
nálom, nem tehetem. 

Végül megtaláltam azén emberemet. A bukaresti Fran-
cia Intézet vezetője, aki engem Párizsba küldött, megértő-
nek bizonyult. Azt mondta rólam, hogy becsaptam, nem 
dolgoztam, de legalább alaposan megismertem Francia-
országot, ami talán fontosabb, mint egy doktori értekezés. 

6 S ez volt az igazság. Hónapokon át biciklizgettem Francia-
ország-szerte, miközben kommunista és katolikus diák-
szállókban aludtam. 

Tíz évet töltöttem Párizsban, anélkül, hogy valami kéz-
zelfoghatót produkáltam volna. 1947 nyarán azonban egy 
Dieppe melletti faluban, csak úgy kísérletképpen, meg-
próbáltam Mallarmét románra fordítani. És ekkor született 
meg bennem a gondolat, hogy meg kell válnom anyanyel-
vemtđ l, s ezentúl kizárólag franciául szabad írnom. Más-
nap visszatértem Párizsba és azonnal elkezdtem újonnan 
választott nyelvemen írni. Rövidesen megszületett A szét- 

hullás tanulsága című  munkám első  változata, melyet 
meg is mutattam egyik francia barátomnak. Véleménye le-
sújtó volt: ez nem franciául íródott, hanem egy jövevény 
nyelvén — az egészet újra kell kezdeni. Csalódott voltam 
és lehangolt, de be kellett látnom, hogy igaza van. Megír-
tam az új változatot, el őtte azonban nagyon sokat gondol-
kodtam a francia nyelv szellemérő l. 

Itt szeretnék kitérni egy másik epizódra is. Ismertem egy 
idős baszk nemzetiség ű  embert, aki az etső  világháború-
ban fél karját elveszítette. A baszk nyelv kiváló ismer ője 
volt. Egész életében mindössze néhány cikket írt, s emiatt 
nagyon tiszteltem. A Latin-negyeden élt, akárcsak én. A 
barátom ugyanakkor a francia nyelv tisztaságához is ra-
gaszkodott, fanatikus purista volt és erotománias. Sétálás 
közben gyakran szólított le n őket, különösen utcalányokat, 
hogy a legrafináltabb módon disznóságokat mondjon ne-
kik. Sokat sétáltunk esténként a Montparnasse-on — az ot-
tani lányokat különösen kedvelte —‚ s ha közülük valaki a 
legkisebb nyelvtani hibát elkövette, olyan hangosan és in-
dulatosan javította ki, hogy az emberek megálltak és kö-
rénk tömörültek. Ilyenkor csak figyeltem, mert számomra ő  
volt az ideális nyelvtantanár. Ma már szinte senki sem 
beszéli az irodalmi nyelvet, hanem mindenki egy elkorcso-
sult franciát használ. Ellenben ő  mindig ragaszkodott a ré-
gihez, az irodalmihoz. Számomra ez annyira fontos volt, 
hogy órákon át tudtam hallgatni, s hetente többször vele 
tartottam: megjegyzései mindig nagyon szubtilisek voltak. 
Gazdag erotikus кбnyvgűjteménye volt, s e könyveket el-
sősorban kifinomultságuk miatt olvasta és gyakran kér-
dezte tő lem: érzi ezt az agyafurtan obszcén nyelvezetet? 

Azt hiszem, szükségtelen felsorolnom kedvenc olvas-
mányait, mert a lényeg az, hogy az öreg rokkant nagyon 
erđs befolyással volt rám. Sok szó esett a grammatikailag 
már elavult, összetett nyelvi formákról, melyeket én sze-
rettem volna megkerülni. Ő  azonban erélyesen tiltakozott: 
ha nem hajlandó így írni, menjen vissza a Balkánra! Ezek a 
körülmények vezettek el oda, hogy A széthullás tanul-
ságának összesen négy változata született meg. Mivel 
szerettem volna megtudni, hogy mi a véleménye prózám-
ról, egyszer elhívtam egy kávéházba. Alig olvastam fel egy 
oldalt, ő  már aludt. 

Hihetetlenül sokat köszönhetek neki. Igen olvasott em-
ber volt; éveken át hallgatta Bergson el őadásait a College 
de France-on. A vele való társalgás mindig érdekes és iz-
galmas volt. Egyébként ez az első  eset, hogy errő l a stílus-
rajongóról beszélek, de talán inkább írnom kellene róla. 
Részben neki köszönhetem, hogy a stílus hitemmé és rög-
eszmémmé vált. Ezért tudom tisztelni a 18. századot, a tö-
kéletes, de halott nyelvek korát, amikor a párizsi szalonok-
ban a legkisebb nyelvi vétség is kompromittáló lehetett. 
Magam is sokat foglalkoztam ezzel az irodalommal, külö-
nösen másodrangú képvisel ő in keresztül. Egy rendkívüli 
könyv jut eszembe, mely a Bastille-ről szól, írója pedig Ma-
dame Stаб l de Launay, du Maine hercegn ő  szolgálója. 
Egy történész szerint ez a francia irodalom legtökélete-
sebb stílusban megírt m űve. Rám is nagy hatással volt ez 
a tiszta és élettelen 18. századi stílus. 

Bergfleth: De térjünk vissza a román nyelv ű  könyveihez. 
Mondjon róluk valamit? 

Cioran: Nos tehát, elmélyülten tanulmányoztam a filozó-
fiát. Fiatal embernek bölcselettel foglalkozni viszont na -
gyon veszélyes, mert önhitt, fölfuvalkodott lesz t ő le, hihe-
tetlenül beképzelt. A filozófiaszakos hallgatók elviselhetet-
lenül nagyképűek, a kihívó hiúság beszél belőlük... És ak-
kor az életemben egy nagy összeroppanás történt. Álmat-
lanságban szenvedtem. Orökös ébrenlétre voltam kárhoz-
tatva. Az erdélyi Nagyszebenben laktam, amely majdnem 
olyan szép város, mint Tübingen. Éjjelente kísértetként 
kószáltam, úgyhogy az emberek azt hitték, megbolondul-
tam. És akkor határoztam el, hogy könyvet írok. Igy szüle-
tett meg az első  művem. A címe egyszerre pompás és ba-
nális: A reménytelenség csúcsain. Ez akkoriban egy jól 
bejáródott újságírói frázis volt a pletykarovatban. Ha valaki 
öngyilkosságot követett el, akkor az úgymond „a remény-
telenség csúcsain" tette. Több címváltozatom is volt, de 
nem tudtam eldönteni, melyiket válasszam. Elmentem egy 
kávéházba, és megkérdeztem a pincért, hogy szerinte me-
lyik lenne a legmegfelel őbb. A következő  könyvemnek is 
hasonlóan adtam címet . Miután azt az első , igencsak szél-
sőséges művemet megírtam, meg voltam róla győződve, 



hogy vagy öngyilkos leszek, vagy valaminek történnie kell. 
Amikor megjelent, az emberek megrökönyödtek, különö-
sen a szüleim. Hogy megértse, mirő l is van szó, engedjen 
meg egy túlzó hasonlatot. Tisztában vagyok képessége-
immel, s nem szenvedek nagyzási hóbortban, de képzel-
jen el egy Nietzschét, akinek az első  könyve az Ecce ho-
mo lett volna, az összeroppanás utáni,  'és csak azt köve-
tően írta volna meg A tragédia születését , valamint egyéb 
munkáit. Tehát én egy egészen ő rült könyvvel kezdtem, s 
azután egyre normálisabb lettem. Most normális vagyok, 
már-már túl normális. 

Az első  könyvem kihívóan nyílt volt. Egy ismerősöm me-
sélte, hogy felesége t űzbe dobta, mert annyira nyomasz-
totta, hogy nem tudta elviselni. Édesanyám különösen ag-
gódott értem: „Mi lesz bel ő led, fiam? Aki ilyet ír, az elkár-
hozik. Hívom az orvost." Jött az orvos, kérdéseket tett fel, 
majd így szólt: „Az ön fia valószín ű leg szifiliszes." Akko-
riban a szifilisz elit betegségnek számított. Amint valaki 
egy kicsit extravagáns volt, rögtön szifiliszesnek nyilvání-
tották. Epp abban az id őben olvastam egy jugoszláv szer-
ző  könyvét, melynek az volt a címe, hogy A zseni és a szi-
filisz. Még az író nevére is emlékszem, Smiljani ćnak hív-
ták. Szerinte akinek nics akkora szerencséje, hogy szifi-
liszben szenvedjen, annak nem is lehetnek szellemi elvá-
rásai önmagával szemben. Rengeteg kiváló tehetségre hi-
vatkozott, akik fertőzöttek voltak. Ez nagy hatással volt 
rám: mindenáron beteg szerettem volna lenni. Anyám rá-
beszélt, hogy menjek el vérvizsgálatra. Fölkerestem egy 
specialistát, aki azt mondta, pár nap múlva jöhetek az 
eredményért. Meghasonlott állapotban voltam: egyfel ő l 
kívántam ezt a reménykelt ő  állapotot, ugyanakkor azért 
mégsem igazán. Amikor elmentem a rendel őbe, az orvos 
diadalittasan közölte: „Az ön vére tiszta. Nem is örül en-
nek?' „Valójában nem" — válaszoltam. 

Állapotom is, helyzetem is kilátástalan volt. Valami szak-
ma után kellett volna néznem, de képtelen voltam rá. Az-
tán valahogy mégis munkába álltam; a f ővárosi gimná 
ziumban egy évig filozófiát tanítottam. Akkoriban írtam a 
szentekrő l szóló könyvem, melyet egy mély vallási krízis 
vezérelt. Egy bukaresti kiadó átvette, anélkül, hogy elol-
vasta volna. Ne feledje, a Balkánon vagyunk... Két hónap-
pal később közölte velem, hogy a világ összes kincséért 
sem lenne hajlandó megjelentetni. „Miért nem?" — kér-
deztem. „A szedő  elolvasta és figyelmeztetett, hogy ez 
egy borzasztó könyv. Értsen meg —rimánkodott —, én gaz-
dag vagyok, vagyonomat Isten segedelmével szereztem. 
Ön meg olyan iszonyú dolgokat ír az !stenröl és a vallásról. 
Nem kell a könyv, vegye vissza!" Munkám két hónapra rá 
magánkiadványként jelent meg, de ez már távollétemben 
történt. 1937 végén én már Párizsban voltam. A könyv 
még a barátaimból is heves ellenállást váltott ki, csak egy 
fiatal örmény barátn őm értette. Anyám egy kétségbeesett 
levéllel reagált: „Ilyen könyvet csak szüleid halála után lett 
volna szabad nyilvánosságra hoznod. Az emberek föl van-
nak háborodva." Azt válaszoltam: „Mondd meg az embe-
reknek, hogy ez az egyetlen vallásos könyv, amelyet a 
Balkánon valaha is írtak." Egy szertelen túlzás volt ez, ám 
mégsem teljesen hamis. 

E könyv után jöttem rá, hogy sosem fogok a hív ők tábo-
rába tartozni, sosem volt hitem, és nem is lesz. Ez a m ű  
egy felsülés volt. Abban az id őben paradox módon el vol-
tam ragadtatva avillai Szent Terézt ő l — az ő  varázslatos 
áhitatának hatására egy ateista is hív őnek érzi magát. Mint 
tudja, Edith Stein kereszténnyé lett, miután Szent Teréz 
írásait megismerte. A megtérés veszélye minden hitetlen 
számára fönnáll, ha kell ő  szenvedéllyel olvassa e vallomá-
sokat. 

De hadd térjek vissza párizsi tapasztalataimra. Els ő -
sorban két dolgot tanultam meg Franciaországban: egy la-
tin-negyedi kis panzióban laktam, ahol a tulajdonos, a fele-
sége és a fia minden reggel megbeszélték a napi étrendet. 
Én ezen nagyon meglepődtem, mivel a mi édesanyánk 
ilyesmirő l sohasem kérte ki a véleményünket. Eleinte azt 
hittem, hogy vendégeket várnak, de nem errő l volt szó... 
Az étkezést szemmel láthatóan fontos napi eseménynek 
tartották. Beláttam, hogy az evés több, mint biloógia szük-
~églet; civilizácciós kérdés, mely érdekes módon, függet-
lenül az éhségtő l, valóságos rituálé. 27 évesen fedeztem 
fel az étkezés sajátos aktusát. El őtte úgy ettem, mint aki 
még sosem hallott a szakácsm űvészetrő l. Ekkor szűntem  

meg állat lenni. Valóságos kinyilatkoztatás volt ez szá-
momra. A másik pedig az írás volt. 

Romániában írtam pár könyvet, szintén mint az állat, 
ösztönösen. A stílusra sohasem gondoltam. Ha valamit 
mondani akartam, teljesen mindegy volt, hogyan teszem. 
Franciaországban az egyszer ű  emberekkel való beszélge-
tés is élményszámba ment. Például egy cipész feleségére 
gondolok, aki káprázatosan beszélte anyanyelvét. Meg-
kérdeztem tőle, sokat olvas-e. „Nem, csak a kis Larousse-t" 
— válaszolta. Még a filozófiai kifejezéseket is tökéletesen 
használta.  El  voltam képedve, hogyan lehetséges ez?" 
„Szeretem a nyelvet" — válaszolta. 

Ez a nyelvimádat közösséget teremt az egyszer ű  embe-
rek és a legnagyobb francia zsenik között. Egészen meg-
rendültem, amikor megtudtam, hogy Pascal a jezsuiták el-
leni leveleit, az úgynevezett Vidéki leveleket, tizenhétszer 
írta át. Aszó mint érték —önmagában és önmagáért-való 
érték — mondhatnánk. 

A nyelvnek ez az istenítése valószín ű leg csak Francia-
országban létezik, s különösképpen a levélírásban jut kife-
jezésre. A levélírást itt m űvészetnek tekintik, mely csúcs-
teljesítményeit a 18. században érte el. A levelezés és a 
társalgás a francia szalonélet csúcstelejesítménye. Mind-
két m űvészet alapvető  jellemzője a stílusszigor pompája. 
Ez a tradíció az első  világháborúig tartott, a század máso 
dik fele óta pedig rohamos hanyatlása figyelhet ő  meg. 

Bergfith: Milyen tartalmi kapcsolat áll fenn az Ön els ő  
romániai könyvei és a kés őbbi francia nyelvűek között? 

Cioran: Ugyanaz az életérzés, ugyanaz a létélmény. A 
teljes magány kifejező i, egy szellemi kívül  6116 reakciói az-
zal a világgal szemben, amelyhez már nem tud tartozni: Élet-
szemléletem ugyanaz maradt. Maga a látásmód nem vál-
tozott, csak annak kifejezési formái. Annak idején, huszon-
egy éves fejjel úgy éreztem, az élet már többé nem tud el-
kápráztatni. Az öngyilkosság t űnt egyetlen megoldásnak. 
Ma is így van ez, azzal a különbséggel, hogy hozzászok-
tam ehhez az érzéshez. Az öregség átka az, hogy az em-
ber a gondolatait csökkentett intenzitással éli át —Szinte 
önmaga karikatúrájává válik. Nem véletlen, hogy az elsó 
könyvem is a teljes reménytelenségr ő l szól. 

A semmi bennem rejtőzött, nem kellett fölfedeznem. Az 
unalom formájában már gyermekkoromban jelentkezett, 
és kulccsá lett későbbi mélyreható fölismeréseimnek. 
Egészen pontosan meg tudnám mondani, mikor érzékel-
tem először, hogy az idő  számomra idegenné vált. Ezt ter-
mészetesen nem tudtam megfogalmazni, de már ötéves 
koromban jelentkezett nálam az üresség érzése, az, hogy 
kívül rekedtem az id őn. A dolog azóta is állandóan kísért, 
mindennapos tapasztalatommá vált. Egy élmény frekven-
ciája a fontos. Mindenki lehet kétségbeesett, de csak en-
nek gyakorisága számít. Bárki extázisba eshet, de minden 
azon múlik, hogy ez visszatérő -e vagy sem. 

Bergfleth: Utolsó könyvében, az Eca гtélement-ben azt 
állítja, hogy „A filozófusok a professzoroknak, a gondolko-
dók pedig az íróknak írnak". Ilyen értelemben Ön gondol-
kodónak számít. Hogyan határozná meg a különbséget? 

Cioran: Németországban a gondolkodót alacsonyabb 
rend ű , értemiségi paprikajancsinak tekintik. Csak a f!lozó-
fus a valaki, mivel egy rendszert agyalt ki. Franciaország-
ban a gondolkodónak jóval nagyobb tekintélye van, sza-
lonképesebb, mint a filozófus. Ez abból ered, hogy ott az 
egyetem kevésbé játszott fontos szerepet, mint Német-
országban. A francia kifejezetten irodalmi nemzet, ahol az 
író gondolkodó és Isten egy személyben. Sajnos, körülbe-
lül, tizenöt évvel ezel őtt némileg ott is változott a helyzet, 
mivel fontos írók professzorokká váltak. 

Bergfleth: Ön azonban egy olyan gondolkodó, aki 
ugyanakkor író is. De Önnél a stílustörekvés nemcsak álta-
lános vetületében jelenik meg, mint például Nietzschénél, 
hanem egy különös, egyszerre leny űgöző  és irritáló mó-
don, ami más íróktól is mégkülönbözteti. Egyetért-e azzal, 
hogy Ön különféle hangulatokból indul ki, például épp az 
unalom érzésébő l, s csak ezután jut el a gondolatokig? 

Cioran: Ez tökéletesen így igaz. A francia „sensation" 
szót azonban nem könny ű  más nyelvre lefordítani. Sem az 
érzület, sem a megérzés nem pontos megfelel ője. Talán 
az Ön által említett hangulat a leginkább ideillб . Mindaz, 
amit írtam, hangulati indíttatású. Valójában nem gondolat-
menetrő l van szó, hiszen a gondolat csak a folyamat vé-
gén jelenik meg, és többé-kevésbé másodlagos. Pontosan 



meg tudnám határozni minden mondatom eredetét és Indí-
tékát. Aforizmáim főleg éjjel születtek, s nem annyira kul-
turális, hanem inkább egzisztenciális szorongást fejeznek 
ki. Éjjel mindenki más emberré lesz, szenved ő , igaz em-
berré, ahogy ez Nietzschénél is megflgyelhetö. Fiatalkc 
romban sokat olvastam t б le, mostanában azonban alig 
veszem kézbe a m űveit. Nála világosan látszik, hogy min-
den mögött különféle zavarok és idegfeszültségek mun-
kálnak. 

Bergfleth: Igen, ez Nietzschénél annyiban más, hogy 
saját szervezeti gyöngeségeit, problémáit objektwálja... 

Cioran: Valóban, és jól csinálta, mert  mind  і t : i :эrült ra-
vaszul palástolnia. 

Bergfleth: Igen, és Ön épp ezt nem teszi. 
Ciaron Nem. De az írónak ravasznak kell lennie, hogy 

eltitkolhassa az eredetet, az indítékot, a gondolati hátteret. 
Mert ha közli, honnan erednek, kompromittálja, leértékeli 
őket. Sohasem gondolatokat akartam írni, de el őfordul, 
hogy ezek gondolrф  krá 'esznek. 

Bergfleth: Ezek azonban mégis egyéni gondolatok. 
Cioran: Mindaz, amit írtam, egyfajta terápia számomra. 

Azért írok, hogy megszabaduljak egy tehertő l, vagy leg-
alábbis elviselhetőbbé tegyem azt. Észrevettem, hogy 
amikor állapotomról írok, sokkal jobban ézem magam. Oc-
tavio Paznak meséltem egyszer, hogy néhány sor elké-
szülte után fütyörészni támad kedvem. Ha nem tudtam 
volna magam kifejezni, sokkattöbb szertelenségbe sod-
ródtam volna. Ismerek embereket, akik nem mentek volna 
tönkre, ha írni tudtak volna. A gondolat, az ötlet hangulati 
állapotokból ered. A nem objektív filozófus saját tapaszta-
latából indul ki. Saját tapasztalata pedig nem más, mint ő  
maga. Az ember a tapasztalatait objektiválhatja vagy el- 
kendőzheti. De miért kellene őket elkendőznöm? Élmé-
nyeimből könyvek lettek, melyek mintha magukat írták volna. 

Bergfleth: De Önnek határozott elvárásai vannak "a 
könywel szemben, amikor például a következőket állítja: 
„Jaj annak a könyvek, amely olvasható anékkül, hogy:ér-
deklődést ébresztene a szerzője iránt." 

Ön tehát nem tudattá sz űkített „én"-ként nyilatkozik 
meg, hanem egyéniségének teljességével. 

Cioran: Erre közvetetten válaszolok. Nagyon szívesen 
olvasok naplót és emlékiratot. Ilyen irányú érdekl ődésem-
bő l régebben született is egy antológia —Arcképek Saint-
Simontól Tocqueville-ig címmel —, amely sosem jelent 
meg. Még ma is olvasok egy memoárt, még ha az semmi-
ségekrő l szól is, mert egy rossz írónak lehet érdekesebb 
élete, mint egy prominensnek. Ebb ő l is látszik, hogy olyan 
műveket részesítek előnyben, melyek arra kényszerítenek, 
hogy a szerzőjükre is figyeljek. Ez egy filozófiai munkánál 
elképzelhetelen. 

Bergfleth: Fontos különbség. 
Cioran: Igen. Például Husserl könyveit oivasva .nem 

Husserl foglalkoztat. 
Bergfleth: A szerzők figurákat keltenek éltre, melyek 

mögött elrejtőzhetnek, Ön pedig közvetlenül, elsó sze-
mélyben beszél. 

Cioran: Vegyük példának Emily Dickinsont, aki egy kit ű -
nő  írónő , és állandóan önmagáról vall. Talán nincs is ob-
jektív író, és nem is lehet. Az „én" minden szépirodalmi al-
kotásban jelen van. 

Bergfelth: Ez a „lírai én", mely nem a szerz ő , hanem a 
figura tudatáról vall. Ön azonban közvetlenül, szerz бként 
szól hozzánk. 

Cioran: Nem mint szerző , hanem mint ember, individuum. 
Ha szerzőként szólnék, saját írásaimról beszélnék, amit 
nem teszek. Én napi döbbeneteimrő l írok, melyeket egy ta-
karítónő  is megérthet és átélhet. Nevetséges lenne, ha 
szerzőként viselkednék. 

Bergfleth: Azt a szubjektivitást, amelybő l Ön "kiindul, 
nem privát jelleg ű ; hanem egy egészé`n képtelen, olyan, 
amely a privát „én"-t fölemészti és amit talán démoninak 
nevezhetnénk, ha nem épp abszolútnak. Egy abszolút 
szubjektivitás, melyet az Ön hasonlatával élve hamletiként 
vagy macbethiként határozhatnánk meg.. Ön szerint Mac-
beth a testvére, hasonmása... 

Cioran: Igen, én Macbethhez hasonlítom magam ;  noha 
még senkit sem öltem meg. De ugyanazt élem át, amit ő , 
amit đ  mond, azt én is mondhattam volna. Nagykép űségi 
rohamaimban úgy tekintek rá, mint plagizátorra. 

Bergfleth: Ez egy kihívás, nemde.  In  tehát Macbeth-
ként ül itt. 

Cioran: Igaz. 
Bergfleth: De egy valóságos Macbeth el ő l mindenki el-

menekülne. 
Cioran: Ne vegyük ezt szб  szerint, árnyaljunk rajta egy 

Kicsit. Ha rá .  gondolok, azonosítom vele magam, de ha épp 
nem is jár az eszemben, akkor is a testvérem marad. Am 
nem ez a lényeg. Amit Macbeth mond, minden bizonnyal a 
bűnére vonatkozik, mégis sokkal mélyebb és szélesebb 
értelmet kap. b egy gondolkodó, akárcsak Hamlet. Talán 
egy kicsit Hamlethoz is hasonlíthatnám magam, átérzem 
belső  lényét, átélem azt, amit ő  átélt. E figurákon keresztül 
Shakespeare-t is megértem és hihetetlenül tisztelem. 

Bergfleth: Shakespeare is csak egy író, még ha a leg-
nagyobb is. 

Cioran: Hadd meséljek valamit Shakespeare-rel kap-
csolatban. Annak idején, amikor Bukurestben a szentekr ő l 
szóló könyvet írtam, Shakespeare volt az egyetlen író, akit 
olvastam. Ugy döntöttem, hogy ezentúl csak ővele vagyok 
hajlandó beszélni. Az elhatározás teljesen széls őséges és 
őrült volt, de kitartottam mellette. Volt a városban egy igen 
kellemes, bécsies hangulatú kávéház ;  ahova ebéd után 
mindennap betértem. Egyszer a törzsasztalomhoz lépett 
egy tornatanár kollégám. Megkérdezte: „Leülhetek ide?" 
Mire én: „Ki maga? Shakespeare?" „Tudja jól, hogy nem 
vagyok Shakespeare" — válszolta. „Szóval nem Shakes-
peare? Akkor tűnjön el!" SértödötteQ távozott, és minden-
felé azt híresztelte, hogy meg ő rültem. Annyira belebolon-
dultam Shakespeare-be, hogy úgy éreztem, nincs értelme 
bármi mással foglalkozni. Bizonyos, hogy jogom van ma-
gam Macbethhez hasonlítani, és sosem fogom neki meg-
bocsátani, hogy azt mondta, amit szerintem nekem kellett 
volna mondani. 

Bergfelth: Ez már fennhéjazás. 
Cioran: Nyugodjon meg. Jóval szerényebb vagyok, mint 

amilyennek látszom. 
Bergfleth: Következő  kérdésem a szkepszissel kapcso-

latos, ami alapmotívuma az Ön munkásságának. Annyira 
radikális ez a szkepszis, hogy önmaga ellen fordul és min-
den dogmatizmust fölszámol. E kétely egyik jele a nyelvi 
autentikusság kétségbevonása. Vajon az  In  aforisztikus 
művészetének is a szkepszis a táptalaja? 

Cioran: Nem vagyok teljesen tisztában a kételyhez való 
viszonyommal. Nem sokat írtam életemben, de mindig a 
szkepszisrő l beszéltem. Lehet, hogy egy hamis szkeptikus 
vagyok, noha valósnak tartom magam, mert nem vagyok 
igazi kételkedő . A szkeptikus érzéktelen ember, aki min-
dent alaposan kielemez. Az én esetemben a kétely azért 
játszik fontos szerepet, mert időnként kiengesztel. Az uni-
verzális kétely csillapítószerként hat. Ha az ember meg 
van gyözđdve, hogy nem létezik bizonyosság, a hitetlen-
ség elkerülhetetlen. Én a kételkedésben örömömet lelem, 
amit egy szkeptikus nem tesz, mert távolságot tart fenn sa-
ját lénye és gondolatai között. Mindent kétségbevon, mi-
közben önmaga ura marad. Ő  fegyelmezi magát, ami rám 
nem jellemző . Amikor okom volt arra, hogy kételkedjem, a 
kétely mentett meg. Ezért viszonyulok hozzá hálával és 
gyöngédséggel, s maradok húséges m űvelője. 

A németeknek szemmel láthatóan nincs szkeptikusuk, 
ellenben megírták a szkepticizmus történetét. Francia-
országnak szerencséje volt, mert rögtön a kezdeteknél ott 
van a kétkedő  Montaigne, s nem mint Németországban a 
hisztérikus Luther. Ezt nemrég egy német tv-interjúban 
mondtam, s most is úgy érzem, hogy van ebben valami. 

Néhány évvel ezelőtt fölhívtak Münchenbő l, hogy ve-
gyek részt egy tudományos összejövetelen. „Szükségünk 
lenne egy szkeptikusra, de nem találunk. Ezért Önre gon-
doltunk". 

Nem vállaltam el, mert nem akarok hivatalból szkeptikus 
lenni. 

Visszatérve Franciaországra, Pascal egy fontos szkepti-
kus volt, olyan szkeptikus, aki hitt Istenben. Ezen ellent-
mondás alapján ő  hihetetlenül modern, mert mindaz, ami 
belső leg meghasonlott, korszer ű , és mindaz, ami egyértel-
mű , régimódi. Pascal hite a mai hitetleneket nem zavarja. 
Érezhető , hogy ő  belső leg veszélyeztetett volt. Minden, 
ami széthullik, a jelenhez, s talán még inkább a jöv őhöz 
tartozik. 

Bergfleth: Igen. Következő  kérdésemre implicite már 
megkaptam a választ, még ha az meglehet ősen lehangoló 
is. Arra akartam kilyukadni, hogy a német romantika a 



szkepszist az enthuziazmussal kötötte össze, s ebb ő l ve-
zette le a romantikus iróniát. Ön az imént Pascalt úgyjelle-
mezte: szkeptikus és egyidej ű leg istenhívő ... 

Cioran: Hagyjuk a romantikus iróniát, mert az hatalmas 
téma. 

Bergfieth: Ön azt állítja, hogy nincs radikális kétely ent-
huziazmus és szenvedély nélkül? 

Cioran: Nem, én ezt nem mondanám. A szkepszis már 
önmagában is ellentéte a szenvedélynek. 

Bergfieth: Igen, ez hagyományosan így van. De én az 
Ön viszonyulására vagyok kíváncsi. 

Cioran: En nem vagyok valódi szkeptikus, de az szeret-
nék lenni. Mint már mondtam, ezt temperamentumom te-
szi lehetetlenné. A kétely egyfajta közömbösséget és böl-
csességet feltételez. 

Bergfieth: De Ön nem mond le a szenvedélyrő l. 
Cioran: Sajnos, nem. 
Berfieth: Az Ön munkáiban kimutatható még egy szinté-

zis, a szkepszis és a misztika közötti. A szkepszis negatív 
formája a misztikának, mivel mindent kiürít. 

Cioran: Amikor a kétely olyan mélyreható lesz, hogy már 
önmagát is kétségbe vonja, a misztikához közelít. A miszti-
kusok életérő l olvasva megfigyelhető , hogy mindannyian 
átestek a kétkedés stádiumán. Kételkedés Istenben, az 
ima hatásában, mindenben. A misztika gyakran egy rob-
banásszerű  kétely eredménye, egy olyan kétely; mely ön-
magát zúzza szét. Ez a folyamat szükségszer űen követke-
zik a szkepszisbő l. De különbséget kell tennünk a szentek 
és a misztikusok között. A szentek beavatkoznak az életbe 
és јбtevбként vesznek benne részt. Mindenáron segíteni 
akarnak az emberiségen, tehát cselekv őek. Passzív szent 
nem létezik. Ezzel szemben a misztikus passzív egyéni-
ség, egy fennkölt egoista. Legmeghatóbb pillanataiban a 
félelem, az elhagyatottság és a bels ő  szenvedés jellemzi, 
az extázis elmaradásától való rettegés. A misztikának ez a 
gyötrelmes oldala mindig is vonzott. A legnagyobb veszély 
a misztikusok számára az, hogy visszaesnek a kétely álla-
potába. 

Bergfieth: A misztikus kiürülés a semmihez vezet, ah-
hoz a semmihez, ami ugyanakkor a mindent és a létezést 
jelenti. Ez az álláspontja? 

Cioran: Épp e szélsőség miatt érdekelt a misztika: a 
semmi, mint a legmagasabb rend ű  kísérlet. Az ember azt 
hinné, hogy a semmi acél ... De mit jelent a semmi a misz-
tikában? Azt, ami Isten után kezd ődik, pontosabban az 
istenség után. 

Bergfieth: Az Isten a semmi`— mondta Eckha rt  Mester. 
Cioran: Eckhart  Mester a legnagyobb nyugati misztikus, 

ha nem minden id ők legnagyobbja. 
Berg filth:  Egy szkeptikus kívánja-e, hogy mindenki ké-

telkedővé váljon? Vagyis, Ön az olvasónak, vagy saját 
magának ír? 

Cioran: Természetesen nem az olvasónak. Az az író, aki 
az olvasóra figyel, rossz író. Meggy őződésem, hogy aki a 
siker felé kacsingatva írja regényét, az elveszett. Még a 
színdarabot sem szabad a néz őnek írni. 

Bergfieth: Egy helyen a következeket írja: „A könyv el-
halasztott öngyilkosság". Az írás tehát a halál helyettesíté-
se: a halálvágy és a halál között feszül, késlelteti a véget, 
de anélkül, hogy föladná. Önt az írás mentette meg? 

Cioran: Igen, ez biztos. Az írás az egyetlen olyan gyógy-
kezelés, amely gyógyszerek nélkül történik. Írni kell. Maga 
az írás aktusa már gyógyulás. Adok Önnek egy tanácsot: 
ha valakit gyű löl és nem tud rajta bosszút állni, írja le 
százszor a nevét és azt, hogy meg akarom ölni, meg aka-
rom ölni. Fél óra múlva megszabadul az érzést ől. Ez a 
legegyszrűbb módja az önuralomnak. Még ha valaki tehet-
ségtelen is és badarságokat hord is össze, a fogalmazás 
mindenképpen gyógymód. A tébolydák minden lakójának 
papírt és ceruzát kellene adni: az önkifejezést mint gyógy-
szert alkalmazni. 

Az öngyilkosságról: engem sokan az öngyilkosság apo-
logétájának tartanak, pedig valójában nem vagyok az. Itt 
most hadd idézzem önmagam: „Az öngyilkosság gondola-
tának hiányában már régen megöltem volna magam". Azt 
akarom mondani, hogy ez a tudat hihetetlenül nagy segít-
ség. Az élet azáltal válik elviselhet ővé, hogy ha akarom, 
megölhetem magam. Ekkora reménnyel mindent el lehet 
viselni. 

Nemrégiben fölhívott egy ismer ősöm és elmondta, hogy 
elázó nap majdnem végzett magával. Megkérdeztem, és 
miért nem tette meg. Azt válaszolta, nem tudtam megmos-
ni a lábam. De mi köze ennek az öngyilkossághoz? — kér-
deztem. Csak nem halhatok meg piszkos lábbal! — felelte. 
Mire én: Na jб , akkor várja ki, amíg lábat moshat. Amint lát-
ja < a kétségbeesés és a komikum nem összeegyeztethe-
fеtjén. 

Bergfieth: Még egy kérdésem lenne a halállal kapcsolat-
ban. Vajon a halál az ön abszolútuma? 

Cioran: Fiatalkoromban szakadatlanul a halálra gondol-
tam. Az a különös, hogy minél öregebb az ember, annál 
kevesebbet gondol rá. A napokban levelet kaptam egy ifjú-
kori barátomtól, aki idősebb nálam. Azt írja, hogy többé 
már nem érdekli az élet. Mivel tudtam, hogy a válaszom 
fontos számára, ezt írtam: „Tanácsom a következ ő : ha 
nem tudsz többé nevetni, nyugodtan megölheted magad. 
De amíg nevetni bírsz, várj vele, mert a nevetés győzelem 
élet és halál fölött, annak a jele, hogy ura vagy a dolgok-
nak". 

Az apám pap volt. Egy temetésr ő l hazajövet mesélte, 
hogy miután egy fiatal lányy koporsóját elhantolták, édes-
anyja nevetésben tört ki. Omletesnek t űnt, de egyáltalán 
nem biztos, hogy az is volt. Ha akkoriban nem is láttam 
tisztán, éreztem, hogy a halál, különösen pedig a temetés 
egy elviselhetetlen, provokatív tragikomédia. Az anya ezt a 
képtelenséget és iszonyatot nem tudta elviselni. Az élet és 
a halál egy szubsztanciáját vesztett színjáték, ami följogo-
sít a nevetésre. A teremtés az Abszolútum ürügye. Helyes 
a Védákban megfogalmazott állítás: az Isten a világot јб-
tékból teremtette. 

Bergfieth: Beszélgetésünk utolsó kérdésköre legyen az 
Ön apokaliptikus szemléltetmódja, az emberiség alkonyá-
ról és a történelmi végrő l alkotott elképzelése. Tényleg en-
nyire pesszimistán látja a dolgokat? 

Cioran: Ma már ez magától értet ődő . Mindenki errő l 
beszél, úgyhogy teljesen érdektelen téma lett. Természe-
tesen mindig visszatérő  kérdés, hogy miként végzi majd az 
emberiség. Két lehetőség áll fenn: háborúk vagy bels ő  
szétzüllés. Az ember kalandor, és a kalandorokra mindig 
bukás vár. Az a vesszőparipám, hogy az emberiség végét 
a legutolsó gyógyszer föltalálása jelenti majd. Elképzelhe-
tő , hogy a tudomány egy napon minden betegséget le tud 
majd győzni, s ettő l fog az emberiség tönkremenni. Hozzá 
kell szoknunk a gondolathoz, hogy az embernek egyszer 
el kell tűnnie. Az embernek kezdettő l fogva a megszállott 
tudásvágy uralkodott el, tehát saját szerencsétlenségét 
kereste. Sorsát világosan megfogalmazza a Genezis. Ma 
már nyilvánvaló, hogy saját tudásvágyának áldozata lett, 
de ezt már világosan látták a Biblia elsó könyvének szerz ő i 
is. Ezek az eredend ő  igazságok a valódi igazságok. 

Bergfieth: Utolsó kérdésem: Nem érzi magát rejtett teo-
lógusnak? A vész teológusának, gnosztikusnak? 

Cioran: Foglalkozom a gnózissal, s ennek eredménye-
ként született meg Az elhibázott teremtés cím ű  köny-
vecském. Ebben a gonosz Demiurgosz gondolatával fog-
lalkozom, ami igen elterjedt volt a középkorban, els ősor-
ban a Balkánóл  a bogumilok és Dél-Franciaországban az 
albigensek körében. Amikor az ember a teremtőrő l gon-
dolkodik, csak gonosznak tudja elképzelni. Ez a föltevés 
többé-kevésbé rejtetten ugyan, de mindig is jelen volt az 
emberiség tudatában, a kereszténység kezdetét ő l nap-
jainkig. Ami engem illet, nem vagyok elég komoly ahhoz, 
hogy teológus lehessek. 

Bergfieth: Ezt nem mondanám. 
Ciroan: A gnózis mint látásmád, azt hiszem, roppant 

gyümölcsöző . Az egyház mindent elkövetett, hogy el-
nyomja. Az univerzális rosszullét jelentlétét kizárólag egy 
gonosz Isten föltételezésén keresztül magyarázhatjuk. A 
kereszténység érdekes módon majdnem kétezer éven át 
egy hamis gondolaton alapult. Ma már nyugodtan meg-
barátkozhatunk egy gonosz Isten gondolatával. Be kell 
vallanom, azért foglalkoztat annyira a dolog, mert meg-
könnyebbülök, ha ebbel a szempontból vizsgálom a világ-
történelmet. Ezáltal minden érthet ővé és megmagyaráz-
hatóvá válik. A rossz Isten létének gondolata nem csoda-
szer, mégis menedék azok számára, akik a gonosznak a 
világban való eluralkodását nem hagyhatják válasz nélkül. 

Fordította Jбsvai Lídia 



roland barthes 

A MŰVÉSZET BÖLCSESSÉGE 

Bármi is legyenn a festészet sorsa, bármelyek a hordo-
zói és keretei — mindig az a kérdés: M i történik ? Akár 
vászon, papír vagy fal: színhelyr ő l van szó, ahonnan vala-
mi ered (ha bizonyos m űvészeti formákban a m űvész azt 
akarja, hogy semmi se történjék, még az is kalandot je-
lent). Emiatt a képet mint a színház egy fajtáját kell fel-
fogunk: felgördül a függöny, nézünk, várunk, hallgatunk, 
megértünk; és elmúlik a jelenet, elt űnik a kép, ekkor döb-
benünk rá: nem vagyunk többé ugyanazok, akik el őtte: 

1 p  mint az antik színházban, beavattak bennünket. Twomblyt 
az események szemszögéb ő l szeretném vizsgálni. 

Az, ami a Twombly által bemutatott jelenetben lejátszó-
dik (a vásznon, vagy apapíron) olyan valami, ami több 
eseménytípusnak is részese, melyeket a görögök szókin-
csükben nagyon jól megkülönböztettek: tény történik 
(p r a g ur a ), véletlen (t y c h e ), végkifejlett (t e l o s ), 
meglepetés (a p o d est o n) és cselekmény (d ram  a).  

Mindenekelőtt történik... némi ceruza, olaj, papír, vá-
szon. A festészet eszköze nem egy eszköz. Ez tény. 
Twombly az anyagot nem olyannak mutatja, mint ami vala-
mire is szolgálna, hanem mint egy abszolút anyag, amely 
önmaga dicsőségében jut kifejezésre (a teológia szótára 
azt mondja, Isten dics ősége Énjének megnyilvánulása). 
Az anyag, mint az alkimistáknál, a m a t e r i a p r i m a. A 
m a t e r i a p r i m a a z, ami az értelem kettéválasztásá-
nak aláveti magát: szörny ű  ellentmondás, mert az emberi 
rendben nincs semmi, ami az emberig érne, és ne kísérné 
mindjárt az ételem: az ételem, mellyel a többi ember fölru-
házta, és így tovább, visszafelé, a végtelenségig. A fest ő  
demiurgoszi hatalma abban rejlik, hogy ő  az anyagot mint 
matériát teremti meg. Még ha a vásznon megjelenik is az 
értelem: a ceruza és a szín „dolgok" maradnak, kemény-
fejű  szubsztanciák, melyek létnyakasságát a semmi által 
(egyetlen utólagos szándéktól mentesen) fel kell oldani. 

Twombly m űvészete a dolgok láthatóvá tételében rejlik: 
nem azokéban, melyekét kezel: az a kevéske kréta, a koc-
kás papír, itt egy kis rózsaszín, emitt a barna folt. Ennek a 
művészetnek megvan a maga titka, amely abban rejlik, 
hogy az anyagot (szubsztanciát: szén, tus, olaj) minél ke-
vésbé szabad kiterjeszteni, inkább h a g y n i k e  II,  h o g y 
önmaga terjedjen ki. Azt gondolhatnánk, hogy — a ceruzá-
ra vonatkoztatva —keményen, intenzíven, feketén, vasta-
gon kell rányomni. Twombly az ellenkez őjét gondolja: mi-
közben az anyag nyomását veszi, miközben könnyedén 

Igy viszi föl, hogy szemcséi szétszóródjanak, az anyag 
előkészíti magát, hogy megmutassa lényegét és nevének 
bizonyosságát nekünk ajándékozza: ez a ceruza. Ha filo-
zofálni volna kedvünk, mondhatnánk: a dolgok énje nem 
mivoltuk súlyosságában, hanem könny űségükben találha-
tó; ezzel Nietzsche egyik mondatához kell visszanyúlnunk: 
„ Ajó könnyű ...". Valójában azonban semmisem kevésbé 
wagneri, mint Twombly. 

Arról van szó tehát, hogy minden körülmények között 
(minden m űben) az anyagot mint tényt (p rag m a) kell 
megjeleníteni. Erre Twomblynak, ha nem is módszere 
(még ha lenne is, a m űvészetben a módszer túlontúl el ő -
kelő), de szokásai vannak. Hagyjuk most a kérdést, vajon 
más festőknél föllelhetők-e ezek a szokások: mindeneset-
re ez az ő  felosztása, az đ  adagolása, melyek eredeti m ű -
vészetét alkotják. Habár a szavak az egész világé, a mon-
datok mégis csak az íróé: Twombly „mondatai" utánozha-
tatlanok. 

Ezek tehát azok a gesztusok, melyekkel Twombly a 
vonal anyagát mondja ki (akár azt is mondhatnánk: kibet ű -
zi): előszörazirkafirka:Twomblyösszefirkálja 
a vásznat a vonalak kuszaságával (Free Wheeler, Cri-
ticism, Olympia); a kéz néha indulatosan kapkod ide-oda, 
mintha a m űvész a vonalat „megkeverni" akarná, mint 
olyan valaki, aki a szakszervezeti ülésen unalmában egy 
darabka papírt nyilvánvalóan jelentés nélküli vonalakkal 
feketíti be; másodszor a f o I t (Commodus II.), nem tachiz-
musról van itt szó; Twombly irányítja a foltot, odahúzza, 
mintha ujjaival akarná megragadni; a test tehát itt van, a 
vászon közelében, nem kivetítve, hanem érintésként, 
amely azonban csak könny ű : nem összezúzásról van szó; 
a „folt" helyett ezért inkább m a c u I á t mondhatunk; mert 
a m a c u I a nem egy akármilyen folt; ez a folt a b ő rön, 
mennyiben valamely állat foltjára emlékeztet, de lehet lyuk 
a hálón is. Twombly folt j a i valójában a háló rendjébe 
tartoznak. Harmadszor a m a s z a t o Iás : ennek neve-
zem a színek és a ceruza (vagy az alig meghatározható 
anyagok) nyomát, melyekkel, úgy t űnik, Twombly más 
vonalakat szeretne lefedni, mintha kitörölni akarná őket, 
de úgy, hogy nem is akarja igazán, mert ezek a vonalak jól 
láthatók a fed őréteg alatt; szubtilis dialektika: a m űvész 
Igy tesz, mintha vásznának egy darabját „elrontotta" vol-
na és le akarná törölni; de ezt a letörlést újra elrontja; és ez 
a két, egymásra kent folt egyfajta palimpszesztust ered-
ményez: a vászonnak megadják az ég mélységét, melyen 
könnyű  felhők egymás fölött elvonulnak, anélkül, hogy 
egymást megsemmisítenék. 

Megjegyezhető , hogy mindazok a cselekedetek, melyek 
az anyagot tényként akarják fölmutatni, a bepiszkolódás-
hoz kapcsolódnak. Ellentmondás: tisztaságában a tény 
jobban elkülönül a tisztátalanságtól. Egy használati tárgy 
esetében sem az új, sz űzies állapot az, ami mivoltát leg-
jobban jellemezné, hanem inkább a csúf, egy kicsit meg-
kopott, egy kicsit elhanyagolt állapota: a hulladék az, ami-
bő l a dolgok valóságát kiolvashatjuk. Az üstökös farkának 
elnyúló szórásában találják meg a vörös igazságát; a von-
al kacskaringós vezetésében a ceruza igazságát. A (plátói 
értelemben vett) eszmék nem fémes és csillogó figurák, 
összekötözve, mint a fogalmak, hanem inkább kissé resz-
keteg selejtpapírok bizonytalan alapon. 

Ennyit a jegyek valóságáról (v i a d e p o r  re).   Twom-
bly művében azonban találunk más eseményeket is: leírt 
eseményeket, neveket. Ezek is tények: egyenesen tartják 
magukat a színen, díszletek és kellékek nélkül: V i r g i l 
O r p h e u s. De az ő  nominalista dicsfényük (semmi 
más, mint a név) is tisztátlan: a tollvonás mintegy gyere-
kes, szabálytalan, félszeg; az írás kölcsönveszi minden 
félszegség nevét attól, aki írni próbál; és mégis, talán itt is 
jobban megjelenik a név igazsága: nem tanulja-e meg a 
kisiskolás a tábla mibenlétét, miközben nevét fáradtságos 
munka árán másolja le róla? Miközben vásznára Twombly 
a V i r g i I -t írja, kezében összes ű rűsödik a vergiliusi világ 
roppant nagysága mindazokkal a vonatkozásokkal, me-
lyek ebben a névben meg őrződtek. Emiatt nem szabad 
Twombly címeiben az analógiát keresni. Ha a képet T h e 
I t a l i a n s -nek hívják, nem kell sehol sem olaszokat ke-
resni —kivéve a címet. Twombly tudja, a nénvek abszolút 
(és kielégítő) evokációs ereje van: ha leírjuk az  0  I a s z  0  k 



szót, látjuk az összes olaszt. A nevek olyanok, mint a pa-
Iackok,melyekrő lAz ezeregy éjszaka meséi-
b e n valahol szó van: szellemek vannak beléjük zárva; ki-
nyitjuk, vagy összetörjük a palackot, kiszabadul a szellem, 
fölemelkedik, ködszerűvé válik és kitölti az egész légteret. 
Ha összetörjük a címet, elillan bel ő le az egész kép. 

Egy ugyanennyire tiszta rendeltetés figyelhet ő  meg az 
ajánlásokban. Twomblynál találunk néhányat: T o V a l é-
r y, T o Tat I i n. Itt sincs más, mint az ajánlás grafikai 
mozzanata. Az „ajánlani" egy olyan ige, melyet a nyelvé-
szek Austin szerint „performatívnak" neveznek, mert ér-
telme kifejezésének cselekedetével egybeolvad: az „én 
ajánlom"-nak nem más az értelme, mint a tényleges cse-
lekedet, mellyel azt, amit készítettem (m űvemet) olyan va-
lakinek nyújtom, akit szeretek, vagy csodálok. Éppen ezt 
teszi Twombly: csak az ajánlás feliratát magán viselve tá-
volodik el a kép bizonyos mértékben: csak a fölajánlás ak-
tusa van megadva — és néhány írás, hogy ezt kifejezze. 
Határ-képekrő l van szó: nem azért, mert nem tartalmaz-
nak festészetet (ezekkel a határokkal más fest ők próbál-
koztak), hanem mert a m ű  fogalma van megszüntetve — de 
nem a festő  kapcsolata azzal, akit szeret. 

2. 
T y c h e a görögben eseményt jelent, amennyiben az 

véletlenül és meglepetésszerűen történik. Twombly fest-
ményei mintha mindig a véletlenszer űség erejét hordoz-
nák magukban, a szerencsés véletlent. Nem arról van szó, 
hogy a kép a valóságban egy gondos számítás eredmé-
nye. Ami számít, az a találat, pontosabban mondva (mert 
Twombly m űvészete nem kockajáték): az i n s p i r á c i ó, 
ami a végzet szerencséje. Két mozgás és egy állapot ta-
núsítja ezt a jelenséget. 

A mozgások a következők: először az „odadobottság 
benyomása: az anyag mintha гб  lenne öntve a vászonra 
és az ö n t é s cselekvés, mely azonnal kezdeti határozott-
ságot és befejezésí bizonytalanságot foglal magába: ami-
kor öntök, tudom mit teszek, de nem tudom, mit fog ered-
ményezni. Az „odadóbottság" Twomblynál elegáns, 
plasztikus, „hosszú" — mint a golyók gurítása egyes játé-
kokban. Ennek következtében jön létre a szórás látszata: 
Twombly vásznán (vagy papírjain) az elemeket a tér elvá-
lasztjaegymástól, sok a tér; ebben rejlik rokonsága a keleti 
festészettel, melyhez az írás és a festészet gyakori vegyí-
tésével is közel áll. Még ha a közjátékok — az események —
jól meg is vannak jelölve, Twombly képei leveg ős képek; 
és levegős mivoltuk r)em csupán megkönnyíti a lélegzést: 
a kép bennem megteremti, mit Bachelard, a filozófus „fel-
emelkedési imaginációnak" nevez: az égben lebegek, a 
levegбben lélegzem (School of Fontainebleau). Az állapot, 
mely ehhez a két mozgáshoz (az „odadobottsághoz" és a 
szóráshoz) kötődik és Twombly minden képén közös, a 
ritkaság, a raritás. Rarum alatinbanaztjelen-
ti, ami: intervallumokat vagy tér- és id őközöket jelöl, ami 
ritkán van vetve, ami lyukacsos, szétszórt, és Twombly te-
re éppen ez. 

Hogyan egyeztethető  össze e két fogalom, az üres tér 
és a véletlenszerűség (t y c h é) fogalma? Valéry (kihez 
Twombly egyik képét ajánlotta) teszi ezt érthetővé. A Col-
lége de France-on tartott egyik el őadásában (1944. május 
5-én) Valért' azt a két állapotot vizsgálja, melyekben a m ű-
alkotó található; az els ő  esetben a m ű  egy meghatározott 
tervnek felel meg; a másikban a m űvész egy elképzelt 
téglalapot tölt ki. Twombly téglalapját a ritkaság, vagyis a 
szétszórtság elve alapján tölti ki. Ez a fogalom jelen van a 
japán esztétikában, mely a térés id ő  kanti kategóriáit nem 
ismerve az intervallum szubtilitásában jut kifejezésre (ja-
pánul: M A ). A japán M a alapjában véve a latin ra r u m-
nak felel meg, és ez Twombly m űvészete. A derékszög ű  
ritkaság tehtát két civilizációra mutat: egyrészt a keleti 
kompozíciók „ürességére", melyet csak itt-ott hangsúlyoz 
egy-egy kalligráfia; másrészt mediterrán térségre, mely 
Twomblyé; érdekes módon újra Valért' az, aki ett ő l a ritka-
térség ű -bemutatástól eltekintve — nem az ég vagy a tenger 
miatt (mint ahogy azt első  pillantásra gondolhatnánk), ha-
nem a régi, déli házak miatt: „A dél hatalmas szobái na-
gyon is alkalmasak a meditációra, a.bútorok nagyok és el-
veszettek. Hatalmas bezárt üresség — ahol az id ő  áll. A lé-
lek szeretné mindezt kitölteni." Alapjában véve Twombly 
vásznai is hatalmas mediterrán szobák, melegek és fény-
nyel átitatottak, szétszórt elemekkel. Szobák, melyeket a 
lélek akar kitölteni. 

A M a r s a n d t h e A r t i s t szemmel láthatóan szim-
bolikus kompozíció: fönn a Mars, azaz a vonalak és a vö-
rös szín csatája, alul a m űvész, vagyis egy virág neve. A 
festmény piktogrammként hat, ahol a figurális és az írásos 
elemek keverednek. Ez a rendszer nagyon világos ;  és ha-
bár Twombly m űvei között kivételnek tekinthet ő , de éppen 
érthetősége hívja fel figyelmünket az ábrázolás és a jelen-
tés összetartozásának problematikájára. 

Habár az absztrakció (tudvalev ő , hogy az elnevezés 
nem megfelelő) már régóta (mint mondják, a kései Cézanne 
óta) beilleszkedett a festészet történetébe, minden új m ű -
vészetben a nyelv problémáját soha nem oldották meg; a 
nyelv mindig visszatér önmagához. Emiatt nem tekinthet ő  
naivnak sohasem (a kultúra, mindenekelбtt a szakosodott 
kultúra megfélemlítése ellenére sem) egy kép el őtt feltenni 
magunknak a kérdést: m i t á b ráz o I? Az értelem az 
emberhez tapad: még amikor értelmetlenséget vagy az ér-
telmen kívüli értelmét hozza is létre. Szakadatlanul visz-
szatérni az értelem kérdéséhez annál inkább igazolt, mivel 
a festészet egyetemességének éppen ez a kérdése vet föl 
problémákat. Oly sok embernek (a kulturális különbségek 
alapján) egy-egy festmény el őtt az a benyomása, hogy 
„nem ért semmit", mert az értelmet keresi, és mert neki a 
kép (gondolja), azt nem nyújtja. 

Twombly ehhez a problémához legalább őszintén köze-
lít: képei túlnyomó többségének van címe. S mihelyt címük 
van, az embereknek, akik arra vágynak, a jelentés csalét-
két kínálja föl. A klasszikus festészetben egy kép magya-
rázata (a szavak kis sora, a m ű  széle alatt, melyhez a mú-
zeum látogatói legelőször is odahajolnak) érthet бen el-
mondta, mit ábrázol a kép: a festészet hasonlatosságát a 
cím hasonlatossága megkétszerezte: a jelentés éppen úgy 
ki volt merítve, mint az ábrázolás. Twombly egy-egy cím-
mel ellátott képe kapcsán elkerülhetetlenül m űködésbe lép 
a reflex: keressük az analógiát. The I t a l i a n s? Sa-
h a r  a?  Hol vannak az olaszok? Hol van a Szahara? Ke-
ressük. Láthatóan semmit sem találunk. Vagy legfeljebb —
és itt kezdődik Twombly művészete —: amit találunk — ne-
vezetesen a festmény maga, az esemény, önnön fényé-
ben és rejtélyességében — meghasonlott: semmi sem 
„képviseli" az olaszokat, semmi a Szaharát, a tárgyaknak 
egyetlen ábrája sincs jelen, és mégis, halványan sejtjük, 
ezeken a képeken semmi sem mond ellent a Szahara és 
az olaszok egy bizonyos természetes képzete ellen. Más 
szavakkal: a szemlél őben egy másfajta logika el őérzete 
lép föl (tekintete m űködni kezd): jóllehet meglehet ősen sö-
tét, de mégis van kijárata a képnek; ami ott történik, meg-
felel a t e I o s -nak, egy meghatározott célszer űségnek. 
Ezt acélt nem találhatjuk meg mindjárt. A cím az elsó pil-
lanatban bizonyos mértékben elzárja a megközelítéshez 
vezető  utat, mert pontosságán, betekinhet đségén, klasszi-
cizmusán keresztül (távol az elidegenedést ő l, a szürrealiz-
mustól) az analógia útjára vezet — mely nyomban eltorla-
szoltnak tűnik. Twombly címeinek labirintikus szerepe van: 
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ha át is jutottunk az általuk felkínált jelentésen, vissza kell 
#érnünk, és valahol másutt kell elindulnunk. És mégis, kí-
sértete megmarad, átitatja a vásznat. A címek képezik 
minden beavatás negatív mozzanatát. A ritkaságnak ez az 
egyformán erős intellektuális és érzéki m űvészete a nega-
t!vitás állandó próbaköve azoknak a misztikusoknak a m ű -
vészetében, akit „apofatikusoknak" (negatívoknak) ne-
veznek, mert đk átjutni kényszerítenek mindenen, ami 
nincs, hogy aztán ebben az ű rben érzékeljük a csillogást, 
mely lobog, de ugyanakkor sugárzik is, m e r t a f é n y 
nem hazudik. 

Amit Twombly képei létrehoznak (azok t e  o s  a),  na-
gyon egyszerű : effektus. Ezt aszót most nagyon technikai 
értelemben kell felfognunk, mint amilyen jelentése a szá-
zadforduló francia irodalmi iskoláiban, a parnasszista és 
szimbolista iskolákban volt. Az „effektus" a vers által lét-
rehozott összbenyomás — maximálisan érzéki és többnyire 
vizuális benyomás. Ez banális. De az effektus sajátossága 
abban rejlik, hogy összességét valójában nem lehet föl- 
darabolni: nem lehet elszigetelhető  részletek összevoná-
sára redukálni. Théophile Gautier írt egy verset Szimfónia 
fehér-dúrban címmel, melynek minden sora, egyformán 
esdeklőn és szórtan, részt vesz egy szín létehozásában: a 
fehér, mely belénkvésődik, függetlenül az ilyen szín ű  tár-
gyaktól. Paul Valért' is, szimbolista periódusában, írt két 
szonettet Varázslat címmel, melyek effektusa egy megha-
tározott szín; de mivel az érzékenység a Parnasse-tól a 
szimbolizmusig kifinomodott (egyébként a fest ők hatása 
alatt), ezt a színt már nem nevezhetjük meg egyetlen név-
vel (mint ahogy Gautier fehérét); kétség kívül az e z ü s -
t ö s van jelen, ez dominál, de ez az árnyalat más érzéke 
léssel keveredik, melyek szétszórják és erősítik: fényerő , 
átlátszóság, könnyedség, élesség, hideg: holdsápadtság, 
madártollak ragyogása, gyémántsugárzás, gyöngyházcsil-
logás. Az effektus tehát nem holmi retorikai „trükk": az ér- 
zékelés valós kategóriája, melyet a következ ő  paradoxon-
fal határozhatunk meg: a benyomás felaprózhatatlan egy-
sége (a „küldetés") és az okok, az elemek összessége: az 
összefüggés nem titokzatos (teljesen a m űvész hatalmára 

12 van bízva) és mégis fi l o l d h a t a t l a n. Már-mór egy 
másfajta logika, a szerkezet arisztotelészi szabályainak ki-
hívása a költő  (vagy festő) részérő l. 

Habár Twomblyt a francia szimbolizmustól több mozza-
nat is elválasztja (a m űvészet, a történelem, a nemzeti ho-
vatartozás), mégis valamiben közeledik hozzá: a képzett-
ség, a m űveltség valamely formájában. Ez a m űveltség 
klasszikus: Twombly nemcsak közvetlenül kapcsolódik a 
mitológiai tényekhez, melyeket a görög vagy a latin iroda-
lom hagyományozott ránk, hanem a „szerz ők" (az ig y é-
n i s é g e  k),  kiket festészetébe belevisz, vagy humanista 
költők (Valért', Keats), vagy az antik eszmeiséghez közel-
álló festők (Poussin, Rafaello) által. Egyetlenegy, folyama-
tosan ábrázolt lánc vezet a görög istenektő l a modern 
festőkig. Ennek a láncnak Ovidiusz és Poussin a horgai. 
Aranyháromszög kapcsolja egybe a régieket, a költ őket és 
a festőt. Figyelemre méltó, hogy Twombly egyik képét Va-
lérynek ajánlotta, és talán méginkább figyelemre méltó, 
mert ez a találkozás Twombly tudta nélkül jött létre, az, 
hogy a festő  egy képe és a költő  egy verse ugyanazt a cí-
met viseli: N a i s s a n c e d e V e n u s; és mindkét m ű -
nek ugyanaz az „effektusa": a kiemelkedés a tengerb ő l. 
Ez az összehajlás adja meg, talán a „Twombly-effektus" 
kulcsát. Számomra úgy t űnik, ez az effektus, mely Twomb-
ly minden képén állandó, azoknak is, melyek olaszországi 
letelepedését megel őzték (mert, ismét Valéry szavaival, 
megtörténik, hogy a jöv ő  a múlt indítéka), hogy ez az effek-
tus az, melyet a Mediterrán minden lehetséges kiterjedé-
sében kivált. A Mediterránium az emlékek és az érzetek 
óriási összessége: nyelvek, melyek — mint a görög és a la-
tin — Twombly címeiben jelen vannak, történelmi, mitoló-
giai, költő i műveltség, a formák, a színek és a fények 
együttes léte, mely a szárazföld helyei és a tenger síkjai 
között játszódik le. Twombly utánozhatatlan m űvészete 
az, hogy anyagágól kiindulva (firkálások, mázolások, szét-
kenések, kevés szín, semmiképp sem akadémikus forma), 
aminek a nagy földközi-tengeri sugárhoz nincs megfelel ő  
kapcsolata, a Mediterránium jelenségéhez nem kapcsoló-
dik erőszakosan. 

Ismerem Procida szigetét, Nápolynak szemben, ahol 
Twombly élt. Néhány napot töltöttem abban a régi házban, 

ahol Graziella, Lamartin h ősnбje lakott. Itt nyugodtan 
kapcsolódik egymáshoz a fény, az ég, a föld, néhány szik-
labérc, egy függő ív. Ez Vergilius és ez Twombly egyik fest-
ménye: alapjában véve nincs egyetlen kép sem, ahol ne 
az égnek és a víznek az az üressége, és ne ez a né-
hány szárazföld-nyom (egy bárka, egy hegyfok) lenne; 
melyek itt úsznak (apparent rani nantes): az ég 
kékje, a tenger szürkesége, a hajnal vöröse. 

Mi történik Twombly festményén? Valamiféle mediterrán 
effektus. Ez az effektus eközben nem „fagy bele" a porri-
pába, az ünnepélyességbe, a humanista m űvek gondos-
ságába (még egy olyan intelligens szellem költeményei is, 
mint Valért', a magasabb i 1 I e n d  656  g fogságában ma-
radnak). Az eseménybe Twombly gyakran m e g l e p e-
t é s t (a p o d est o n) visz bele. Ez a meglepetés az illet-
lenség, a kigúnyolás, a zsugorodás látszatát kelti — mint -
ha a humanista felfuvalkodottságból hirtelen kiengedte 
volna a levegőt. Mi áll távolabb a klasszikusok által oly 
nagyra értékelt „stílus" szemszögéb ő l nézve Orpheusz 
fátylától, mint egy földmérőtanonc néhány gyerekes vo Пб-
saaVeil of Orpheus-on!AzUntitled-en(1969) 
micsoda szürke! Milyen szép! Két parányi vonal lebeg ke-
reszben (mindig a ra r u m, a japán M  a);  akár Zen is le-
hetne; de két alig olvasható szám táncol mindkét vonal fö-
lött, és a szürke nemességébő l egy számla nevetségessé-
gére utalnak. 

És Twomlby festményei éppen meglepetéseikkel talál-
koznak a Zen-szellemmel, mert a Zen-magatartásban van 
jelen a racionális módszer nélkül keresett tapasztalat, 
mely nagy fontossággal bír: a S a t o r  I.  (Keresztény ha-
gyományaink alapján) nagyon hiányosan fordíthatjuk csak 
le ezt aszót: a „megvilágosodás" szóval; alkalomadtán, 
valamivel jobban a „feltámadással"; szellemi meg гбzkód-
tatásról van szó — már amennyire ezt mind a laikusok, 
mind mi, elképzelhetjük —, mely minden ismert intellektuá-
lis út megkerülésével lehet ővé teszi a buddhista „igazság" 
megérintését: az üres, formától és okoktól mentes igazsá-
gét. Számunkra fontos, hogy a Z e n- S a t o r i t meglep ő  
módszerek segítségével keresik: nem csak irracionális, 
hanem mindenek el őtt hallatlan és komolytalan módsze- 
rekkel, olyanokkal, melyeket a mi vallási tapasztalataink 
távol tartanak maguktól. Csakhamar egy „idétlen" válasz 
komoly metafizikai kérdésekre, csakhamar egy meglep ő  
mozdulat, mely a rítus ünnepélyességét szétrombolja 
(mint a Zen-hitszónok, aki prédikációja közepette megáll, 
leveti cipőjét és zokniját, és kitaposott lábbelijét fejére téve 
elhagyja a termet). Ilyen tényegesen tiszteletlen képtelen-
ségek megbonthatják a komolyságot, mely szokásaink 
tiszta lelkiismeretének oly gyakran kölcsönzi álarcát. (Ma-
gától értetődően) minden vallási szinezet nélkül Twombly 
néhány képe ilyen hallatlanságot, ilyen megrázkódtatást, 
ilyen S a t o r i t tartalmaz. 



Amikor a vászon mezején minden írásos beavatkozást a 
Twombly által tudatosan el ő idézett meglepetésként szem-
léljük: akkor minden egyes alkalommal, Twombly minden 
tollvonásával beleütközik a festészet természetességébe, 
megrendíti azt. A beavatkozásnak három fajtáját külön-
böztethetjük meg. Egyszer a mér őjelek, a számok, az apró 
algoritmusok; mindaz, ami ellentmondást idéz el ő  a festé-
szet független használhatatlansága és a számolás hasz-
nos számai között. Aztán következnek azok a képek, me-
lyeken az egyetlen esemény egy kézzelírott szó. És végül, 
az említett két típuson belül is, jelen van a kéz állandó 
„félszegsége"; Twomblynál a bet ű  az iniciálé, vagy bármi-
lyen típus ellentéte; a bet ű , úgy tűnik, erő ltetés nélkül író-
dott; és mégsem gyerekes, mert a gyerek er ő lködik, rá-
nyomja, kijavítja — miközben -nyelve kilátszik; keményen 
dolgozik, hogy elérje a felnőttek kódjait. Twombly eltávolo-
dik ettől, lazít, csúsztat; ellebegni t űnik a keze; olyan, 
mintha a szót óvatos kéz írta volna, nem kedvetlenségb ő l 
vagy unalomból, hanem szeszélyb ő l, mely megcsalja azt, 
amit egy festő  „szép kezét ő l" elvárnánk; így hívták a 17. 
század másolóját, akinek szép volt a kézírása. És ki tudna 
jobban írni, mint egy festő? 

Ennek a „félszeg" írásnak (mely ugyanakkor utánozha-
tatlan is: próbálja meg bárki is utánozni) Twomblynál biz-
tosan plasztikus szerepe van. De itt, ahol Twomblynól nem 
a m űvészetkritika nyelvén szólunk, utalnunk kell annak kri-
tikai szerepére is. Irásának kerül őútján Twombly mindig 
ellentmondást visz a képbe: a „szegény", a „félszeg", a 
„bal", és ezekhez kapcsolódóan a „ritka" er őként m űkö-
dik, mely a klasszikus kultúra irányzatát, az ókort dekoratív 
formák tározójává átváltoztatva, széttöri: a görög bevonat 
apollóni tisztaságát, melyet a vászon fényében érezni, tér-
ségének hajnali békéjét „megrázkódtatja" (ez itt a Satori) 
az írás szegényességével. A kép mintha a kultúra ellen in-
dítana akciót, melynek indulatos vitáját szabadjára engedi, 
hogy szépségét minél jobban átengedhesse. Azt mondják, 
Paul Kleevel szemben, Twombly n űvészete nem hordoz 
agresszivitást magában. Ez igaz, amennyiben az agresz-
szivitást nyugati értelemben fogjuk fel: mint egy kénysze-
redett test izgatott kifejez ődését, felrobbanását. Twombly 
müvészete sokkal inkább a sokk m űvészete, mint az erő -
szaké, és gyakran megtörténik, hogy a sokk felforgatóbb 
erej ű , mint az erőszak: épp ez a tanítás bizonyos keleti 
magatartás- és gondolkodásmódoknak. 

D ra m a, a görög szó a „cselekvés"-hez kapcsolódik. 
A d r á m a ugyanakkor az, ami- a vászon felületén leját-
szódik és történik: egy „dráma igen, miért is ne? És min-
den esetre, Twombly m űvében két cselekményt Iátok, 
vagy egy cselekményt Iátok, vagy cselekményt két síkon. 

Az elsб  típus cselekménye a kultúra megjelenítésének 
módja. „Történetek" játszódnak le, melyek a tudásból 
erednek, a klasszikus tudásból: ötnapos bacchanáliák, 
Vénusz születése, március idusa, Plátón három dialógusa, 
egy csata stb. Ezeket a történelmi eseményeket Twombly 
nem ábrázolja; felidézi őket a név hatalma segítségével. 
Amit ábrázol, az maga a kultúra, vagy, mint ahogy mostan-
ság nevezik, az intertext, tehát a korábbi (vagy a kortárs) 
szövegek áramlása a m űvészek áramlása a m űvész fejé-
ben (vagy a kezében). Ez az ábrázolás teljes mértékben 
világos, amikor Twomlby elmúlt (és tekintélyes) m űvész-
hez nyúl, és azokat egyes képein „kockára teszi": el őször 
a címekben (Raffaello: The School of Athens), azután az 
alakocskákban, melyeket alig felismerhet ően, egy sarokba 
helyez, s mint a képeken, csak az utalás, és nem pedig a 
tartalom van jelen (Leonardo, Poussin). A klasszikus fes-
tészetben a kép „szüzséje" az, „ami lejátszódik"; ez a 
szüzsé gyakran anekdotikus (Judit levágja Holofernész fe-
jét); Twombly képein a „szüzsé" azonban egy fogalom: 
klasszikus szöveg „önmagában" — igazágól egy idegen-
szerű  fogalom; de mégis kívánatos, a szerelem tárgya, 
vagy talán a nosztalgiáé. 

Egy mű  „szüzséje" tulajdonképpen a „tárgya" (az, ami-
rő l szól, amirő l elmélkedni indítványoz, az ókori retorika 
q u a esti o j  a).  Az „alany" viszont az emberi lény, aki 
arra törekszik, hogy rejtetten az elmondott (vagy a lefes-
tett) szerzбjeként jelenhessen meg. Twomblynál is az a 
„szüzsé", amirő l a kép beszél; de mivel az csak egy (leírt) 
célzás, a d r a m a egész terhe arra tev ődik át, aki azt lét-
rehozza: a szüzsé maga az alany (Twombly). De ezzel 
még nem ért véget a szüzsé átalakulása: mivel úgy t űnik, 

Twombly müvészete kevés technikai tudást tartalmaz (ami 
tkp, csak lбtszatt), a kép „s z u (b ) j e( k t u m a )" az is, 
aki azt szemléli:  On  és én. Twombly „egyszerűsége" (az, 
amit a „ritka", vagy a „félszeg" megnevezés alatt elemez-
tem) hívja, magához vonza a szemlél őt, aki el szeretné 
vinni a festményt, nem azért, hogy esztétikailag elfo-
gyassza, hanem, hogy ő  maga hozza létre (re-produkálja), 
megpóbálkozzon faktúrájával, melynek csupasz és fél-
szeg mivolta számára a könnyedség hihetetlen (és hamis) 
illúzióját nyújtja. 

Talán pontosítanunk kell, az alanyok, akik a képet szem-
lélik, sokrétűekés ezektő l az alanytípusoktól függ a diskur-
zus, melyet (önmagunkban) a szemlélt tárgy el őtt folytat-
nak (az alanyt —így tanítja az újkor— mindig beszédéból ál-
líthatjuk össze); természetesen minden alany, ha akar, 
beszélhet egyszerre is Twombly képei el őtt (egyébként a 
esztétika lehetne az a tudomány, amelyik a m űvet nem ön-
magában tanulmányozná, hanem abból a szempontból, 
hogy az a szemlél őt vagy az olvasót hogyan bírja szóra 
önmagában: bizonyos mértékig a viták tipológiáját adhat-
ná). Van tehát több olyan alany, aki Twomblyt szemléli (és 
fejében mind halkan mormog valamit). 

Adva van a kultúra, a képzettség alany: ő  tudja, hogyan 
született Vénusz, ki Poussin vagy Valért'; ez alany b őbe-
széd ű , és túláradón tud mesélni. Adva van a szakosodott 
alany, aki a festészet történetét jól ismeri és Twombly he-
lyérő l, melyet benne elfoglal, beszélni tud. Adva van az él-
vezet alanya, aki a kép el őtt megörül, mert megpillantása-
kor ö гбmujjogást érez, anélkül, hogy annyit szeretne kiál-
tani: „Milyen szép!" — és ezt ismételgetné; ez a beszéd 
egyik kis kínja: soha nem tudjuk megmagyarázni, miért 
tartjuk ezt, vagy azt a valamit szépnek: az öröm bizonyos 
nyelvi restséget idéz eló, és amikor egy m ű rő l szeretnénk 
beszélni, az élvezet kifejezését meggondoltabb, éssze-
rűbb beszéddel kell fölcserélni — abban a reményben, 
hogy az olvasó ezen keresztül megérzi azt a boldogságot, 
amit azok a képek hoztak létre, amelyekr ő l szó van. Egy 
negyedik alany az emlékezés alanya. Twombly egyik fest-
ményén ez, vagy az a folt el őször meggondolatlannak, 
rosszul megformáltnak, következetlennek tűnik: nem ér-
tem; de ez a folt dolgozik bennem, anélkül, hogy tudnék 
róla; az elhagyott kép újra jelentkezik, emlékké válik, tartós 
emlékké: minden megváltozott, a kép visszahatón tesz 
boldoggá. Alapjában véve az, amit a boldogsággal efo-
gyasztok, egy hiány: ami egyáltalában nem jelent ellenté-
tet, gondoljunk csak arra, hogy Mallarmé ebb ő l állította fel 
költészete elvét: „Azt mondom: egy virág és... mint dal 
emelkedik föl, az eszme önmaga és édesen, a távollé-
vő ...". 

Az ötödik alany a létrehozás alanya: ez megköveteli a 
kép re-produkálását. Ezen a mai, 1978. december 31-ei 
reggelen, még éjszaka van, esik, minden hallgatag, s én 
íróasztalom fölé hajolok. A H  6  r  0  d i a d e -t (1969) szem- 
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lélem, és valószín ű leg nincs semmi mondanivalóm, kivéve 
azt a sekélyességet: hogy tetszik. De egyszer csak felt űnik 
valami új , egy kívánság : a vágy , Ugyanazt  m e g c s i-
n á I n i: egy másik munkaasztalon (már nem az íróasztal-
hoz) menni, színeket keverni és festeni, rajzolni. Alapjai-
ban a festészet kérdése a következ ő : „Van kedve Twomb-
lyéhoz hasonlót készíteni?". 

Mint a létrehozás alanya , a szemlélő  saját képességei 
után kezd érdeklбdni — és egyidejű leg a múvész tehetsé-
gének fenséges domborm űve után is. Még mielőtt bármi-
lyen jelet próbálnánk meghúzni, megállapítom , én ezt az 
alapot (vagy azt , amit az alap képzete számomra nyújt) 
soha nem fogom elérni: nem tudom, hogyan készült. Nézd 
azAge of Alexandert : ó, mármagaezarózsaszín 
kószálás ...! Soha nem tudnám ilyen könnyedén csinálni, 
és körülötte a teret ennyire kiüríteni; nem tudnék megállni, 
hogy ne töltsem tele, hogy ne csináljam tovább, hogy ne 
m á z o l j a m t e l e; és pontosan ő rültségembő l kifolyó-
lag fogom fel , micsoda bölcsesség lakozik a m űvész cse-
lekedetében : megtagadja önmagától , hogy t ú I s o k a t 
a k a r j o n ; sikere rokonságot mutat a taoizmus eroti кбјб -
val: az átható gyönyör a megtartóztatásból ered . Ugyanez 
a probléma a V i e w -ban (1959 ): soha nem tudnék a ceru-
zával bánni : hol lenyomni , hol fölengedni , és soha nem 
tudnám elsajátítani , mert ezt a m űvészetet semmilyen ha-
sonlósági elv nem szabályozza , és a d u k t u s maga, (a 
mozgás , mely szellemében a középkori másoló a bet ű  
minden egyes vonását végezte) itt teljes mértékben sza-
bad. Méginkább hozzáférhetetlen , mint a vonal ugyanezen 
a felületen .A P a n o r a m a (1955 ) c. képen 'az egész tér 
úgy havazik, mint egy képerny ő  —még mielőtt egyetlen-
egy kép is megjelent volna rajta ; nem lennék képes rá, 
hogy elérjem a grafikai felosztás szabáltalanságát; ha 
igyekeznék is, hogy rendetlenül csináljam, csak e g y ü-
g y ű  rendetlenség tudnék létrehozni. Es ettő l kezdve ér-
tem, Twombly m űvészete folytonos gyözв lem a vonalak 
butasága fölött : hogy i n t e l l i g e n s vonást tud húzni —
különbözteti meg végül a festet. S egyébként, amit még 
biztosan elhibáznék : a szórás , az „odadobottság ", a foltok  

szétszórása : egyetlen vonás sem mutat szándékos irányt, 
és mégis, az egész csodálatos módon irányított. 

És végül visszatérek a „r a r u  m '  (a ,,szórt ") fogalmá- 
hoz, melyet mintegy kulcsként vélek Twombly m űvészeté-
hez. Ez a m űvészet paradox , provokatív (lenne, ha nem 
lenne törékeny), amennyiben tömörsége nem ünnepélyes. 
A tömörség általában zsúfoltnak t űnik: a ritkaság tömöttsé-
get hoz létre , a tömöttség pedig a talányt . Twomblynál 
másfajta sodrást figyelhetünk meg: nála hallgatás van, 
vagy inkább a lap nagyon gyenge sercegése, de ez az 
alap maga pozitív hatalmasság; a klasszikus kivitelezési 
mód megszokott arányait megfordítva mondhatnánk, a 
vonal , a csík , a forma , röviden , a grafiaki esemény az, ami 
a lapnak a létezést , a jelentést , az élvezet megteremti („A 
Lét", mondja a taoizmus, „lehetőségeket nyújt; a Nemlé-
ten keresztül használjuk ki őket"). A kezelt tér tehát többé 
nem mérhető  fel, de mégsem sz űnik meg sokszorosnak 
lenni. Nem ebbel az alig tartható ellentétb ő l , mind a szá-
mot, mind az egységet, mely a szórást és a középpontot 
kizárja , értelmezhető  az ajánlás, melyet Webern Alban 
Bеrgnakcímez: „Non multa, sed multum"? 

Vannak haragos , birtokló , dogmatikus festésztetek; 
ezek kiállítják a m űvet és egy fétis zsarnokságát kénysze-
rítik rá. Twombly m űvészete — ebben rejlik erkölcse, és 
nagy, történelmi egyedisége — nem akar semmit 
sem megkaparintani;tartjamagát , lebeg,azóhaj 
— mely gyengéden lélekkel tölti meg a kezet — és az udva-
riasság közé terel, mely minden hódító vágy diszkrét eluta-
sítása . Ha a helyét akarnánk meghatározni ennek az.er-
kölcsnek, nagyon messze kellene keresnünk, a festésze-
ten, a nyugati civilizáción , a történelmi időn túl, az értelem 
határán , és Tao Te Kinggel kellene együttmondanunk: 

Alkot, anélkül, hogy magáévá tenné; 
Tevékenykedik, anélkül, hogy várna valamit. 
Ha kész a műve, nem ragaszkodik hozzá; 
És mivel nem ragaszkodik hozzá, 
Műve maradandóvá lesz. 

Németbđl forditotta Bata János 
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рарр  p tibor 

ÉRTEM IS 
SZÓLOK, HOGY 
MEGISMER- 
HESSETEK 

engedjetek Holdat ugatnunk hisz más sem kezdhette 
különbül elhagyatott éjszakák hangtalan nyöszörgéseinél 
hogy a lomhán földre csorgó félelem mind hangosabban 
hasíthassa ki részét elhessegethetetlen éjszakáiból égnek 
meredő  fülekkel kuksolva szakadjanak fel zabolázatlan 
üvöltései választ igazán soha nem várva untalan ismételve 
a kertek alá szorított magán (y)számot mert mi sem vete- 

medtünk volna ekkora szemtelenségre ha az az isten tudja 
honnan eredő  sunyi pulygatás nem cseng bele újra meg 
újra virrasztásaink hideg magányába megmaradunk roz-
zant kerítéseink porladó lécei közt, ha a hiúság vétlen lel-
künk réveteg zugában meg nem gyökerezik s onnan ara-
szolva vesztünkbe nem hajthat gyerünk na mi lesz már 
hangosabban rajta lehet hogy meghallják 

ti kik most utálkozva húzzátok el szátok megbélyegzett 
falkánkról hallva jogosan teszitek az utálat jogán mely kijár 
minden vesztébe rohanó téveteg baromnak s nemkülön-
ben a vesztes falkáknak de mi nem tettünk semmi rosszat 
csak tetszett az együtt -ugatás nyári ájszakák vaskos vagy 
kevésbé dús égi macskájára s tetszik ma is igen tetszik a 
napnyugtára összeverődő  falka száz szín ű  zsivaja hol 
mindenki a magáét nyüszítheti bele az undok képébe be-
vallom jöttek közénk olykor országútszagú tépett vándorai 
a mindenségnek velünk nyüszítettek majd vacogva nyal-
dosni kezdték holmi sintérektő l esett hegeiket szürke épü-
letrő l szőve érthetetlen ismeretlen meséket mi pedig bár 
nemigen értettük de éreztük hogy nem hazudhatnak he-
lyeslően csóváltuk hát lompos farkunkat majd egymásnak 
rohantunk s az éjszaka hátra maradt részében véres pró-
ba alá vetettük reszkető  inainkat a játék hevében mégfe-
letkeztünk a jövevényekrő l kik a hajnal élső  sugaraiban 
rosszalló fejrángatás közepette elbandukoltak máskor ha 
a kertek közelében futottunk össze a kerítéseken túlról 
rozzant zsalugáterek elkötelezett csaholói énekünk han-
gos lánccsörgéssel s hívtak a palánkon túlra énekeljünk 
együtt őrizzük a gazda almáját ki cserébe nagy halom zsí-
ros csontot estérő l estére az udvarra kidob s a sintérekt ő l 
sem kellene félnünk nevetve fújtunk el egy-két szép áriát a 
láncos velünk nevetett mi meg a nagy vigadalom közepet-
te kiástuk a kert végébe rejtett lábszárat s búcsúszó nélkül 
loholtunk el vissza a rétre hagyván a fenébe a nyüszít ő  pá-
rát aztán kinn a réten egy bokor tövében összemarakod-
tunk hogy ki ássa el azt a girhes csontot döntésre nem vi-
hettük a dolgot mivel jött a hajnal s vele a sok járm ű  idegté-
pő  zaja otthagytuk a csontot s loholtunk haza 

De ti ezért minket megbélyegzetteket joggal utálhattok 
akár ismeretlenül akár ismerve egy-két lompos ártányt a 
falkánkból azonban dalunkat sohasem hallottátok hisz ak-
kor tudnátok hogy mi rosszat senkinek soha nem akartunk 
s biztosan élveztétek volna ti is azt a kaotikusnak tünö 
hangorkánt mellyel újra meg újra megpróbáljuk lekiabálni 
az égbolt ól az örök kihívás tárgyiasult szellemét de ha 
már anny fa m еgbotránkoztatott benneteket siralmas hely-
zetünk ti éleslátóé jólinformáltak igazán tisztába lehetnétek 
azzal hogy csúfos végünk miattatok igen miattatok követ-
kezhetett be mert amellett hogy tetszik az együtt-ugatás 
egyikünk sem akar mer céltalan magányos csahossá vagy 
akár láncos bérenccé válni sintérek pedig szintén miatta-
tok csakis miattatok léteznek hisz nekünk igazán semmi 
szükségünk rájuk le tudjuk rázni nélkülük is a rüheseket a 
félreugatókat mert kiért ha nem értetek reszketnek s ne-
veznek kártékonynak álmaitokra veszélyt jelent őnek ben-
nünket kik csak csaholói vagyunk e kies síkságnak. 

csak azon a végzetes éjszakán ne merészkedtünk volna 
Oly közel a kerítésekhez de hát kellett volna nagyon a 
csont meg hát már kezdtek h űvösödni az éjszakák nos ott 
a csont és tűz mellett a gondtalan csaholás közepette le-
csapott ránk a félt kéz mely egyáltalán nem bizonyult félel-
metesnek sőt gyengéd volt s talán hamvas is akár anyánk 
nyelve a vemhesség utáni erőtlenül lágy pamacs mit soha 
nem feledhettünk mi örültünk hogy végre valaki ismét iga-
zán törődik velünk észre sem vettük az orvul ránk törő  
napsugarakat hisz egész éjjel égett a tüz mindenr ő l meg-
feletkezve mámorittasan rohantunk a langyos kés ő  őszi 
délelőttben s csak a pataknál vettük észre hogy farunkon 
ott éktelenkedik a cédula s nem értettük ez mire jó vagy 
talán nem tartoztunk össze nélküle is az átcsatangolt éj-
szakákon a telihold örömünnepén vagy mikor reszketve 
behúzott farokkal vonaglottunk elhagyott raktárak dohos 
pincék mélyén orrunkban a holdtalan éjszaka rémének 
szagát cipelve 

igazatok van ha gy ű lölködve néztek ránk de hát ennünk 
nekünk is kell s néha a hold is cserbenhagy bennünket nos 
az igazat megvallva nem is olyan szörny ű  no mindegy a 
sintérek legalább nyugton hagynak meg aztán nyakunkon 
a tél... hagyjatok Utunkon minket hagyjatok Holdat ugat-
nunk 



p. nagy istván 

EGY DOBOZBA BELEFÉRNI 

egy dobozba próbálok beleférni* 
melyben észrevétlen meglapulhatok 
senki ne is sejtse 
itt vagyok 
egy dobozba hová nem 
érkezik üzenet 
hol nem virrad és nem 
alkonyul be 
egy dobozba mithébehurgyán 
szabtak a testemre 
gömbölyded törzsem vállam 
kobakom hajlataim hasztalan 
noszogatom 

egy dobozba próbálok beleférni 
csontjaimat immár tovább 
nem hajlíthatom 

HÍR KIÁLT 
csetlő -botló hír kiált 
sivatag-emlékű  csörgősapkás 
kölyök-szelek tologatják 
a múltból kinagyítva 
a messzelátó köreibe zárva 
a hírvivő  hiába is 
próbál átbukdácsolni 
a szemhatáron 
nem sikeriil átjutnia* 
látom megbotlik a jó szó is 
míg eljut a fiilekbe 
elakad kifakul közben 

nincs aki iizenne 
s hírvivők sincsenek 

* „Senki sem jut itt keresztiil, hát még egy halott 
üzenetével." (Franz Kafka) 

konokon nekifesziilök mégis 
(már meg is lelte helyét a lábfejem) 
ropognak az ízületek 

hang csattan 
arctalan arc 
vonásaira ismerek 

* „Béleljétek ki a kis dobozt 
Saját becses bőrötökkel 
És érezzétek magatokat 
Otthon benne" 

(Vasko Popa —Ács Károly) 
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milovan danojlić  

KEDVES PETROVIĆOM 
(részlet) 

A munkaviszonyban levők nagy részének, mint minde-
nütt a világon , pont a duplájára volna szüksége , mint amit 
megkeres, ahhoz, hogy föllélegezzen és kielégíthesse leg-
galapvetőbb igényeit. Orökké megrövidített népünk ugyan-
akkor rendkívüli hajlandóságot mutat az öngyilkos pazar-
lásra. Szegény vagyok, de büszke, nincs semmim, de azt 
elherdálom . A kétségbeejtő  kilátástalanságban még arra a 
kevéskéjükre sem vigyáznak , amijük van . Máról holnapra 
élnek , máról holnapra gondolkodnak , eszerint is Кб ltekez-
nek, nyakló nélkül . Takarékoskodni csak az szokott , aki bí-
zik a jövőben : s azzal, hogy a fogához veri a garast, egy-
szersmind már készíti is elő  a talajt neki. 

1 8 	A vezetőség állandóan arra inti a lakosságot , hogy ne 
költsön többet, mint amit megkeresett. Ez meglehet ősen 
ostobán hangzik : hogyan lehet egyáltalán elkölteni azt, 
amit meg sem kerestél? Ahhoz, hogy elköltsünk valamit, 
annak a valaminek léteznie kell . Mindjárt érthetőbb lesz 
azonban a dolog ; ha tudjuk , hogy itt hosszú évek során a 
kölcsönpénzt költötték , vagy azt , amit, afféle el ő legként, a 
jövő  számlájára vettek föl. Ugy látszik , alig-alig volt valaki 
is tudatában , milyen veszéllyel jár az ilyen költekezés. Lá-
tod, ez is jellemző  a szegény emberre: képtelen el őrelátni 
a dolgokat, máról holnapra tengeti sorsát. 

Az örökös jelenre ítéltetett szegénység könny ű  kézzel 
szórja a pénzt . A szegénynek semmi sem fontos a világon, 
így a bđkezűsége sem ér sokat . Ti  talán még rokonszen-
vesnek is találod a mieink pazarlását , pláne ha az ottani 
túlzott takarékossággal veted össze . Am tapasztald meg 
egy kissé közelebbrő l ezt, ami itt van , s mindjárt másként 
látod majd a spórolós nyugatiakat . A görcsös kuporgatás, 
amin úgy megütköztünk odaát , valójában csak karikatúrá-
vá torzult formája a pénzhez való lényegében egészséges 
viszonyulásnak. A pénznek sok fogyatékossága van, de 
végül is jobb eszközt a munka mérésére és ösztönzésére 
máig sem talált ki az emberiség többezer éves történelme 
folyamán. 

A takarékosság nem más, mint előfeltétele az emberek 
közt létrejött fontos megállapodás val6raváltásának. Az 
egyezség r, zgs_ Qgésével elértéktelenítjük a munkát és 
megalázzuk a szerény kereset űeket . A mi pazarlásunk ni-
hilista. Ha már nincs meg mindene , amire szüksége volna, 
a mi reményét vesztett emberünk elveri azt a keveset is, 
amit kap. A legtöbbjének minimum párszázmillió dollárra 
volna szüksége , kezdetnek — ezzel talán be tudná hozni a 
tö гténelmi visszaesésbđ l eredő  hátrányát. Kis pénzzel 
nem megy semmire . Ha eldobja vagy elajándékozza, leg-
alább egy kis röpke örömet szerez magának, úgysem ada-
tott meg neki, hogy hosszú távra tervezzen. 

A munkás fölveszi a fizetését és reggelig elissza. A pa-
raszt egyetlen lakodalomra elkölti a földje kétévi jövedel-
mét. Ágrólszakadt volt, az is maradt , hadd érezze legalább 
egyszer életében, milyen lenne, ha másként volna! Nincs 
olyan napja az évnek , amikor ne ünnepelnének valamit, 

kerül, amibe kerül . A vagyonos és józan embernek a kis 
pénz is pénz , tudja, melyik rakásra tegye , remél valamit a 
jövőtő l, vagy ta rt  valamitő l , ami esetleg holnap bekövet-
kezhet. A szegény és bolond meg se reménykedik, se fél: 
egyszerűen nincs is holnapja. 

A nyugati civilizáció , egyebek mellett, épp a zsugoriság-
ra és takarékosságra épül. Minden tallért, ezüstöt, frankot 
és forintot valami nagyba és id őtállóba építettek bele, amit 
aztán az utódokra hagyományoztak . A székesegyházak, 
reneszánsz paloták , a hidak és felh őkarcolók , bankok és 
regénytrilógiák többek közt a takarékosság emlékm űvei is. 
A francia paraszt, aki harisnyából öntötte a dukátot a Notre 
Dame alapjába , az örökkévalóságba ruházott be, a lehet ő  
legmagasabb kamatlábbal. Ugyanezt tették a mi kolostor-
alapítóink is . A jó gazda takarékos , csak akkor költ, ha jó 
oka van rá , de akkor aztán fizet, ha kell, mint a köles. A ta-
karékosság az egyén és a közösség érettségének a bizo-
nyítéka . A középosztály zsugorisága , a takarékosságnak 
ez a vulgáris formája még mindig elfogadhatóbb, mint a 
szegénység pazarlása. 

A pénz megbecsülése az alkotás és a munka megbe-
csülésének a jele. 

Temérdek erényünk, mint az éleselméj űség és találé-
konyság például, mintha alacsonyabb rend ű  volna. Vagy 
mi használjuk őket alacsonyabb rend ű  célokra... Jófej ű , 
de éretlen, félrenevelt gyerekekre hasonlítunk, akik gyor-
san megfaggyúznak elég sok mindent, de arra már nem 
képesek, hogy erélyesebben és komolyabban kivegyék a 
részüket az életbő l. Okosságunk földszintes, gyors követ-
keztetésekbe kapaszkodik, vagy beéri villámszer ű  sejté-
sekkel. Elménknek se ereje, se önbizalma hozzá, hogy le- 
hatoljon egy kérdés mélyére , abban a pillanatban, hogy 
alá kell merülni egy tárgyban, inkább föladjuk és elfordu-
lunk tő le. A nagy tettekhez fokozatosság kell és tempós-
ság, s nekünk, sajnos, semmi érzékünk sem ehhez, sem 
ahhoz. 

Agyunk igénybevételének legfőbb célja a különféle 
csapdák és átejtések kikerülése . Minden viccünkben azzal 
dicsekszünk , hogyan jártunk túl az angol , a francia, a né-
met vagy az amerikai eszén. A nagy tettek viszont nem ra-
vaszságra , hanem nyíltságra és ártatlanságra, becsületes 
gondolkodásra épülnek. A nagy szellemeknek gyakran sa-
játja a nemesen lassú észjárás , amit mi hajlamosak va-
gyunk összetéveszteni a nehéz fölfogással. Az igazi böl-
csességnek idő  kell a haladáshoz , úgy fejlődik , mint a nö- 
vény, a szerencsétlen és szegény meg gyors, fürge, de 
kevéske terhet cipel a vállán. 

Nincs érzékünk a vesződséghez, a vak, messze célzó 
kitartáshoz, az alkotás hosszan tartó, csendes öröméhez. 
Az örökkévalóság ostoba és határtalan , aki el akarja érni, 
nagyokat kell lépnie : ám, ha már ott vagy a közelében, 
nem árt egy kicsit körüljárni. A fürge esz ű  rohan, és fölsze-
di, ami a keze ügyébe kerül . A nagy szellemeket sokszor 
naiv hülyéknek tartjuk, akiket könny űszerrel csőbe lehet 
húzni, mintha az észlény legfőbb dolga az volna, hogy 
csőbe húzzon másokat. Nem tudunk különbséget tenni in-
telligencia és ravaszság, bölcsesség és megfontoltság kö-
zött. Élelmesek vagyunk , akár az erdei kisvad , és sikerült 
meggyőznünk önmagunkat , hogy ez a kisvadi életszemlé-
let szellemi csúcstermék. Egyetlen pillantással mérünk fel 
mindent. Eszünkbe sem jut, hogy e gyors alámerülés és 
fölbukkanás között a mélyebb jelentésta гtalmakat még 
csak nem is érintettük. 

Alkalmasint ez a tulajdonságunk is közrejátszott abban, 
hogy egyetlen nagy filozófusunk sincs. Ez, az új szent-
atyák által alapított új tudomány pontosan a mi csavaros, 
felületes , szellemtelen és találékony eszünkre van szabva. 
Éles elménkbő l eddig a többfázisos áramra és a Boži ć-féle 
fékre futotta , két gyakorlati találmányra , korszakos elvre 
vagy elképzelésre még nem. Lazar fejedelem erkölcsi di-
lemmája , elismerem , magasrend ű  gondolat , ám ugyanaz 
a költő , aki a Ljubović  bég nyájának elrablását megénekel-
te, bízvást nem nőtt fel hozzá. 

Itt csak arra jó az eszed , hogy átverj valakit, vagy, ha 
becsületes vagy, elejét vegyed, hogy téged verjenek át. 
Ha fönntartás nélkül adsz valakinek a szavára , agyalá- 
gyultnak néznek. Nagy eszünknek kecskevásárláskor 
vesszük a leginkább hasznát, a jószágpiacon ; lбvásárlás- 
hoz már nagyvilági elme kell. Utáljuk a komplikációkat, hol- 
ott a kultúra , a tudomány , s általában a gondolkodás a 



komplikálás elvén nyugszanak, a sz ő rszálhasogatás és 
osztályozás elvén! Komoly népeknél még az anyanyelvük 
elsajátításához is jelent ős szellemi erőfeszítésre van szük-
ség, mi meg azzal hencegünk, hogy a mienk a legegysze-
rűbb helyesírás a világon, amit a bolond is meg tud tanulni! 
De minek tanulna a bolond helyesírást? 

Boldogok vagyunk, hogy nincsenek félhangzóink és 
hosszú mássalhangzóink, meg egyéb ilyen csacskasá-
gaink, melyek oly nagyon megterhelik egy Shakespeare, 
Dante, Pascal vagy Goethe nyelvét. Úgy írj, ahogy be-
szélsz! Ez a legokosabb, ami az igazi kulturális folytatóla-
gosság híján levő  szegénységnek eszébe jutott, ezt kínál-
ná most fel angolnak, franciának, németnek, és még cso-
dálkozik is,hogy nem kapkodnak érte... Mire jó ez a sok 
fölösleges bet ű , nyílt és zárt magánhangzó, kett őshangzó 
és egyéb marhaság? Mi egy tömbb ő l faragott emberek va-
gyunk, számunkra teljesen elfogadhatatlan, hogy elvá-
lasszuk egymástól és külön-külön+=-_alkalmazzunk írást, 
beszédet, tettet és gondolkodást. 

Élni szeretnénk, s az élet minduntalan elillan el ő lünk. 
Összeverődnek a buszállomás körül s ott bámészkodnak 
naphosszat. Az udvart sz űknek érzik, a földet unják, pláne 
mióta gépkocsik száguldoznak a falu alatt kétszáz k!lomé-
teres sebességgel. A távolba révednek, szaglásznak, mint 
rókafiak a fagyban, egyre azt lesik, mit lehetne sebtében 
és soron kívül, suba alatt, ma, most, mindjárt... 

A kertjét az idén parlagon hagyta, azt mondja, nem ér-
demes vele bajlódni. Olcsóbb, ha megveszi a piacon. Pén-
ze nincs, fizetést nem kap, s mégis olcsóbba jön neki, ha 
megveszi, mintha maga termelné meg a saját földjén. Ha 
összead magot, m ű trágyát, munkát, öntözést, kapálást, 
permetezést, egyebet, kiderül, hogy tiszta ráfizetés az 
egész, így meg, ha a kisujját sem mozdítja, legalább a ma-
gáén van. Tulajdonképpen annak örülne a legjobban, ha 
valaki havi kártérítést fizetne neki, amiért a világra jött. Egy 
szép napon, ha majd bekövetkezik az általános jólét, talán 
azt is megérjük, hogy teljes népeket, szakmákat és osztá-
lyokat is nyugdíjaztatni lehet! 

Túlélni, ez a fő , kerül amibe kerül. A mindenáron való tú- 
!élés erkölcsiségét a legjobban egy modern és megbecsült 
kortárs költőnk fejezte ki egy versikéjében, amely így vala -
hogy hangzik: aki kész megbújni akárki seggében, aki ön-
magának is könyökén s tökén jön ki, aki hét bőrt cserél s 
egyiket sem bánja, s aki végül utolsóként marad játékban 
mindenki ellen, övé a győzelem! Arról nem szól a költő , mi-
féle ember lesz az ilyen, aki önmagát tízszer megtagadta, 
másokat hússzor elárult. Az a fontos, hogy valahogy mag-
va ne szakadjon az ilyen mákvirágnak. 

A háború utáni líránk egyik kulcskölteménye ez, kedves 
Petrovićom! Kár, hogy nem derül ki bel ő le egyértelm űen, 
komolyan gondolta-e a költ ő  a túlélés seggbebúvásos vál-
tozatát vagy némi iróniával. 

Megdöbbentő  ez a határtalan alkalmazkodási készség. 
Egyszerűen nincs, amihez ne tudnának hozzáidomulni. 
Még azok is, akik némi ellenállást fejtenek ki az adott álla-
potokkal szemben, mintha csak azért tennék, mert nem si-
került beilleszkedniük. Akarni akartak volna, de egyéni 
korlátaik megakadályozták őket ebbéli igyekezetükben. 

Újabbkori történelmünknek nem volt olyan szakasza, 
amelyben ne a fő  vonulat lett volna fontosabb az egyénnel,' 
az osztályigazság vagy népsors az egyéni igazsággal és 
sorssal szemben. Még a romantikusok is a törzsi szellem 
kifejező i voltak nálunk, pedig róluk aztán köztudott, hogy 
nyugaton a múlt század legnagyobb individualistái közé 
tartoztak. Ma ugyanez a helyzet: ismét a személyiség fö-
lötti a fontosabb a személyinél, azzal, hogy szuper-énünk, 
törzsi jellegébő l mit sem veszítve, egyszersmind ideológiai 
tartalmat és keretet is nyer. 

Az egyén mindig gyanús, örökös ellenérzésnek van alá-
vetve. Azt hiszem, ez lehet az egyik legfőbb oka, hogy ne-
hezen zárkózunk fel a civilizációs folyamatokhoz. A civili-
záció alapjait mindenütt heves természet ű  egyének rakták 
le és szilárdították meg, nálunk viszont közösségi volt és. 
maradt a mérték. Ami a történelmünkben és kultúránkban 
ér valamit — epikus költészet, népnyelv, háborús h őstettek 
—, közös munka és igyekezet gyümölcse. A kollektív fönn-
maradás volt és maradt a legszentebb célunk. Az ember itt 
elsősorban eleme, összetevője valaminek, családnak, 
osztálynak, nemzetnek, pártnak, egyesületnek, céhnek, 
falunak, törzsnek vagy csoportnak, csak azután jelent  

vagy nem jelent valamit egyéni mivoltában is. Találkozott a 
tribusi és egalitáriusi szellem, és látszólagos összeférhe-
tetlenségükellenére megtermékenyítették s azóta is támo-
gatják egymást. 

A dolgok lényegéig hatoló elmélet még nem született 
meg, tehát be sem tájolódhatott. A Gondolat az egyén 
szellemi erőfeszítésének az eredménye, nemigen szokott 
csak úgy kipattani egy csomó középszerű  elmébő l, legye-
nek azok mégoly tisztességes szándékúak, jóindulatúak 
is. Mindig egyetlen, magános, az uralkodó közvélemény-
nyel szembeforduló vagy arra fittyet hányó ember fejében 
születik meg. 

Minderrő l odaát is elég sokat beszélgettünk, de igazi 
apropó nélkül, szembesülnöd kell a valós helyzettel, csak 
akkor mérheted föl általános elképzeléseid helyes vagy 
helytelen voltát. Hogy komoly-e egy közösség vagy sem, 
azt az legjobbjai szerint ítélik meg; annyiban nagy egy nép, 
ahány nagy elmét ad a világnak. A nagyokat pedig tudni 
kell elviselni! Nekünk az utóbbi id őkben semmi szüksé-
günk nagyokra és erősekre. Senki sem pбtolhatatlaП, 
hangzik ennek a torz, nihilista demokráciának a jelmonda-
ta. Márpedig az a közösség, amely ilyen jelmondatokat t űz 
a zászlajára, nem viszi semmire. Itt, öregem, manapság 
mindenki azt hiszi magáról, hogy bármilyen posztot be tud 
tölteni az államigazgatásban, a gazdaságban, a tudomány 
és a művészet területén, hisz a saját szemével gy őződött 
meg róla, hogy semmiféle intellektuális adottság sem kell 
hozzá. 

Aki nincs, anélkül megvagyunk, hangzik a másik arany-
mondás, s a nép igazodik is hozzá. Ez a nép fölöslegesnek 
érzi a nagyokat, csak zavarnák tespedt nyugalmában. 
Nagy elmének születni kell, de olyan közösségre is szük-
sége van, amely föltáplálja. Arról nem beszélve, hogy szü-
letni is csak akkor születik, ha nagyon-nagyon várják. 

Kivételes értékeket teremteni csak úgy lehet, ha megha-
ladjuk az érvényes igényeket és mércéket. Quality is never 
an accident, there must be will to produce a superior 
thing, mondja Ruskin. Nálunk az emberek meg vannak ró-
la győződve, hogy pontosan így jók és egyediek, amilye-
nek. Ha kiöljük magunkból az elérhetetlen fogalmát, nem 
találunk el az elérhetőhöz, a lehetségeshez sem. Aki a 
csúcsra tör, talán eljut a meredek közepéig, de akinek 
csak a félút acélja, az nem jut el sehová. Ezért is tartunk 
itt, ahol tartunk, jutottunk ide, ahol vagyunk. 

Elvi háború folyik a legjobbak, maga a kiválóság eszmé-
je ellen. Már az iskolarendszert is az elitizmus elleni harc 
szelleme hatja át, egyetlen cél lebeg el őtte: kiegyenlíteni 
tehetséges és tehetségtelent, szorgalmast és lustát, meg-
alázni az előbbit, fölbátorítani az utóbbit. Ugyanez a hely-
zet a gazdaságban is: az élelmes kénytelen szolidaritást 
vállalni az élhetetlennel. Minden jövedelem elmegy a 
veszteségek fedezésére és a rendszert kiötl ő  gépezet 
fenntartására. El őrelépni csak az engedelmesek, a gon-
dolkodásra képtelenek tudnak. S épp azok hadakoznak az 
elitizmus ellen, akik önmagukat osztályuk elitjének és 
avantgardјбnak nevezik, az ő  elitizmusuk antiejitista, célja 
a mindenfajta kiválóság megszüntetése... 

Ami alantas és középszer ű  csak volt e honban, összefo-
gott, hogy megkérd őjelezze a Logost, megalázza az el-
mét, elértéktelenítse az er őt és bátorságot. Az efféle törek-
vések terhét pedig a gazdaság képtelen elviselni; a gazda-
ság megköveteli, hogy a legtehetségesebbek irányítsák, 
csak azoknak hajlandó alávetni magát. Mert a pitiánerek 
és féltehetségek, ha harácsolnak, csak a maguk zsebét tö-
mik, az erős meg úgy kapar, hogy a körötte lev ők is jбl jár-
janak, s a távolabbiaknak, az ismeretleneknek is jusson. 

Szegényember tempó: félünk a kizsákmáПyolástбl. Hát 
lehet úgy élni és dolgozni egyáltalán, hogy ne zsákmá-
nyoltassunk ki, vagy ne zsákmányoljunk ki magunk is vala-
kit vagy valamit? Hát evés, légzés, szeretkezés, írás és 
zeneszerzés vajon nem a kizsákmányolás különféle for-
mái-e? Minden szippantásnyi oxigént más el ől happoltam 
el, s ahelyett, hogy meghúznám magam, hogy minél ke-
vésbé zavarjam a többieket, belefeledkezem a leveg őnek 
a valamennyi növény, állat és emberi lény szükséglete 
szerinti igazságos elosztása tudományába... 

Ez is jellemző  a szegény emberre: azt hiszi, hogy az élet 
fölélése nélkül is lehet élni! 

Fordította Szilágyi Károly 
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Jó napot, elnézést, ez itt a Lajos tér? 
Ó fumigó papagallum! 
Kérem?! 
Fumigó. 
Micsoda? 
Fumigó. 
Milyen fumigó? 
Papagallum. 
Ja... ön külföldi? 
Ó dzsiramári, ó lébli — ó Bum Bumm. 
Vasziszdasz Bum Bumm. 
Daszsizs Bum Bumm. 
(félénken) Bum Bumm fumigó? 
No, Bum Bumm Papagallum! 
Aha... 

Rigófütty lassítva. Csend. 

Ekѕzkјбz mí, ih bin ajne provinciál. Ja 
volh a Lajosmizse. Andörsztend? 
Lajosmizse? Latabágomár! Latabago-
már ó talatta latabágomár — finfi! 
Ni tessék izgulni, nem akarom bántani. 
Milyen finfi? 
Latabagomár, latabagomá г ! 
Finfibogár? Látta a bagó már? Hm... 
Liszn! 
Ih bin ajne cekker... no, ih bin ajne mec-
ger mit cváj cekker. Quo vadis? Ih bin... 
Le kellene fürészeln! a mesteremberek 
fekete kezeit. 
Dasz iszt Lajos szkver? Ih vadis... 
Az asztalosok minden csomót kilöknek a 
helyükbő l. 
Nem vagyok asztalos, én... ih... Micso-
da?! Hát ön beszél magyarul? 
Nem tökéletesen, de azért igyekszem. 
És mit tetszett mondani? 
Nem tetszett, de mondtam: az asztalo-
sok minden csomót kilöknek a helyükbő l. 
Nem értem. 
A lakatosok még nem értenek a kattan- 
tyúk betevéséhez. 
Ezt sem értem. Mi itt az összefüggés? 

Rigófütty gyorsítva. Puskalövés. Csend. 

(ijedten) Mi volt ez? 
Semmi. A madarak meghalnak, a lovak 
kirepülnek. 
Papagallum? 
Nem. 
Akkor, hogy is mondta, fumigó? Vagy az 
a Latabár? 
(nevetve) Latabagomár. Nem latabago-
már, hanem: Turdusz. Turdusz merula. 
Valaki rigófüttyre vadászik a Rózsadom-
bon. Ennyi az egész. 
Úgy látszik, én semmit se értek. 
Nézze, én is valahol a periférián vagyok 
még mindig, mégse értem, mit nem ért. 
Figyeljen! En jártam Párizsban és... és 
nem láttam semmit. Figyeljen, mert lé-
nyegében egyszerű  az összefüggések 
bonyolultságában teng ődő  dolog. Egész 
természetes: ó, dziramári, 6, fumigó, 6, 
papagallum — ó, tudusz latabagomár! 

Az az izé, az a merula vagy mi, az kima-
radt. Meg mi van Párizzsal? 
Ugyan már, ne aggódjék! Budapesten 
vagyunk, nemde? Messze van Buda Pá-
rizstól. 
De úgy látszik, Lajosmizse is Pestt ő l. 
Nem baj, nem lehet épp minden Pesten. 
Ez a dolgok természetes rendje. Hanem 
inkább mondjuk el mindketten a szöve-
get. Mire megtanuljuk, addigra tán a vil-
lamos is befut. Háromig számolok! Egy, 
kettő  .. . 
De azért talán mégse kellene... 
Egy, kettő , há-, há-rom! 

Eszeveszett lövöldözés. Golyó és rigó-
fütty. 

(rémülten) Édes Istenem, mi ez?! 
Ah, ezektő l nem lehet meglenni! De ne 
féljen, nincs még komoly baj. Maga egy 
kis vidéki mészáros, aki néha feljön a 
kolbászaival, igazából nem ismeri a 
nagyvárosi szokásokat. Itt bizony a rigók 
néha visszalőnek. 
Ennyi az egész? 
Ennyi az egész. 

Csend. 

Úgy látszik, egy kis fegyverszünet. Hadd 
használjam ki az alkalmat, itt a baráti 
jobbom. Zilahi Péter vagyok. Lajomizsei 
Zilahi Péter. 
Kassák Lajos. 
(lelkendezve) Nahát, milyen furcsa do-
log, hogy maga is Lajos! Még ha én is 
Lajos lennék, az lenne az igazi! 
(hidegen) Miért? 
Hát akkor már négyen lennénk Lajosok! 
Lajosmizse, Lajos tér, maga és én. 
Nemde? 
Csend. 

Ugye, ez a Lajos tér? Vagy nem ez az? 
De igen, ez a Lajos tér. 
És ez a villamos megy a róbertvárosi 
Géza Kórház felé? 
Mit keres maga a róbertvárosi Géza 
Kórházban? 
Semmit. 
Talán bélért megy, jóember! 
Ah, szó se róla! A nagynénim fekszik 
odabenn. 
Trichinosis? Na, vallja be! 
Jó napot! Kinek kell itt valamit bevallani? 
Na, kérném szépen a papírokat! 

Papírcsörgés. 

Kassák Péter! 
Kassák Lajos. 
Aha... és Zilahi Lajos. 
Zilahi Péter, rendöv elvtárs. 
Aha... Foglalkozása? 
Vidéki vagyok, kérem. 
Aha... Nem szeretem az írókat. 
Nem vagyok író, kérem. Én Zilahy Lajos 
nagyon távoli rokona vagyok. Ez azúr 
pedig... 
Kozmopolita vagyok. 
Az meg mi? 
Amolyan szamovárjavító világfi. 
Az valami kisüsti? 
Hát... nem egészen. 
Kisipari engedélye van? 
Valójában nincs. 
Jó. Most az egyszer megbocsátom. De a 
következő  alkalommal nem leszek elné-
zđ . 

balázs attila 

EZ ESTÉLYI? 
Vagy: kiissza meg a levét?° 

(tudományos fantasztikum) 
(vagy: tudományos et űd) 

Rigófütty húsz másodpercig. Csend. 
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FÉRFIHANG I.: Nem is szabad, rend đ r elvtárs. Isten áld- 
ja! Nem is szabad ... 

RENDŐR: 	Viszontlátásra! 
FÉRFIHANG I., II.: Viszontlátásra! 
RENDŐR: 	(dudorászva) Ó fumigó, ó, fumigó — pa- 

pagallum.., papapa... (halkul) 

Távolból az hternacionlé foszlányai. 

FÉRFIHANG I.: Majdnem bepipult, amikor maga 'azt 
mondta, hogy... hogy is mondta? Koz-
monauta? 

FÉRFIHANG ii.: Az anyja picsáját! 
FÉRFIHANG I.: (rémülten) Na, azért ne ilyen hango-

san... 
FÉRFIHANG II.: Gondolom, az egész világnak! 
FÉRFIHANG I.: Mi a baja az egész világgal? 
FÉRFIHANG II.: Semmi. 
FÉRFIHANG I.: Valami baja azért mégiscsak van. 
FÉRFIHANG II.: Mondom, hogy semmi. 
FÉRFIHANG I.' Bántotta önt a világ? 
FÉRFIHANG IL: (kedvetlenül) Tegyük félre a kérdést) 
FÉRFIHANG I.: Rendben. Ez a villamos megy a гбbert-

városi Géza Kórház felé? 
FÉRFIHANG II.: Nem. 
FÉRFIHANG I.: Biztosan nem? 
FÉRFIHANG II.: Nézze, én bejártam a világot: Bécsen át 

Párizsig, Tiflisztől és Szamarkandtól a 
Géza Kórházig és a Népligetig. Merem 
állítani, hogy ez a Gellért — Rigómez ő  fél-
beszakadf történelmi vonal. Ezen a 
negyvennyolcas közlekedik. 

FÉRFIHANG I.: Melyik? 
FÉRFIHANG II.: Az ezernégyszázas. Bizony, az id ősíkok 

néha összekeverednek. Vannak kísérte-
tekként visszatérő  dolgok. Hallgassa 
csak! 

Az Internacionálé foszlányait túlnyerít ő  
lovak, csatazaj, halálhörgések. 

FÉRFIHANG II.: Az elárultak kirepülnek. 
FÉRFIHANG I.: De mi ez? Honnét jön ez a zaj?! 
FÉRFIHANG II.: Nyugalom! 
FÉRFIHANG I.: Honnét jön ez? A hegy mögül?! 
FÉRFIHANG II.: Nyugodjék meg, ha mondom! Önnek 

most hallomása van. Mindenkivel meg-
eshet, ha sokáig várakozik a villamosra. 
Nem jön ez sehonnan. 

FÉRFIHANG I.: Elég ritka járat. És mit keresnék én rajta? 
FÉRFIHANG II.: Lókolbászt. 
FÉRFIHANG I.: Lókolbászt? Honnét tudja? 
FÉRFIHANG II.: Az ellenőr néni mondta, hogy itt lókol-

bászt lehet keresni. Sok vihart átélt. A fia 
kinn van Párizsban. Csak tudja... 

FÉRFIHANG I.: És maga végigutazta már? Járt már a 
végállomáson? 

FÉRFIHANG II.: Úgy gondolja, hogy ott, ahol a végállo- 
más kezdődik? Be kell vallanom, még 
soha. De íme, itt a kitűnő  alkalom! 

FÉRFIHANG I.: Miért lenne ez kitűnő  alkalom? 
FÉRFIHANG II.: Már miért ne lenne! Nem is kell hozzá 

vízum. 
FÉRFIHANG I.: Útlevél azért csak kell... 
FÉRFIHANG II.: Nem kell semmi. Csak öleljük át egymást 

és énekeljük el az Internacionálét. Köz-
ben — mit nekünk Párizs! — zötyögjünk a 
történelem kemencéjébe! Útközben még 
ki is dobhat egy cédulát a lajosmizsei 
szeretettjeinek, hogy, mit tudom én, le-
gyenek jók, nemsokára jövök, vagy vala-
mi hasonlót. Puszilja őket a kutyaboldog-
ság. Valami ilyesmit. 

FÉRFIHANG I.: És mi közöm nekem Rigómezőhöz? 
FÉRFIHANG II.: (komolyan) Semmi. Ha úgy észi, akkor 

semmi. Cézár, Napóleon vagy Szkender 
bég. Mindegy. 

FÉRFIHANG I.: (csendesen) Azt hiszem, maga ő rült. 
Mellesleg: Hunyadit nem is említi? 

Csend. 

FÉRFIHANG I.: (eПgeszte/őeП) Na, ne haragudjon,. nem 
úgy gondoltam: Én itt már kevégeztem'a 
dolgom a nagynénim se erdekel igaza 
ból Kész vagyok elindulni magával 
mégha LajosmizsénIi is ,szállok. De jár 
erre egyáltalában villanós?? 

Azt hiszem, hogy jár. 
Azt hiszi? Mikor ment el az elбzб? 
Valamikor reggel. 
Maga látta? 
Nem. 
Akkor honnét tudja? 
Ácsorgott itt valami figura. Ő  mondta. 
Hová lett az a figura? 
Átment az úton és felgyű rte az ingujját. 
Mit csinált? 
Beleugrott a Dunába. O tt  van még? 

Bugyborékolás. 
Nem Iátok senkit. 
Ó, fumigó! Dzsi гámári lett belő le. 
Értem: A papagallumot majd kidobja va-
lahol a víz. De miért nem mondta a rend-
őrnek? 
Mert nem szeretek tévesen bemutatkoz 
ni. 
Rákérdezhetek? Ön tehát nem igazá-
ból? Ön nem igazából... 
Mit én nem igazából? (Hirtelen lelkese-
déssel) Nézze, amott jön egy pingvin! 
Ha jól látom, nem pingvin az, hanem 
apáca. 
Középtermetű , középkorú —éppen mo-
solyog. 
Jó napot kívánok! 
Tessék mondani — ez estélyi? 
(rötyög) Ugyan már! 
A nyulak szigetérő l tetszik jönni? 
(még mindig rötyög) Hát... bizonyos ér-
telemben ... 
Ó, talatta! Ön talán latabagomár? 
Nem. Inkább finfi. 
Van ehhez valami külön kéziszótár? 
Ön talán Ráskai Lea? 
Csak félig, mint sokan mások. Én Ráskai 
Emerencia vagyok. Ó, fumigó, olvastam 
verseit! Ön az, ugye? 
(megütközve) Verseimet? Azt hittem, 
csak Isten báránykáival foglalkozik... 
Ah, manapság sokkal többet kell tudnia 
egy modern, felvilágosult, szocialista 
apácának! 
Így igaz! Netalán feminista? 
(esdeklđП) Feminista vagy sem, de azért 
ugye, ugye a Géza Kórház felé utazik! 
Akkor természetesen nem itt lennék, 
kedves elvtárs! Én is a negyvennyolcast 
várom és Rigómező re utazom. 
Ez abszurdum! Ez tiszta absztrakt! 
Ugyan már, mit keresne Rigómez őn? 
Önnek is történelmi víziói vannak ma?! 
(csodálkozva) Történelmi vízióim? Nin-
csenek nekem történelmi víz! б im! Me-
gyek megkapálni a paradicsomot. Estére 
vissza is érek. 
S a kígyók mind alszanak a szemedben. 
Miféle paradicsom, miféle kígyók! Miféle 
jelképek ezek?! 
Jelképek? Tudja ön, mi az a paradi-
csom? 
(hebehurgyán) Hogy tudom-e én, mi a 
paradicsom? A paradicsom, kérem, a 
paradicsom ... 

Hangja dübörgésbe fullad. Túlharsogja: 
FÉRFIHANG I.: A MI PARADICSOMUNK!!! (...) MI EZ?!! 

A dübörgés elhal. 
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Nyilván ez volt az 1389-es expressz az 
ellenkezđ  irányból. Legyen egy kis türe-
lemmel, mindjárt jön a miénk. 
Ez Szentendre felé ment. 
Mindegy, nekem ebbő l elég! Megyek 
gyalog, és megyek bárhova... 
Gyalog? Tudja maga , mit jelent az? És 
úgy igazából: hová menne, kérem? A mi 
sorsaink itt összefonódnak ezen az állo-
máson. Nem lehet csak úgy lelécelni! 
Nem szabad! Figyeljen csak! 
Erđsödik az internacionálé: Ütemes le-
pések munkásdal. 
Ez meg most mi? 
Jönnek a munkások! . 
És mit csinálnak ott, azzal a szoborral? 
Papagallizálják. 
Ó, szent fumigó! 
Na, látja! 
Ledőtik Hunyadi szobrát? 
(nevet) Nem Hunyadi szobra az, jóem- 
ber! Nem Hunyadi szobra átl a Lajos té- 
ren, hanem..., hanem..., ha jobban 
meggondolom ...; nahát! 
Mit ha jobban meggondolja nahát? 
Ah, semmi, semmi. 
Nem tudom, m!ért nem csinálják a szob-
rokat parafából. 
Parafából? Ezt én sem étem. 
(csipkelбdđn) Nem érti? Pedig biztosan 
olvasta a Bibliát. 
Mi a kapcsolat? 
Akkor legalább lenne mibe kapaszkodni 
egy újabb vízözön esetén. 
Ha, ha, ha... 
Nem nevetséges. 
Igaz, nem nevetséges. Miért döntik ott 
Petőfi Sándor szobrát? 
Nem Petőfiét döntik ott, kedves elvtárs! 
Hát kiét? 
Kassák Lajosét. 
Kassák Lajosét? Kassák Lajosét?! Hová 
lett az az úr , aki az előbb még itt volt? 
Hé; hová tűnt?! Quo vadis, hé, Kassák 
úr! 

Zene, Autózúgás. 

SZÁGULDÓ RIPORTER: Kedves hallgatóink, innen je-
lentkezünk, száguldó riporteri kocsinkból 
a hazai rádió szemfüles ultrarövid hul-
lámhosszán. Most hallottuk, hogy a har-
mincharmadik kerületben a kivezényelt 
munkások éppen dбtik Tóth Árpád, azaz 
nem, nem Tóth Árpád, hanem Kassák 
Lajos közelmúltban leleplezett Lajos téri 
nagyszobrát. Ez idáig nem világos, hogy 
ki adta ki a rendeletet, de minden jel sze-
rint az adminisztráció. Nem világos, hogy 
tévedésrő l van-e szó . Itt, a helyszínen, a 
munkások éppen uzsonnáznak, egy 
apáca pedig paradicsommal kínálja őket. 
A munkavezető  minden kérdésünkre 
megtagadta a választ . Kifeszített melika--
sáról csupálja a szőrt és az Internacioná-
lét énekli. Viszonyulása a mikrofonhoz 
egyértelm űen negatív. Olyan ember be-
nyomását kelti, mint akinek rossz ta-
pasztalata van . A munkások és az itt tén-
fergők mély hallgatásba burkolóztak. 
Kénytelenek vagyunk kérdésünkkel ma- 
gához a szoborhoz fordulni: 

On  szerint mirő l van itt szó? 
SZOBOR : Fogalmam sincs . Nem rég még madarat 

lehetett volna fogatni velem, olyan vidám 
voltam. Most meg jöttek ezek. Fogal-
mam sincs, hogy mirő l van szó. Meg-
roggyantam , lassan már azt is elfelejtem, 
ki vagyok. Egyszóval: már nem bírom 
sokáig. 

SZÁGULDÓ RIPORTÉR: Hallották, kedves hallgatóink, 
immár alig fél uzsonnahossz meg a ráa-
dás a tragédia bekövetkeztéig. A hely-
szín téves csatatér benyomását kelti. Az 
utolsó keneteket osztogató apáca sze-
rint, $ fumigó, e szörny ű  tett az állam 
pauperizálódásával függ össze. Ez ab-
ból is látszik, hogy a szobor cipőjében 
nincs pertli. További adatok birtokba vé-
teléig hallgassanak egy kis zenét stú-
diónkból! 

A Hii A KWAI FOLYÓN FÜTTYSZÁM. 

SZÁGULDÓ RIPORTER: Kedves hallgatóink, szokásos . 
híradónk előtt csak annyit a harminchar-
madik kerületi eseményekkel kapcsolat-
ban, hogy a megszokott helyébő l kikí-
vánkozб  szobor kivándorlása elé nem 
gördítenek hatósági akadályt. Meg nem 
erősített hírek szerint a szóban forgó re-
meket— a közelmúltban öngyilkosság ál-
dozatává lett Anonymus Rig б  János, 
többszörösen díjazott, hosszútávúszó 
szobrász és kбfaragб  m űvét —külföldön 
egy Lajosmizsбгб l kivándorolt kolbász-
kereskedő  vásárolja meg — kemény pén-
zért. A vásárló — kinek neve egyel б re 
még titok — a magyar térm űvészet e sa-
játos alkotását Texasban elterül б , Moc-
kingbird nevezetű  birtokán óhajtja felállí-
tani —emlékül örökkettős érzelmeinek. 
További gondolataink összegyűjtéséig 
hallgassanak egy kis zenét. 

Zene. Váratlanul világűri effektusok, 
UFO-hangok. 

SZÁGULDÓ RIPORTER: (izgatottan) Kedves hallgatóink, 
hihetetlen eseménynek vagyunk szem-
tanúi a harmincharmadik kerületben! A 
Duna felöl meglepetésszerűen egy fur-
csa, ragyogó tárgy repült a fejünk fölé, itt 
köröz fenyegetően. Mindenkinek torkán 
akadt a falat. A tárgy hatalmas és mintha 
kegyelmet nem ismerne. Itt köröz, itt kö-
röz... Akár egy repülő  csészealj. Nem is 
csészealj, hanem csésze. Nem is csé-
sze, hanem automata teáskanna. Sza-
mogon. Stilizált kisüst, izé... Elnézést, 
várjunk csak! Hohб ! A tárgy most pörög, 
akár a csiga, akár a búgócsiga és..., és 
mesterséges gravitációs erejével magá-
ba szippantja a kőszobort - meg a köze-
lében üldögél ő  egy-két munkást. Becsü-
letemre mondom, a melósok a mennybe 
mennek! A szoborral együtt. Én még 
ilyet nem láttam! A nikkel szamovárból 
valahonnan ismerős arc könyököl ki és —
ó papagallum! érthetetlen jelszavakat 
kiáltoz . Valahonnan ismerős ez az arc. 
Most legszívesebben kikérném a m űve-
Iбdési osztály véleményét . De akár a 
sportrovatét is, mert a munkavezető  az 
imént húzott el szélvészgyorsan a bal-
szélen ... Egyébként teljes fejetlenség 
uralkodik... 

Közeledő  dübörgés. 

APÁCA: 	(sikít) AZ ISTEN SZERELMÉRE, VI- 
GYÁZZANAK! VIGYÁZZANAK, JÓN A 
VILLAMOS!!! 

SZÁGULDÓ RIPORTER: Gázt! Gázt! 

Hatalmas csattanás, világűri effektusok. 

RIGÓFÜTTY. 

Meg;.: Csakugyan ki füttyenti a levét? 
Miközben a fejünk felett dinamikusan átröpül a demokratikus nikkel mik-
rofon. 

FÉRFIHANG II.: 

APÁCA: 
FÉRFIHANG I.: 

FÉRFIHANG ll.: 

FÉRFIHANG I.: 
APÁCA: 
FÉRFIHANG I.: 
FÉRFIHANG II.: 
FÉRFIHANG I.: 
FÉRFIHANG II.: 
FÉRFIHANG I.: 
APÁCA: 

FÉRFIHANG I.: 
APÁCA: 
FÉRFIHANG II.: 

APÁCA: 
FÉRFIHANG II.: 

APÁCA: 
FÉRFIHANG II.: 

FÉRFIHANG I.: 
APÁCA: 
FÉRFIHANG I.: 

APÁCA: 
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APÁCA: 
FÉRFIHANG I.: 



bata jános 

ELBORULT MÁJUS 
A tetőn kopogó eső  
hangjára figyelek. 
Meg a szélre, ami 
belűbő l fúj, valahonnan INNEN. 

Hideg fények villannak, 
árnyékomat pillanatokra 
odacsapják a falhoz. 

A toronyban megkondul a legkisebb harang. 

AZ. ÚT 

megperzselt bőr szaga orromban. 
fehér villámok vágnak le köröttem. 
eső  nincs, csak homokot csap arcomba 
a... a szél. 

fogaim alatt ropog a lét, 
remegő  kézzel keresem az összetört 
szentségek helyét, belő lük nyлó 
gyökerek erezetét. 

talán még dadognék, 
homokot öklendezve a szélbe, 
kihányva magamból évtizedek szennyét, 

de csak a gyomor rándul görcsbe, 
megroggyan a térd, és a fölkavart 
Por megsebzi újra Krisztus vérz ő  testét. 

A harangok megrepednek inkább, 
mintsem hogy köszöntsék ő t, 
ki serege élén bevonulni kész. 
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PILLANATNYI 
MEGEMLÉKEZÉS 

Sötétben, 
a falon tapogatózva 

nyúlok a villanykapcsoló után. 
Fény 

A falon: 
családi ereklyém 

ezüst hattyúnyakú, fekete sétapálca, 
anyai nagybátyámé, 

aki valahol 
(talán a Don mentén) 

bukott bele az 
éjszakába. 

A HARANGOK EREJE 
A Tisza fölött mozdulatlan a 
köd. Fehér bárányok sarjú 
füvet legelnek. Az esti égre 
szélüldözte felhők zuhannak. 
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VIAR KIADJA VEZÉRI , 
AVAGY HALOTTI NYUGALOM 

hogy az oszkátok melyik tö гtenelmi idöoen éltek, ma mái 
valószín ű leg lehetetlen meghatározni , talán időszá П  tб- 
sunk előtt, de még sokan emlékeznek 'Hwardoz vezeruk 
szomorú viadalára a farkasokkal . bizonyos mondák értel= 
mében különleges, földbe vájt mélyedésekben évszázá 
dokon keresztül örizték azt a négyzetméternyi talajdará 
bot, ahová vére fröccsent." 
akkoriban szokás volt, hogy a vezér idegenb ő l jött haj' 
sok közül választja ki legközelebbi testőrét, és a mi Hwar- 
dozunkszigorúan betartotta a szabályokat . az  indulás elő -
estéjén tartották meg a válogató harcot , a vezér nem nézte 
az egészet végig , csak a döntőt , az utolsó két összecsapó 
birkózását, a többit tanácsosai követtéka az egyik pár-
kányon ülve nézte a napot, és gyermekeit ő l búcsúzott. 
estére h űvös lett, s mindenki komolyabb. 
szorongva vizsgálta a két meztelen harcost , mikor a fehér 
homokból rajzolt körbe léptek. meglepte, hogy egyikük, 
Viar egyáltalán nem hasonlított azokra az emberekre, akik 
mindez idáig méltóak voltak a tisztséghez . nem volt hústo- 
rony , torzonborz szakáll , haj sem tapadt testéhez, és na-
gyon fiatalnak , húszévesnek tetszett . mégsem emiatt néz-
te fokozottabb érdekl ődéssel, a fiú szép volt . afféle hali 
géniusza . annak ellenére is, hogy a másik kiváló harco. 
nak látszott , tapasztaltabbnak , már mindenki valószín ű le.. 
az eset rendhagyóságából ered ően , érezte Viar gy őzel 
mét, s Hwardoz szurkolt is. 

a dobosok hangos, monoton ritmusuk kíséreteként kezd 
tik járkálni a homokszalagon, mire đk ketten behunyták 
szemüket, és egymás felé forudiva körbeindultak, el ő re 
dő lt felsőtestük lassú ringásba kezdett a dobhangokkal 
mintha tükrök lettek volna az izzadságtól , mintha : össze-
nőttek volna buzogányaikkal, mindenki megfeszült izmok-
kal figyelt; és az egyik fáklya alól az öreg bolond vijjogása 
hallatszott, amint a csillogó kő lapokhoz verdeste a hátát. 
amikor Hwardoz a sátrába hivatta. Viart, már pirkadt, s a 
;iún, hogy ott térdelt leszegett fejjel, nyoma sem látszott a 
fáгadtságnak. furcsa örömmel akasztotta nyakába az arany 
láncot , arra gondolt , kár lesz, ha majd a fiú törvényeik sze-
rint, a megvívott csata után Iába elé vet ődve megfolytja 
magát , de amint Viar megérezte a testéhez simuló fém 
szemeket , lassan felemelte az arcát , és halkan , hogy csak 
a vezér hallhatta, azt mondta , elárullak , és elmosolyodott.. 
Hwardoz úgy gondolta, késő  már lefeküdnie , és tüstént 
kiadta az utasításokat ; reggelre már valahol a pusztában 
akart járni , szerette volna , ha minél előbb átkelnek a fo-
lyón,. amitő l félt, $ talán két hét múlva a vaulusok hegysé- 
géhez érnek. 
a menetelés ideje ,alatt Viar szigorúan đsszeszorított fo-
gakkal , szorosan a vezér hordszéke mellett lépdelt. már a 
második napon mindenki félve tisztelte , kivéve Hwardozt, 
akinek annak ellenére sem változtak érzései , hogy estén; 
ként, lefekvés előtt, amikor egyedül voltak, és beszélgetni 
próbált , a fiú halkan azt mondta , elárullak , s utána mindig 
elmosolyodott. 
az úton nem történt semmi rendkívüli, illetve pont ez volta 
szokatlan. Viarnak egyszer sem kellett megmentenie urát, 
csak mindannyian elfáradtak , mire meglátták a zöld he-
gyeket. 
azon az estén Hwardoz papagálycsontdarabkákkal ját-
szott , a gyermekeire gondolt , amikor a fiú a sátorba lépett. 
a vezéri szőnyeg előtt megállva azt mondta , hogy felme-
gyek a hegyekbe egy tisztásra , és elárullak . mielőtt késé-
✓el a karjába vágott volna , elmosolyodott. a vezér a sátor-
nyílásból nézte , ahogy a távolban lépket, đ  is mosolygott. 
a harcosok egymáshoz simulva feküdtek . fáztak , s a napot 
várták , hog megindulhassanak, ha a s ű rűben lesznek, már 
nem lehet tudni, mikor kezd ődik a harc. 
amikor a vezér első  álmából felébredt , elöször Viart látta. 
ott állt a bejáratnál , s halkan énekelt . elárultalak , hallotta, s 



lassan el kell indulnod. Hwardoz elfogadta a takarót, ma-
gára vetette, s kicsit késöbb arra volt kíváncsi, vajon a fiú 
nézi-e. 
reggel mindenki idegesen járkált, nem tudták mire vélni a 
parancs késését, vezérük még be sem mutatta az áldoza-
tot. Viar a bejárat el őtt nézte tehetetlenkedésüket, és mo-
solyogva énekelt. még a tanácsosok sem mertek a sátorba 
lépni. előtte ültek 6k is, szemüket le nem véve a fiúról. 
másnap hajnalban Viar abbahagyta énekét, s halkan azt 
mondta, indulhatunk. ismét nem tudták mi történik, de 
hogy megindult, csak az őrök maradtak talapzatukon. már 
mélyen az erdőben jártak, mikor némileg feleszméltek. 
görcsösen megmarkolták a fegyvereiket, és sokan a válo-
gató harcra gondoltak, a fiú szemére. 
némán, óvatosan telepedtek le a tisztáson, s a tanácsosok 
összekaparták Hwardoz vezérük cafatait, csak az álkap-
ósát találták egészben. 
szórös füldarabot szorított: 

VIAR ÉLELMET FOGAD ÉS 
ISMERETLEN HANG 

két napja nem evett, s a pallóról kissé szédülve lépett a ki-
kötő  köveire. mintha alulról f űtöttek volna, mindent, az az 
árült izzás ölelt, s Viar a várost is kék — vörösben látta. las-
san, kimérten lépkedett kereszül a vásáron, akik arra néz-
tek, elakatt nyelvvel figyelték. nagyon jól érezte a b бгé гe, 
hajtincseire tapadó szemeket, s az emberek kitértek útjá-
ból, mind többen és többen áldoztak percekig. 
Viar a központ tájékán állhatott meg, s hogy körülnézett, a 
tömegbő l sokan lehajtották a fejüket. nemcsak az ismeret-
lennek kijáró félelemtisztelet volt, sokkal ősibb megérzés. 
kivárta azt a pontot, amikor már nem lehet tovább mozdu-
latlan maradni, s az egyik sikátor felé indult, nagyon ügyelt, 
várt. még mindig látta azt a vörösen izzó szempárt, valahol 
a pultok alatt figyelt. tudta, hogy melyik pillanatban fog tör-
ténni; pont mikor elfordult, a cigányasszony rávetette ma-
gát. azonnal a hajába csimpaszkodott, s másik kezével 
Viar arcát próbálta szétkarmolni, egy er ősebb rúgássál 
rázta le magáról. megfordult lassan, de támadója kúszva 
menekült, és izzadó homlokkal nézték egymást. 
a folyosón kissé gyorsabban lépkedett, s a fáklyákat figyel-
te. meleg volt a szolgák, ahogy közeledtét hallották, a mel-
lékvájatokba léptek, nem zavarhatták. a termekben hal-
latszott a tenger, furcsán, elválaszthatatlanul keringett a 
lángókkal, mintha örökké ez a folytonos mozdulatlanság 
uralkodna, Viar a szobájába lépett. az  épület a legvilágo-
sabb helyisége volt, s kardja, hogy a földre dobta, aprókat 
csillant. határozottan lépett az élére, $ talpával piros kört 
rajzolt. középreült. 
a falon a több négyzetméteres aranylap tükörként szolgált, 
s Viart zavarta, hogy a fiatal szolga a sarokban felejtette 
azt a rongyköteget, amivel órákig simogatta a lapot, de 
már nem kelt fel kidobni, csak el őre nézett, a tárgyakkal 
együtt. újra szédülést érzett, de ez már a megszokott tükör 
— forgás volt, s kezdett olvadni a határ. gyöngén foszfo-
гeszkált a patak, amibe lépett, hol lent, hogy újra a felszí-
nen lebegett, s a víz lassan kiszorította a húst, mintha csak 
valami fátyolszerű  anyag tartaná alakját, s hogy az őzek 
inni jöttek, hangos vijjogást hallatva szeretkezett velük. 
a szélre eszmélt fel, s a felh őkre, amint mind fojtóbban te-
lepedtek a városra. enni kívánt, de továbbra is kifelé né-
zett, az égre. a lakosok otthonaikban közelebb húzódtak 
egymáshoz, a feszültségben még inkább egyedül voltak, s 
az állatok nyüszítettek. Viar tudta, ha megfordul, végképp 
elkezdődik a játék, hogy áll ott valaki. még latolgatott, majd 
hirtelen hátranézett. nem látott senkit, de valami gyanút-
lanná tett. az  ablakhoz lépett. a cigányasszony az udvar 
közepén állt, kezében lapos tálat tartott. 
Viar, hogy közeledett felé, mintha újra a tükörbe nézett vol-
na, mintha ez az egész minkét helyen történne. a szél egy-
re erősebb lett, s a kerítés felett vízpermet szóródott a kö-
vekre. karnyújtásnyira állt meg az asszonytól. így sokkalta 
fiatalabbnak tűnt, talán mégiscsak lány volt. nem mozdult, 

a szeme is szürkén pihent, majd óvatosan a fiú felé emelte 
a tálat. többféle gyümöcs volt fényesre törölve, s Viar na-
gyon lassan enni kezdett. még mindig nem esett. mire be-
fejezte, a lány kissé távolabb került, $letérdelt. hogy ismét 
felé indult, meghajolt, a fekete haj az arcába ragadt, s Viar 
hirtelen felugorva kitépte a torkát. két kezét felfelé tartva 
kezdett járkálni a tetem körül, hogy szélesebb, hol sz ű  
kebb körökben, mikor már eleredt, csak akkor vette é ѕ  г' , 
hogy egyik kezével görcsösen markol valamit. vigyázva 
feszítette szét a lány ujjait, s egy apró halat látott a teny гΡ? --
be préselödve, azon fajtából, amelyek színes tüskéi két-
három ó гár belül ölnek. 
Viar, hogy 	ngokat hallott, felnézett. 

VIAR MEGHAL(T) 

Viar napok óta, éjszaka is hallotta azt az irtózatos ritmust, 
ahogy mellükhöz verdesték a tenyerüket, s gyomrukból 
tompa, fojtott hang szakadt... 
teljesen kiürült a város. az  őrülteket kivéve mindenki a 
nyugati pusztába ment, s több tízezer ember el őtt vöröslött 
az ég. egyik este kezdбdött, akkor még semmit sem gyaní-
tottak. 
az állatokat nem hallotta, de mindig tudta azt a pillanatot, 
amikor új áldozatot vittek. talán az összes jószágot levág-
ták már, jókora b űz terjedt. mindenüket odacipelték, amit 
nem lehetett leölni, azt égették. most nem ment volna a ki-
kötđbe, hogy a napot lássa felkelni, mint ahogyan az elsó 
napon tette. a termében ült, mozdulatlanul; s lassan fel-
emelte a kezét. 
ekkor lépett be az egyikszolga, két napja elбször, s félhe-
tett, hisz arcára felragasztotta a vékony álarcoknak egyi-
két, amiket egyszer Viar osztott szét. húst és gyümölcsöt 
helyezett elé, majd csendesen kiment. hátán megcsillant a 
nap. az  ajtónál még hallgatózott egy darabig, de hogy hí-
vást nem hallott, a pusztába indult ő  is. a többiek már elбzб  
nap elhagyták a házat, miután álmatlanul végigsuttogtak 
néhány éjszakát, többnyire gyermekkori képeik mellett; 
urukról beszéltek. aggódtak; Viarnak, talán pont a különös 
esemény kezdetének napján, vérezni kezdett a halántéka. 
mindannyian jól látták, nincs sebhely, vágás, azt feltétlenül 
észreveszik. a pólusokon keresztül szivárgott, de nem 
szóltak, csak eltakarták az arcukat. Viar lesütötte a sze-
mét, amikor az ablaknyílásból látta, hogy rohan a többiek 
után ő  is. tudta jól, számított is rá, mint mindig, de most ér-
zett valamit. 
az étlehez nem nyúlt, kardját is félredobta. jó ideig gondol-
kodott, hogy van-e még ideje körmeivel belekarcolni vala-
mit a tükörbe, majd lassan odatérdelt. csak amikor sebe-
sek lettek ujjai, akkor hagyta abba, s elsírta magát, ám mi-
kor oldalra hajtott fejjel feküdt, s vére könnyével keveredve 
folyt a szájába, elmosolyodott. elárullak, mondta, elárul-
lak... csak az ajtónál tért észhez, de nevetését még min-
dig hallotta. ismerös hang volt, inkább vijjogás. fáklyák ju-
tottak az eszébe, majd hirtelen felkapta a kardot, a tükör-
nek akart rontani, de egy-két hajszálnyira megtorpant. fá-
radtságot érzett. 
egyre vörösebb, sötétebb lett az ég. az  emberek is megfo-
gyatkoztak, illetve mind többen feküdtek görcsbe rándulva. 
némelyikük egészen szürke volt. körülbelül ötezren tartot-
ták még magukat, fő leg férfiak, a szemük hihetetlenül szá-
raz volt. egységes hangjukat egy valami bontotta csak. az  
elsők között az egyik öreg már reggel óta énekelt, néha 
felugrott, s a látóhatár felé szaladt, majd mikor csak kis 
pont látszott már belб le, visszaindult. 
Viarnak égette talpát a por, s néha megáltt egy pillanatra. 
szétnézett, hallgatózott, majd újra megindult. meztelen 
volt. az  öreg helyére telepedett, aki ismét a távolban бгjön-
gött, s Viar összeszorított álkapcsokkal figyelt. dühös lett, 
amikor észrevette, hogy ő  is ütemesen a mellére csapkod. 
a fűbe markolt, mintegy biztosítékként, de lassan egyre 
nyugodtabb lett, egyre ismerősebb minden, karját kinyúj-
totta, s ráhajtotta a fejét, egy darabig nézett még, majd 
mintha elaludt volna. 
valaki a tenyerében tartotta az arcát. 
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hamad abdel latif 

MADÁRCSICSERGÉS 
KÍNRÍMEKBEN 

Pici madár vagyok én 
pici nótát tudok én 
tyaf tyaf tyaf 

Csip-csip csóka 
színvak hollócska 
jó volt-e a 
kisfiúcska 
ha jó volt a 
kisfiúcska 
fi csípd meg őt 
színvak hollócska 

Pici madár vagyok én 
pici nótát tudok én 
tyaf tyaf tyaf 

Ágon ugrált a hollócska 
megrándult a lába 
üggyel-bajjal lejutott 
a fekete sárba 
most sír a színvak hollócska 
igen fáj a lába 
nem jár az idén már 
hollóiskolába 

Pici madár vagyok én 
pici nótát tudok én 
tyaf tyaf tyaf 

A GRÁDICSOK ELÉ 

Bizony átok ez 
a hamis szóval feleselökre igaz 
az ígéret nyakukon 
majd pálmarostkötél díszeleg boruljon 
lepel szívükre süketség 
rusnya fülükre hol két nagy 
víz egyesül találkozzanak a két- 
szarvúval mögéjük kárpitot rendelünk a kutyával 
együtt 

négyen 
lesznek 

szörnyű  sors! 
Kedvező  alkalom a 
mozgalom úi Dacia kocsi megkezdték 
a nyomozást nagyban fuldoklik s 
kigyulladt a garázy de Tzara mégsem 
Kambod7.a a fő  téma tizenegy 
áldozat én is így 

döglök 
meg 

esküszöl! 
Lsmét aprópénzért vonyítanak 
a tücskök eladták hegedűjüket de még 
zabálják a gyantát miközben 
süvölt az orgazmus 
alattuk igen valóban 
emlékszem mikor a banán 
lekakáltak bennünket a halak de 
legalább nem volt büdös ára 
van-e olyasvalaki 
aki hallgat az intő  szóra hisz Lót 
népe is hazugsággal 
vádolta az intéseket fi vágjátok 
el a teve térdinát mert 
kőzápoггal vemhes vihar tör rátok s 
majd holnap megtudjátok 
Ida  

szégyentelen 
hazudozó! 

Tudom kecskékhez szóltam rengeteg 
beszédem hiába szórtam a 
továbbiakig marad a régi 
mars aludni tente 
baba tente a szemedet 
hunyd be örökre 

ismerős 
ugye? 

i virág gábor 

VERSEK 

paradicsom lesz 
— farkasok szeme csillog —
itt nemsokára 

horpadt levelet 
sodor az idő  belé 
vési képeit 
belein szelid legyek 
férgekkel kergetőznek 

ha a korai sötétrő l álmodsz 
sáros denevérek zörgetik meg 
rácsos ablakod 

csak ugat rátok 
húrjait feszítgetve 

a meglepett csönd 



péterferenc 

AKIÉRT 
SAPPHO 
VEZEKEL. 

(dráma) 

Szeipl6k: Aki. 
Ki 

(A színpadon szétszórva fogasok; azokon egy-egy rossz 
ruhadarab. A háttérben egy kirakatbábú. A színpad elején 
egy székazon ül A és cigarettázik.) 
A: Nem minden tarka szarka farka tarka... 
K: Csak a tarka farkú szarkafarka tarka ... (Egyre indula-
tosabban ordítják, közben K felmegy a színpadra A felé 
fordul, megáll.) 
A: Mondtam , hogy visszajössz .. Azt hittem , tovább ma-
radsz. Csókolj meg! 
K: Bocsáss meg! Olyan bonyolult az egész. Nem tud-
hám... 
A: Nincs is rá szükség. Most csókolj meg! 
K: Várjál... Nem is tudom... A pigmeusok. Ökbebizonyí-
tották . Az elveszett likembék helyett újat csinálnak . A régit 
pedig beleégetik egy öreg fa törzsébe, közben pedig ... 
A: Csókolj meg! 
K: A libabórös gnóm megcsalt. A libab őrös... Igen... Igen, 
talán a kancsó is megcsalt . Szerelmet vallott , és mire ész-
be kaptam megrepedezett. (A megáll, megfogja a székét, 
és kimegy.) Várj! A kurva anyádat , nem úgy értettem. Gye-
re vissza! Hallod ? Gyere vissza! Megcsókollak , ha akarod. 
Ne hagyj magamra ! (Elkezdi a mozgását. Mikor befejező- 
dik, térdel a közönség felé.) Azt hiszem, akkor már 
tágra nyílt szemmel néztem az asztalra : Megközelítettem a 
magamnak előkészített poklot , és éreztem , homlokomon 
gyöngyös ördögök ugrálnak . Azt hiszem, a markukban 
érteztek már. Részeg voltam és megtettem. Egy kis recs-
csenést mintha hallottam volna , és a szememben minden 
erecske megpattant. (Megjelenik A, találkozás, majd sze-
retkezés. Mikor vége, ledőlnek matracaikra.) 
K: Szagtalan voltál. Nem szeretem , mikor nincs jellemed. 
Legyen szappan vagy szarszagod , de érezzém. Még egy 
nбsténji patkánynak is van szaga. 
A: Nap mint nap kiteszel a depressziódnak , éjszakai lidér-
cálmaidnak , melyekben egy n ő  azt hajtogatja, „nem baj 
édesem, majd legközelebb, nem baj édesem, majd legkö-
zelebb", te pedig a nevemet ordítod; a segítségemet ké-
red. Én pedig szenvedek, mert... 
K: Hogy merészelsz. ilyent mondani? Én egy n ő i buzit még 
álmomban is leköpök. 
A: A faszoddal még máskor is. „Nem baj; édesem, majd 
legközelebb." Érdekes, nekem ezt soha nem kellett mon-
danom . Nálam mindig formabontó vagy. (K pofon vágja 
A-t).  

K: Ma meztelen embereket láttam . Nőket is . Hallod? Nőket 
is. Nem. Ne hidd, hogy teljesen megváltoztam. 
A: Nem hiszem. 
K: sajnos még ma is gyakran helyet adok a megalkuvás-
nak. Es még mindig szívesen dobálom Szent János szob-
rát Iбszarral . És még ma sem tudom elfeledni azokat a fe-
nék nélküli Tógödröket. 
A: Miért kellene elfelejteni? Talán mert vágyaid már nem 
fókozódnak, ha egy meztelen nőt tátsz? 
K: A szekérkerékhez kötött n őket szeretem. Megindítják a 
szekeret és belemenetelnek a sárga homokba . Mi, férfiak 
meg sirattjuk őket. 
A: Vannak nбk , akiknek nem elég a szeretet . (K odamegy, 
ütésre emeli a kezét.) Na, mi az? Miért álltál meg? Rajta. 
Üssél. Talán nem azért, mert szenvedsz? Nagyon jól tu-
dod, hogy anyád esténként rátok zárta az ajtót . A kislányo-
kat, mind olyan szimpatikusak voltak neki , belepisáltatta 
őket egy vödörbe . Másnap órákig sulykolta a fejedbe, hogy 
minél előbb megutáld a szagukat. 
K: Azt hiszed, én nem tudom? Te tényleg azt hiszed? Bo- 
londnak nézel engem? Igen. Most már biztosan tudom, 

hogy szagod csak neked van. És féltékeny vagy. Te nem 
ismerheted meg azt az érzést. 
A: Milyenérzés? Hogy fekszel egy n ő  mellett tehetetlf!eül, 
és közben siratod magad , meséled , hogy zavaros heted 
volt, túl fáradt vagy , ki kell pihenned magad . Reggel aztán 
arra ébredsz , hogy valaki csókol , akar valamit; tő led, te pe-
dig úgy, meztelenül felkelsz az ágyból, megiszol egy pálin 
kát, rágyújtasz, majd ... 
K: Kuss, te digó! 
A: Ha ezt akarom érezni , magam mellé rakok egy rakás 
tyúkszart. 
K: Nagyon jól emlékszem én is a félig szétrohadt csóna-
kokra a régi malom pincéjében . Sokáig kenegetted őket. A 
sarokba jártál pisálni , mert féltél a sötétségt ő l. Nem mertél 
kimenni . Féltél, hogy felriasztod a hajókötelek alatt alvó 
varangyokat . Meg a révkapitányt . Hogy is hívták? Azt hi -
szem ; János bácsi . Mindennap megjelent hajnalban. A 
pince ajtajában , dohszagú ruhájában. 
A: Hallgass! 
K: Te pedig mindig a lekenetlen Liza nev ű  halászcsónak 
alá bújtál. 
A: Hallgass , te rongy! Most már tényleg nem bocsátok 
meg! 
K: Az öreg elkezdett lépkedni a csónaksorok közt. Tisztá-
ban volt a saját helyzetével . Sőt még bele is élte magát. 
Pontosan tudta, hogy ott lapulsz . Mikor három lépésnyire 
lehetett tő led, hallott egy halk csattanást . Nagyon jól tudta ;  
hogy akkor gombolod ki szarcsíkos nadrágod. 
A: Te vagy a féltékeny, mindig is az voltál. 
K: Égette az öreg, hogyne értette volna. De azért tovább 
játszotta a szerepét. Leborította rólad a csónakot, pofon 
vágott, persze szép gyengéden, aztán felemelt, úgy, hogy 
keze a lábad közt volt , lerántotta rólad a kigombolt rövid-
nadrágot , rátérdeltetett egy másik csónakra a végbeledbe 
köpött... (A odamegy a bábúhoz, K a földön szenved. A 
hirtelen leteszi a bábút, távozik. K átkarolja.) 
K: furcsa . Egyre fullasztóbb itt a leveg ő . Biztosan fázol. 
(Testével prбbalja melegíteni a bábút.) Nem, nem érzem 
hiányod. Vagyis... heveredjünk le. Ide. Csak ide! Nem tu-
dom, kién volt . Körülölelte a lábam, lassan haladt felfelé, 
és valami kurva jó érzést keltett bennem. Fáztam, az 
ínyem , az egész szájpadlásom rohadozott . De ha nyelvem 
végighúztam a pusztuló húson , és bomló fogaimat kiköp-
döstem, akkor kellemesen tompa fájdalmat és viszketést 
éreztem. Könyörögtem neki, engedje meg, hogy felve-
gyem a zoknim . Rám fűzte magát . Egyszerűen hajthatat-
lan volt. Teljes erбmbő l védekeztem, de végtagjaim egy-
szerűen megmeredtek . Lassacskán én is része lettem an-
nak a titokzatos masszának . Amit mondott, teljesítend б  
parancsnak vettem. Aztán egyik pillanatról a másikra ismét 
megbénított . De most itt vagy te. És többé nem akarok 
azonosulni veled. És többé nem akarok hasonulni veled! 
Nálad mégis folyton feszül a mozdulatlanság. Te nem 
kérsz lehetetlent tő lem. Néha gubbasztasz. Mint dögvész-
kor a baromfi . (Megjelenik A, lefekszik matracára.) Vala-
hányszor kísért valami, mindig azt hiszem , utoljára. Ülök a 
kád szélén és rettegek attól, hogy megint rám nyitnak és 
megint hátrakötik a kezem, és megint megpofoznak, me-
gint rám szabadítják a poklot , megint egyedül maradok a 
vödörrel, és büntetésbő l megint szabolnom kell, ökrбdnöm 
kell. Tódulni fognak az ilyen, hozzád nasonlб  buzik, és ki- 
nevetnek, és megint kényszeríteni fognak. (A előveszi far-
kát és K felé fordul.) 
A: Szopj meg! (K egyre erősebben szorítja a bábút.) 
K: Kényszeríteni fognak , de én nem adlak. Rohadjanak 
meg a csónakok alatt vagy az iskolapadok közt, többé ak-
kor sem adlak. (A odamegy K-hoz, verekszenek a bábú-
ért, A gyбz, K megfogja A farkát, lassan térdel le, hirtelen 
sőtétség. Mikor ismét világos van, mindketten sajátmatra-
cukon fekszenek.) 
K: A kurva életbe ! Jи  lenne tudni , hány óra? A poloskáid. 
Sercegnek rajtam. Alig lehetett aludni tő lük. Össze -vissza 
csipkedték a seggem. 
A: Valójában 6k is gyengédek voltak . Ha nem mertem 
mozdulni, 8k voltak azok, akik eldöntötték a testem. Azt az 
érzést táplálták belém, hogy visszatarthatom a pisálást: 
Nekem is vannak érzéseim, én is irtózom, és félek, id бn 
ként szagom is van , éppúgy , ahogy ellenségeim is vannak. 
K: Hát persze. Ez teljesen nomrális. Ellenséged volt az 
anyád , a nővéred , a tanítónőd ... A nбk! 
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A: Mi az? Miért hagytad abba? (K egy fogast dönt A-ra, 
majd a bábúval lefekszik a matracra. A feltápászkodik a 
fogas alól, elmegy a kancsóig, majd önt a lavórba és mos-
dik.) Gyerekkoromban, mikor apám rajtakapott, miközben 
a körtefa törzsét lepisáltam , óriási pofonok közepette le-
tökdöšött a pincébe; és sarokba térdeltetett. Fejem felett 
egy szentkép- volt,  amelyen Jézus a kereszten döglődött. 
Ocsmány volt az arca. Ocsmányabb mint apámé. Nem re-
.ményt öntött belém , hanem félelmet. 
K: Mint a révkapitány. 
A: Nem mint a révkapitány . Szinte hallani lehetett, ahogy 
könyörög apámnak; engem rakjanak helyette , fel. De vala-
hogy sosem tudtam tő lük igazán megijedni. Ujra meg újra 
meglátogattam a körtefát. Mígnem egyszer megsárgultak 
a levelei. (kortyоÍ,egyét) Meddig akarod hitegetni magad? 
Meddig bízol? Nem érted, hogy még neki sem vagy jó? Tö-
гбdj bele . Ez a.tiéd .` Ne akarj más lenni , mint ami vagy. 
Ki En nem ауаgуоk , mint te . Te más vagy . És ha itt len-
ne:. 
A: És h'a itt lenne? Mi lenne akkor? De nem lesz itt. Soha 
nem is  volt.  
K: Horír an tudod? . Én nem ezzel születtem. 
A: Jó, akkor nem mondtam semmit. Inkább mosd meg a 
hátam , meg egy picit lejjebb , aztán elölrő l is. 
K: Akarod? Tényleg akarod?... Drágám. (Fogja a /avбrt, 
leönti a földre a vizet, megfogja A-t, földhöz vágja, majd 
törli vele a földet.) A hátad, meg egy kicsit lejjebb, aztán 
elölrő l is. Közben szart ne rakjak a szádba! (Elengedi.) Be-
teg ember. Hát nem érted? Tényleg nem éned? (Rövid 
hallgatás.) 
A Miért? Mit kellene értenem? Azt, hogy szarrá őrlöd ma-
gad és közben engem bántasz? Talán még a révkapi- 
tánnyal is jobb lenne. Ó nem ugatott nekem így. 
K: Tudod mi vagy te? Egy féltékeny, szarszagú buzi. 
A: Te tettél büdössé. 
K .Tudod ki tett téged büdössé? 
A: Te tettél. 
K:: Tudod ki? Leizzadva értél haza az egyik barátodtól. 
Apádék már vén szarosok voltak... 

28 	A: A,pámrб/ nem beszélhetsz így.! 
K Es különben is, láttad, hogy fény áramlik a fürd őszo-
bából. De te azért benyitottál. Mindent eltűrtél volna, ta-
lán még nővéred kellemetlenül bűzlő  hónalját is, de nem 
azt, amit ott láttál. Apád érthetetlen b űnt csinált. Kefélte 
azt a szerencsétlen szaros anyád. (A felkap egy fogast, 
megindul vele K felé.) Na, gyere! (Kis felkap egy fogast.) 
Gyere te szarházi , hasítsd szét a fejem ! Nem mered, 
ugye? (A leereszti a fogast.) Megijedtél? Tudom, hogy 
nem tő lem félsz, hanem attól, hogy nem lesz kit seggbe 
basznod . (K eldobja a fogast.) 
A: Mindig is gyáva voltam. Pedig most szét kellett volna 
hasítanom azt a rongy fejed! Annak idején még a gyöngy-
tyúkok rikoltozásától is féltem . Aztán mikor apám ne-
gyedszer nősült, elhívta az egyik barátját . Az a barátja egy 
óra alatt elrendezte őket. Nekem ennyi se kellett volna. 
Csak egy jól méretezett ütés a fejed közepére. Mert miért 
vagy te értékesebb tő lem? A világon nem létezett olyan 
pszichológus, aki megmenthetett volna. Sokkal gyengébb 
vagy , mint én . Mertén hülyeségekben nem bízok. Miben is 
bízol te? Abba a kurva kirakatbabába . Már évek óta tő le 
várod a változást . Egy játéktól . Érted ? Egy közönséges já-
téktól várod, hogy meggyógyítson a buziságodból. Ébredj 
rá, hogy még nappalról-nappalra ezt a bábút ölelgetted, 
addig éjszakáról éjszakára engem dugtál . (A a kezében lé-
vđ  fogassal elkezdi szétverni a kirakatbabát.) Velem élsz, 
nem ezzel a szarral. 
K: Hogy merészeled, te kutya? (Megkezdik a csapkodó 
csatát, meg az egyiptomi pózt. Mikor vége, A elesik K pe-
dig rázuhan a bábúra.) Édesem, ugye nincs semmi bajod? 
Látod? Ez a szarházi belő lem is buzit akar csinálni. De én 
nem engedem magam. Én nem vagyok az. És ígérem, 
hogy elmegyünk. A fjordok mellé. Csak te meg én. Jön az 
este. Jó volna egyet szaladni . Le, egészen a I бgödrökig. 
Aztán levetkőzni és belevetni magunkat . Furcsa . Attól fé-
lek, most elérném az alját. (Feláll.) És ha elérném? Vajon 
akkor is ennyire beteg lennék egy darab hús miatt? Vajon 
ott van még az öregasszony ? És még mindig kifeszíti a fa-
lábát egy kukoricabála mellé? 

A: Mit is hajtogatott állandóan? 
K: Ez a nyomorult, piszkos víz egyre csak fogyik. Fél ő , 

hogy kiússzák az egészet. 
A: Aludni kell rá egyet Feltölteni a medret. 
K: Kezd h űvös lenni. Es te különben sem tudhatod, hogy 
mit mondott az öreg. Arra emlékezhetsz, mikor a csirke 
nyakát vagdosta. Olyankor mindig bepisáltál. És most 
aludj! Holnap reggel elmégy vízért. 
A: Vízért? De hát... 
K: Azt mondtam hallgass! És rakj rendet. Én lefekszem. 
(Lefekszik a matracára.) És miel ő tt lefekszel, mosd meg a 
hónad alját. Ne bűzölögjél itt nekem egész éjjel! (A kedvet-
lenül pakolni kezd, és nagyon halkan mondogatja a „szar-
ka" nyelvtörő  első  részét. Egyre indulatosabban mondja. 
A megáll a bábú mellett lassan közelít hozzá, felveszi és 
mormolászni kezdi a „szarka" nyelvtörő  második részét. 
Egy mozgáskompozíció után odamegy K-hoz, és agyonü-
ti vele. Majd lefekszik a saját matracára a bábúval.) 

Az idei KMV színmüvészeti vetélked őjén az Új symposion különdíját kapta 





рарр  p tibor 

ALCH IMIA 
„Az a fény mármost, hogy ez a megállapítás korántsem 
találó, önmagában még nem riasztana vissza okvetlenül 
egy ilyen pedáns angolprofesszort attól, hogy a dolgot ei 
ne mondja, különösen, ha úgy érzi, hogy hallgatósága ép-
pen a kellđ  hangulatban van, s mindent bevesz tele." 

J.D. Salinger: SEYMOUR: BEMUTATÁS 
A kísértés pedig igen erđs. 
A buktatót azonban korántsem maga a megállapítás je-

lenti, ahogy azt a bevezetésre ítéltetett kölcsönszöveg su-
gallhatná. A dolog tehát kiötlőjének labilitásán áll vagy bu-
kik. A metaforikus telitalálatok paradox volta kétségtelen. 
(Ti., hogy lényegre irányultságuk fordítottan arányos érvé-
nyesülni akarásukkal.) A dönt ő  tényezđ  azonban mindig a 
szubjektum ítélđképessége. A magukat alkotóknak neve-
zők közül manapság igen kevesen merik vállalni az örök-
lét, az örökérvény űség kritériumával való kacérkodást. 
Szinte senki sem hagyatkozik már — bízva Isten ítéletében 
— a puszta szellemi fogaztatásra. Nagy szerep hárul így a 
gondviselésre, a gondviseletre. 

Az emberi tevékenység lényege örökt ő l fogva az aichi-
mia. A továbblépés szándéka mindig magában hordozta a 
kísérletezés, az alkotásvágy, az átlényegítés különböző  
megnyilvánulásait. Végességünk tudatának bizonyításra 
ösztökél bennünket. Számtalan formában kíséreljük meg 
visszajelezni létünket. Toleranciát igyekszünk kikényszerí-
teni jelenünk számára, s egyúttal szeretnénk a јбvđhöz va-
ló jogot is biztosítani. 

Önigazgatási 'kísérleteink módozatai mind gyorsabb 
ütemben aprózódnak. A lehet đségek fel-felvillanó szivár-
ványívét lidérccé redukálja a tempó. A fejl бdés sárkánya 
mind többet követel: tovább kell bogoznunk a fényt. Pro-
duktumokat vagyunk kénytelenek kipréselni az örök anyag-
ból. Az egyetlen erre alkalmas eszköz az alchimia. Ara-
nyat kell felmutatnunk, ha fent szándékozzuk tartani léte-
zésünk, vágyaink és lehetőségeink kompromisszumából 
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Az állandó gyorsulás minimalizálja a nemlét csábításá-
nak lehetőségét. Túl nagy energia szükségeltetik a kilé 
péshez. 

De vajon mi segíthetette a régi id đk hókuszpбkjait eme 
. embertelen feladat realizálására tett reménytelen kísérle-

teik közepette? 
A rituálé minden bizonnyal rendelkezett a megfelel ő  tá-

volságtartó erđvel, védelmül szolgálhatott az illetéktele- 
nek, a betolakodók ellen, de a megrendel ők fő  jellegzetes-
sége azon korokban sem a könyörületesség lehetett. 

Mi kötötte mégis az üst mellé mágusainkat? Mi vitte rá 
őket a kockázat vállalására? — Mert —egy-két idealista di-
lettáns és elméje által cserbenhagyott kuruzsló kivételével 
— kétségtelen, hogy tisztában voltak az aranycsinálás kö-
vetkezményeivel. 

A kérdésre adható válaszok közül a következ ő  látszik a 
legelfogathatóbbnak: Maga az arany. Az anyag mélyén 
rejtező  nemesfém. Mert ott volt, s ott van ma is. O tt  van és 
nem is olyan elérhetetlen. Csak éppen el nem különíthető . 
A lényeg . Ez az , ami kondérjaikhoz ragasztotta a máguso- 
kat. 

Irodalmunk szikes talaján botladozva, úgy vélem, sike-
rült beavatottságomhoz ill ő  rögre lelnem. Ustömbe haji- 
tom, s megpróbálom gyér szókincsü zsolozsmáim g бzé-
ben arannyá lényegíteni. 

Választásom az Ui Symposion 1989/9. számának öt so-
rára esett. A választott m ű  mind terjedelmében, mind m ű -
fajában közel áll hozzám. Sáfrány Attila DUPLA HA(I)KÚT 
BADA DADÁNAK című  versérő l szeretnék a továbbiakban 
beszélni. 

Itt kell következnie az alchimista dicső  feladatának: az 
átlényegítésnek. 

Mostanában mind többen próbálják meg tizenhét szó-
tagba préselni a világot. A haiku kötött szabadsága egyre 
több költőt kísért meg. Az elđírt szótagszám biztonságot 
ad, a rímtelen sorokban azonban megtartani vélnek vala-
mit a szabadvers kötetetlenségéb б l. Egyelđre még csak 
igen kevesen tudták visszaadni a keleti haiku teljességét. 
Folyamatos szorgalmazásával azonban elsajátítható a 

technika. Előbb-utóbb minden m űvelője rájön, hogy első -
sorban élet-, s nem versforma az, amivel meg szándéko-
zik birkózni. 

Sáfrány versének alapja is a haiku. Miel őtt azonban en-
nek taglalásába belekezdenék, következzék az írásom. 
mottójául választott idézetet,: а  forrásm űben a megelőző  
mondatból egy részlet: . 

„... és tulajdonképpen nem is kellene erre annyi szót 
vesztegetni, mégis kel/emetlen űl érzem magam egy ki- . 
csit, ha arra gondolok, hogy valami fáradt, mégis fáradha-
tatlanul bogaras professzor úgy 1970 körül — Isten legyen 
irgalmas hozzám: nincs kizárva, hogy én magam leszek 
az — azt a viccet találja ki majd, miszerint Seymour vala-
mely verse egy haikuval való összehasonlításban olyasfé-
leképpen hat mint egy dupla Martini egy szimpla Martini- 
hoz képest." 

A vers rendhagyó voltára a szerz ő  félreérthetetlen' uta- 
Iást tesz. A DUPLA HA(I)KÚT behatárolásával, m űfaji be-
skatulyázásával nem azén tisztem foglalkozni:'' Inkább 
visszatérnék az írásom címében vállaltakhoz közelebb álló 
területhez: a sámánkodáshoz. 

Üstömbe tekintek, s látom a m ű  születését. Látom az 
előzményeket. Látom első  találkozását a formával... S 
hogy meg ne feledkezzek tisztelt megbízóm, hi.fetlenkedé 
sérđ l, látomásomat igazolandón következzék á röviddel 
elóbb idézett, mondat hiányzó része: 

„Azt lehetne mondani, sut mondjuk is ezt mindjárt, 
hogy Seymour egy-egy verse lényegé»en:  úgy hat, mint 
egyfajta kettes haiku angol fordítása, ha létezik egyálta-
lán ilyesmi..." 

Ez a szövegtöredék Attila versének a gyökere. A közvet-
len ihletője, de nem az őse. Ez fordította el őször az ősmű -
faj, a haiku, a szimpla haiku felé. 

De hogy Sáfrány dupla haikuja még véletlenül sem át= 
vétele a Salinger fiktiv h őse által írottaknak, annak b zonyí-
tására megkísérlem összevetni a két szerz ő  alkotásait. 
Seymour által írott kett ős haikut nem áll módomban szem-
léltetni (Salinger m űvében csak 'tartalmi ismertetésükre 
vállalkozik), a tisztelt olvasónak így be kell érniük:A tt ila al 
kotásával: 

A barbár pusztán mint egy turista 
nyargalászott tollával kopár Parnasszus hegyén. 

Sötétedésig hozzánk is elért. 
... Valamint Salinger formaismertetésével, miszerint 

Seymour alkotásai hatsorosak (azaz két egymás alá írott 
haikut tartalmaznak), míg az Attila által szorgalmazott for-
mában a sorvégeken kapcsolódnak a versek (tehát két 
egymás mellé állított haikurб l van szó). 

Dupla. haikut csak két, formailag tiszta szimpla őse ered= 
ményezhet. Fб  megkötés tehát a kétszer 17 szótag, a so-
rok 5-7-5-ös tagoltsága. A példán jól kivehet ő  a vers szer-
kezeti kettősége. 

ElđПyére válik, hogy részelemei nyelvlogikai szempont-
ból sem hagynak maguk után kívánnivalót. (Azaz, az 
egyes szövegegységek kerek egészet alkotnak): 

A barbár pusztán 
nyargalászott. tollával 	mint egy turista 

'Sötétedésig 	kopár Parnasszus hegyén. 
hozzánk is elért. 

A szövegrészeket a mondanivaló forrasztja egységes 
egészé. * formai autonómia csak erősíti a lényegi össz-
hangot 
A dupla haiku létrejött. 
ÉI. 
És remélhető leg Isten tud róla. 
Ennyit a ve гsгб l. 
Hogy az alchimistát mi készteti szólásra? 
Talán az, hogy Iát, látni vél valamit. 
Talán, hogy kiáltása visszhangra talál. 
Hogy végre más is az üstjébe tekint. 

S talán meghallgattatik a példaА  њgyként felhozott vers 
is. Mert talán nem csak a címben feltüntetett száguldó 
graffitolovagnak szánta a szerz ő , s tartalmaz némi intel-
met irodalmunk lokál-parnasszusának kopárságában ten-
gődб  egyéb csúszómászók számára is. 

Mert nyakunkon a sötétedés. 



varga szilveszter 
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VERSBONCOLAS 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet? 

Létem ha végleg lemerült 
ki imád tücsök-heged űt? 
Lángot ki lehel deres ágra? 
Ki feszül föl a szivárványra? 
Lágy hantú mezővé a szikla — 
csípőket ki öleli sírva? 
Ki becéz falban megeredt 
hajakat, verőereket? 
S dúlt hiteknek kicsoda állít 
káromkodásból katedrálist? 
Létem ha végleg kimerült,. 
ki rettenti a keselyűt! 
S ki viszi át fogában tartva 
a Szerelmet a túlsó partra! 

1. Mondattani elemzés 

A versben az első , elsődleges kompozíciós egységnek a 
kérdő  mondatokat tekintem, a másodiknak a két kérd ő -
montadból felkiáltójellel felszólító mondattá alakított mon-
datokat (a továbbiakban felszólító mondatok). Másodlagos 
kompozíciós egységnek tekinthető  minden kérdő  és fel-
szólító mondat. 

A mondatok jól formáltak. A két összetett mondat a két 
elsődleges kompozíciós egység elején áll, mindkett ő  egy 
időhatározói mellékmondatot és egy f őmondatot tartal-
maz. Mindkét főmondatban egy tárgy a predikatív szerke-
zet állítmányának a bővítménye. 

Minden mondat alanya a ki kérd őszó. 
A bővített mondatok megoszlási aránya a két els ődleges 

kompozíciós egységben 5:1. A b ővített mondatokban csak 
az állítmányoknak vannak bővítményei. Ezek a bővítmé-
nyek a tárgy vagy a határozók. A második b ővített mondat-
ban a tárgy elmaradt, ezt ellensúlyozza a negyedik b ővített 
mondatban szerepl ő  két tárgy. A versben a hely-, ered-
mény-, részes-, eredet- és módhatározó található. 

A mondattani elemzés kimutatta, hogy a versben egyet-
len általános alany szerepel, az akire a költ ő  által kijelölt 
ćselekvések sora vár, amikor a költő  léte lemerü(. 

'2. Avers ritmusa 
A vers ritmusát a szabályosan visszatér ő  elemek adják. 

Az előbbiekben már megállapítottam, hogy Nagy László 
verse kérdő- és felszólító mondatokból épül föl. Ennek fon-
tos szerepe van a vers ritmikájának a szempontjából is. A 
második kompozíciós egységnek tekintett mondat, kivéve 
a másodikat és a harmadikat, kétsorosak, vagyis minden 
második sor egy-egy ritmusegységnek felel meg. Ezt a rit-
must nem töri meg a két rövidebb mondat, mert ez a két 
rövid mondat az ötödik sorban lévő  áthajlást ellensúlyoz-
za. 

A vers erőteljesen indul, az időhatározói mellékmonda-
tot három rövid kérdömondat követi. A kérdések meg-
hosszabbodva — a következ ő  három mondat ugyanis 
hosszabb kérd ő  mondat, az arány 3:3 — nemcsak a vers 
erőteljes indítását ellenpontozzák, hanem éppen hosszú-
ságukból ered ően kérdömondat-jellegüket veszítik el, át-
menetet képeznek a kérdő  mondatok és a felszólító mon-
datok között. 

Nagy László Ki viszi át a Szerelmet cím ű  versének 
minden sorában, ha az egyes ütemek szótagszáma válto-
zó is, az ütemek száma állandó, azaz három. Ősi .verseink 
ilyenek. Nagy László lírájának a jellemz ője az ütemhang-
súly, erre már Németh László is rámutatott az induló költ ő  
verseit elemezve. 

A Ki viszi át a Szerelmet sorai jambikus lejtés űek. 
A sorok párrímekben csengenek össze, s mivel ezek a 

rímek egy mondaton belül vannak (a' két kivétel-sor az 
áthajtást ellensúlyozza), akár „újfajta leoninusoknak" is 
nevezhetném őket. A rímek (a két kivétel-sor tiszta rímei 
az áthajtást ellensúlyozzák) tiszta asszonáncok. A vers-
ben a kés I hangok ismétl ődnek a szavak elején (alliterá-
ció), kivétel csak a negyedik sorban van. Itt az f hang allite-
rál.  

Ismétlődések 

Nagy László hétszer ismétli meg a versben a címben 
szereplő  ki kérdőszót, és egyszer a kérd őszó hosszabb 
alakját (kicsoda). A kérd őszó minden esetben alany a 
mondatban. Nagy László ezenkívül megismétli a vers vé-
gén a címben szereplő  valamennyi szót. 

Teljes ismétlés még az els ő  sor megismétlése a tizen-
egyedik sorban. Az első  sor a kérdő  mondatokat, a tizen-
egyedik a felszólító mondatokat vezeti be. 

A versben minden egyes kérdés vagy fölszólítás meta-
forikus ismétlés, a megbízatás teljesítésre kérdez rá vagy 
szólít föl. 

A kérdések és a felszólítások között tempo гб lis konnexi-
tás van. A kérdések és a felszólítások egy jöv őbeli idő-
szakra vonatkoznak, amely a költ ő  halálával kezdődik. 

Lexikai szolidaritás 

A versben a szavak két fogalom körül csoportosulnak, a 
hit ás a szeretet fogalma körül. Ez érthet ő  is, hiszen Nagy 
László már a címben a Szerelmet jelöli ki témaszónak, s 
létezhet -e szeretet hit nélkül? (Nem a vallásos hitre, ha-
nem a hitre gondolok.) Lexikai szolidaritás van az imád, a 
feszül föl, a hiteknek, a katedrális szavak és a szerelmet, 
az ölel, a becéz szavak, valamint a fogában tartva szó-
kapcsolat között. A két fogalomkört összeköti az imád szó, 
amely jelenthet vallásos vagy teljesen odaadó szeretetet. 

Tematikus progresszió 

Nagy László versében minden egyes kérdés vagy fel-
szólítás az első  kijelentést — „Létem ha végleg lemerült" —
bővítő  rematikus elem, ezért végigfutó témával rendelkez ő  
tematikus progresszióról beszélhetünk. A rémamondatok 
elliptikusak, nem tartalmazzák a témát, de mindig hozzá-
juk érthető . 

Metaforák 

Az egész vers egy szöveg-metafora: a biztatás-fontos-
ság átérzése a megbízatás-teljesítés kérdésébe ágyazva. 

A vers lokális metaforái a predikatív szerkezetekben ta-
lálható. Ezek —létem lemerült; tücsök-heged ű  imád; lángot 
lehel; sziklacsíp őket ölel; fölfeszül a szivárványra; lágy 
hangú mezővé ölel; falban megeredt hajakat, ver őereket 
becéz; katedrálist állít káromkodásból; fogában tartva viszi 
a Szerelmet — igei és határozói metaforák. 

Értelmezési lehetőségek 

Mivel a szöveg megértése konstruktív és szelektív folya-
matból áll, az alábbi értelmezés csak egyetlen egy Tehet ő -
ség, egy személyre és ha nem is egy id őpontra, de egy rö-
videbb/hosszabb id őszakra lehatárolva. Eszerint én most 
így értem ezt a verset: 

Egy folyót képzelek el — bár elég köznapi így, de erre 
elengedhetetlenül szükség van — egy folyót, amelyben az 
emberek a szeretetet a fogukban tartva (err ő l még később 
szó lesz) úsznak a túlsó part felé. Igy látom értelmét az el-
ső  és az utolsó, akár keret-metaforáknak is nevezhet ő  
szemantikai anomáliáknak. 

A „Létem ha végleg lemerült" fejezi ki a halált, a költ ő  
halálát, azért, aki fölfokozottan érzi a szeretet szükséges-
ségét. A predikatív metafora azonban nemcsak magát a 
halált fejezi ki; hanem a halálból való vissíatérés lehet ősé-
gét is. Ha Nagy László a le igeköt б  helyett'az el igekötőt 
használta volna, akkor nem kerülhetne szób ő  a transz-
cendentalitá~t megközelítő  értelmezési lehetőség. Az el-
merült igekötős ige teljes befejezettséget fejez ki, míg vele 
szemben a lemerült Igekötős ige nem jelent teljes befeje-,. 
zettséget. 

„Ki imád tücsök-heged űt?" —kérdezi a költ ő . A tücsök-
heged ű  köznapi kifejezés ugyan, de az imád szó tapaszta-
laton túli szférába emeli. Ez nem hat idegenül a vers kon-
textusában az előbbi értelmezési lehetőséget; illetve még 
néhány metaforikus érték ű  kifejezést figyelembe véve. 
Ugyanis a „Ki feszül fel a szivárványra?" kérdés, továbbá 
a „S dúlt hiteknek kicsoda állít /káromkodásból katedrá-
list?" kérdés egyértelm ű  vallás-reminiszcencia. De elvet- 
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né a sulykot az, aki emögött krisztianizációt vélne fölfedez-
ni._Egyszerűen csak arról van szó, amit Somlyó György is 
tárgyal a modern költészetrő l szóló könyvében: „A modern 
költészet »eszmélete« -legáltalánosabb jelentésében —
az isten nélkül maradottságra való ráeszmélés, ennek 
egész drámaiságában, az lehagyatottság panikjától a vilá-
gért való teljes felel ősség tragikus vagy harcos vállalá- 
sáig." Erre alludál az egész vers. Nagy Lašzl б ' гzi a hitel-
hagyottságot, a szeretet egy bizonyos értelemben a hit hi-
ponimje érzi hogy a dúlt hitekkel együtt a szeretet is ve-
szélyben forog. Erzi a meg őrzés és az átmentés gondját. 
Ezért a biztatás-fontosság átérzése, ezért a megbízatás- 
teljesítésre rákérdezés ebben a modern szonettban — eb-
ben a dúlt szonettban. 

A „Lángot ki lehel deres ágra?" kérdése is szorosan. 
kapcsolódik az előbb mondottakhoz. A láng jelentheti a lel 
ket, az életet, vagyis az új min őséget a deres, a dermedt 
ágban. A ,,Lágy hantú mezővé a szikla-/ csíp őket ki öleli 
sírva?"kérdésben szintén errő l van szó, új minőséggé kell 
átlényegíteni a sziklacsíp őket, termő ,. vagyis lágy hantú 
mezőkké. 

A „Ki becéz falban megeredt/ hajakat, ver őereket?" 
kérdésnek az értelmét azonnal föloldhatjuk, ha Nagy Lász-
ló néphit-, illetve néphagyomány-ismeretére gondolunk. 
Népszokás volt ugyanis az el ődök hajának a megőrzése 
irántuk való tiszteletb ő l. A falból eredő  hajak, verőerek ii-
lentése így az elődök emlékének és az élet megőrzésének 
a szükségessége, mivel a fal az őrzés;. a megőrzés szim-
bóluma. Ez a kérdés készíti elv az el őbb már tárgyalt „S 
dúlt hiteknek kicsoda állít/ káromkodásból katedrálist?" 
kérdést. Vagyis: ki őrzi és ki védi meg mindazt, ami kezd a 
mai ember szemében értéktelenné válni, „S ki viszi át fo-
gában tartva/ a Szerelmet a túlsó partra!", azaz ki szereti 

. annyira a szerelmet, mint az állat a '  kölykét, illetve a saját 
folytonosságának a biztosítékát, hog у  бtvigye a túlsópart- 
ra, hogy megmentse? 

VÁLTOZATOK 
1., 'Tolnai Ottó: A gyönggyel töltött browning. Híd, 

1988. november, 2129-2150. 
2. Brasnуб  István: Fölidézhetetlen pillanat. Híd, 1989. 

március, 267-290. 

1. 

most már azt hiszem el is árultam ki azén apukám 
a tolnai világlapja 

Indigópapírt kellett keresnem, hogy több példányban ív-
hassak, legalább egyetlen indigót, de hirtelen csak emlé-
keztemben talatálam egyet, ennél közelebbi helyszíni nem 
jutott eszembe, csak egy kézre és benne az indigóra emlé-
keztem. Beszélgettem valakivel, aki közben egy indigót 
forgatott a kezében. Azután kitisztult a kép, teste n đtt a 
kéznek, Tolnai Ottóval beszélgettem, kérdezte, olvastam-e 
a Hídban megjelent hosszú versét. Csúszkált a fényes in-
digó a kezében. Biztosan indigóval ír — villant agyamba. 
Egyetlen példányban, indigóvat. Csak az indigó kékje ér!nti 
a papír fehér felületét. 
A gyönggyel töltött browning versmonológ, elhangzá-
sának (elgondolásának) helyszíne Budapest, a balettisko-
la, ahol egy lány — a poéma narrátora - haza vágyódva 
(„haza újvidékre kanizsána palicsra az adniára") nyaralá-
sára emlékszik vissza. A hosszú vers néhány famotívum 
köré csoportosuló asszociációfüzér; ezzel és a hangsú-
lyossá tett narrátorral a kamaszfiú szájába adott Rokoko-
kokб  párja. A monológban a lány felidézi nyaralásuk szín-
helyét, egy kis adriai szigetet, Vrniket, az emlékezés el бte-
rében pedig egy kék füzet tartalmának a leírása áll, amit a 

lány a szigeten olvasgatott. Vrnik egy lassan megsz űnő  kis 
sziget, amelynek lakói évszázadokon át abból éltek, hogy 
eladták maguk alól a követ, elfogyasztva lassan „szül őszi-
getüket". Ezt a hagyományt folytatja (fejezi be) a szigeten 
élő  utolsó kőfejtő . A helyszín attribútuma tehát a megsz ű -
nés. Ezzel áll szemben a két füzet, amely a megsemmisü- 
lés leírásával születik . A kék füzet a lány apjáé, aki a 
gyöngy(!) motívumhoz kapcsolódó jegyzeteket írt bele és 
egy novellát, amelyben leírja, hogyan lapozgatott valaki 
(az apa?) egy másik kék füzetdben, egy halott ember külö-
nös jegyzeteket tartalmazó kék füzetében. Ezeket a füze-
teket lapozgatva ismernek magukra, egymásra, helyzetük-
re a poéma szerepl ő i. A megszűnéssel párhuzamosan, a 
megszűnésbő l keletkezik a m űalkotás, az elfogyás leírá-
sával keletkezik a vers is: „abból a kis szigetbál vették ki a 
történelem színhelyeihez/ a kuliszáknál maradandóbbnak 
vélt anyagot/ és az ű r maradt/ azúrba foglalt úr maradt a 
helyén/ azúrba foglalt semmi/ semmi-k đ/ azúrba foglalt 
semmi-ékkő ". 

Az egyidejű  eltűnésnek és keletkezésnek, az önmagát 
megsemmisítő  életnek a sziget mint központi kép mellett 
több „kísérő" képe, párhuzama van a versben: „a tengeri 
csillag/ a vörös tengeri csillag átöleli a kagylót/ .../ és ki 
szippantja/ .../ a pneumatikus csók/ csak akkor halálos a 
csillag számára is/ ha a kagylóban véletlenül gyöngy van/ 
az igazgyönggyel agyonlövi/ homlokon lövi magát mint 
egy öngyilkos forradalmár". Vagy: „a festő  itt tett említést 
egy hulláról/ apám legújabb munkái fel ő l faggatta és akkor 
mesélt/ párizsi m űtermében levő  nagy vásznáról/ paysa- 
ge/ előtérben egy naturalisztikus hullával/ de mint magya-
rázta munka közben zavarni kezdte a hulla/ nem fért t ő le a 
tájhoz/ és addig fogyasztotta míg végül teljesen lefestette/ 
letakarta finom festéktakaróval". Ennek metafora-ékköve 
a gyöngy, a megmagyarazható, de föl nem fogható közeg, 
ami a durva, idegen anyag egyetlen szemcséje köré ter-
melődik a kagyló testében. A gyöngy az idegen anyag 
megsemmisítő  és ő rző  börtöne, egyetlenné, kiemeltté tev б  
közege. Az anyag angyali burka, az ólom buddha-szob-
rocskák köré nőtt, ezeket bezárva meg ő rző  anyagtalan 16-
nyeg. Így lesz az igazgyöngy a megsz űnés, a halál és a 
belő le kinövő  művészet metaforája. A megsz űnés, a halál 
köré így nő  metaforikus igazgyöngy. 

A vers csúcspontján, az ég és a víz között, egy sziklán 
egyensúlyozva mondja a lány; a balettnövendék: „álltam 
ott fenn az éles csipkén/ mezítláb spicceltem akárha zsi-
letteken/ és hirtelen úgy éreztem ha elrugaszkodom/ az 
égbe zuhanok/.../ apám valami pokoli csellel kiállított ide/ 
rászorított a leveg őre/ hová is zuhanhatnék/ hisz a kis szi-
get nem létezik/ felzabálta a k őbánya/ egy máris elavult ci-
vilizáció molochja/ maguk a kifejtők kđfaragók sem tudják 
hová is húzták szét/ szül őszigetük testét/és egy szép na-
pon nem maradt semmi/ csak egy lyuk az azúrban". Mint 
egy mérleg egyensúlyozik a lány a szikla csúcsán. „sze-
rezni kellene egy ilyen kis patikamérleget" — olvassuk a 
versben más kontextusban (lehet-e bármi is egy versben 
más kontextusban?). Mihez kellene a. mérleg, -a finom pati-
kaménleg?` Hogy egyensúlyozni tudjuk a vonzó kék, a ta-

. golatlan anyagtalan, örökkévaló kék közegek között. 
Az eddig kiemelt megsz űnés-keletkezés párhuzamok 

az utolsó sorokban teljesednek ki, ezúttal táncot, tehát is-
mét művészeti alkotást eredményezve: „a browning/ az 
igazgyönggyel töltött browning/ végül valóban elsült/ a 
csöpp ólombuddha felrobbantotta gyöngyházbörtönét/ re-
pültem/ repülünk noha sohasem hittem volna hogy elsó 
igazi táncpartnerem/ a halszálkás kék parketten/ éppen a 
tonnás mozdulatlan buddha lesz". A csúcsról elrugasz-
kodva mondja ezt a lány, az otthonát, szül đföldjét a balet-
tért fölaldo ó 'lány, lezárva/ megnyitva ezzel az új Tolnai 
Világlexikon igazgyöngy szócikkét. A sziget elt űnik, ma-
radnak a :Lexikon indigóval írt kék füzetei. 

2. 

... még hogy én nem látok, az egyetlen 
szemtanú! Vagy van itt rajtam kívül 
valaki még szemtanúnak? 

versei egészen általánosan beszéltek egy megha-
tárózhatatllan_lelkiállapot гб l" —írja Bori Imre a A jugoszlá- 



viai magyar irodalom rövid történetében az indúló Bras-
nyóról. A jelen prбzaversc!klus címében lévő  fosztóképző  
juttatta eszembe Borinak a megfogalmazását, a „Nesze 
semmi, fogd meg jól!" körültekintő  leírását. Különös mó- 
don ez a „Nesze semmi..." most úgy érvényes Brasnyó 
verseire, hogy egészen konkrétan beszélnek egy megha-
tározott lelkiállapotról. Az egyébként pejoratív hangsúllyal 
használatos szólás ebben az esetben pozitív el őjelet kap. 

„No, milyen lett a naplemente?" — kérdezi Brasnyó pró-
zaversei ciklusának elsó mondatában. A jelenség és a 
hozzá kötődő  napszak áttételesen az egész ciklusra érvé-
nyes. A naplemente idején, a megsz űnés utolsó pillana-
tában fut a versek költ ő i énje, keresi egy korábban látható, 
látott világ még kivehető  körvonalait. Ezt a futást közvetítik 
az olvasónak a versek. Gyönyör ű  nyelven ír Brasnyó egy 
múló/ elmúlt világról, olyan nyelven, amely nemcsak egye-
nes közléseivel tudat velünk valamit, s őt nemcsak mögöt- _ 
tem közléseivel, hanem ennek a nyelvnek a jellegzetessé-
geivel is. A nyelv sajátos módon alkalmazkodik tárgyához. 
Egy megsz ű nőben lévő , valójában már nem is létező  világ 
bukkan föl (ide gyakorító ige kellett volna) ezekben a szö-
vegekben, ennek a világnak a maradványai, töredékei 
buknak ki a hosszú mondatok felszínére. A prózaversek 
nyelve élőbeszédszerű , de nem derül ki, hogy kihez beszél 
az elbeszél ő , pontosabban közl ő , inkább arra találunk uta-
lást, hogy nincs is hallgatósága. Akárha ködb ő l, föl-föltűnik 
egy-egy ember, fölsejlik egy-egy többé-kevésbé megfog-
ható helyszín aközép-bácskai tanyavilágból, de csak 
azért, hogy eltűnhessen. 

Egy eltűnő , alig körvonalazható világ tehát Brasnyó ver-, 
seinek valósága. Ehhez a világhoz köt ődik nyelve. Ponto-
sabban: ehhez nem kötődik, mert nincs mihez köt ődnie. 
Tárgyától megfosztottam, annak töredékeibe, illetve a tár-
gyához egykor kötött nyelv töredékeibe, foszlányaiba ka-
paszkodik Brasnyó; valójában ezek után kutat a versek 
bolygó énje, kanyargó, számos irányba elágazó mondatai 
ennek a keresésnek a kifejezésdei. Figyelemre méltó, 
hogy a szövegek nyelve beszélt nyelv. Hiszen ez a nyelv 
írott változatában sohasem létezett. Ennek a beszélt 
nyelvnek a fordulatai élnek Brasnyó рбzaverseiben kon-
centráltan, szabályaiban ehhez igazodik, szabálytalansá-
gaiban ettő l tér el, és ez a nyelv burjánzik el fájdalmasan 
gazdagon, terjed szét végeérhetetlen szöveggé éltető  va-
Iбságának maradványain, attól már nem szabályozva. 

Brasnyó verseinek költ ői énje tehát a valóságtól meg-
fosztva verbális bolyongásairól ad hírt. Jellemz ő  az út-
vonala: „Úgyhogy akkor csak tovább, menekülve szinte a 
volt pálya hosszán, pedig zihál a tüd őm, hogy fújtatásomat 
sípszónak tartják: egyre csak sehova, soha!" 

Ladányi István 

JEGYZET EGY DESETERAC 
MAGYAR VÁNDORÚTJÁRÓL 

Újvidéken a Forum Könyvkiadó és a Híd közös kiadá-
sában (K(lönnyomat a Híd 1987. 5. számából ) A juhász 
és a leány — Ovčar i devojka címmel érdekes kiadvány 
jelent meg: a Vuk Stefanovi ć  Karadžić  gyűjtésében talál-
ható népdalt 17 jugoszláviai magyar költ ő  fordította (ültette 
át, magyarosította), a Híd szerkeszt őségének felkérése, 
mint ez Bori Imre „El őhangjában" olvasható. A vállalkozás 
már ezért is érdekes, „experimentális", mert a népdalt 
magyarra fordította Székács József (Szerb népdalok és 
hősregék, 1836) és Nagy László (Babérfák, 1969) is. 
Most 21 új fordításváltozatot tartunk a kezünkben. Mién 
éppen ezt a népdalt választotta a szerkeszt őség a kísérlet 
tárgyául, nem tudni, de nem is fontos; a lényeg a kísérlet, 
annak sikere vagy sikertelensége. (El ő rebocstva: sikeres.) 

A tömören, de egyben rendkívül szakszer űen megírt 

utószóban Toldi Éva átfogó jellemzést ad a 21 fordításról, 
s összességében pozitívan ítéli meg őket. Így összegez: 
„A műfordítást nem arctalan robotmunkának, mechanikus 
tevékenységnek fogták fel, amely az eredeti szöveg más 
nyelven történő  megismertetéséhez szükséges csupán, 
hanem műfordítói erőpróba és szép, stiláris játék kereke-
dett az Ovčar i devojka átültetésébő l, mely egyúttal a for-
dító költő ! világát is tükrözi." 

Hát igen, stiláris játék is kerekedett a vállalkozásból. A 
21 fordítás közül három valóban nem több stiláris játéknál, 
ami nem jelenti azt, hogy ezek a játékok nem szórakoz-
tatóak, alkalmasint: stílus-bravúrok. Csorba Béla be ćarac-
módra, páros rímekkel fordította le a népdalt, Iffju Károl ar-
chaizált magyar nyelven és helyesírással, Túri Gábor pe-
dig kísérletet tett egy slang változat létrehozására. Nekem 
tetszenek ezek a játékok, még én is „beszállnék" valami 
hasonlóval, de biztos, hogy egy leendő  délszláv népköl-
tészeti antológiába (magyar fordításban) nem ezek a szö-
vegek fognak bekerülni. 

A többi fordítás igyekszik h űen követni az eredetit, s a 
mai magyar irodalmi nyelven adja vissza a népdalt,.(ese-
tenként némi óvatos archaizálással). Mondandóm lénye-
ge: közöttük alapvető  különbséget nem fedeztem fel. Néz-
zük magát a címet: elhanyagolható a különbség az ilyen 
változatok között, mint pl. A lány és a juhász, A juhász és 
a leány, A bojtár meg a lányka stb. 

Három momentumot fogok kiragadni magából a szöveg-
bő l, melyek — véleményem szerint — a szerb népköltészet 
fordításának általánosabb kérdéseit is érintik. Rögtön a 
kezdés: 

Žetvu žela lepota devojka 

A „ Žetvu žela" alliterációs szójátékot (figyelem: alliterá-
ciós szójáték, mert a szerbhorvát beszéltnyelvben sem 
mondják ezt így!), fordításban visszadni igen nehéz, már-
pedig, mint „auftakt", igen lényeges. A tizenhét fordító Кб -
zül Danyi Magdolna érezte meg ezt, s így oldotta meg: 

Szép leányzó aratván aratott 
Ladányi István is törekedett valami hasonló megoldásra: 

Kalászt kaszál szépséges leányzó 
Külön nyelvészeti tanulmányt érdemelne ebbő l a „lepo-

ta devojka" szintagma. Hiszen a „szép", „szépséges", 
„csinos" stb. változatok, mint jelz ős megoldások valóban 
azt jelentik, de nem tükrözik a szerbhorvát nyelvben spe-
ciális (vagy a szerbhorvát nyelvre speciálisan jellemz ő ) 
kétszeres alanyesetes szerkezetet (ma ezt így mondan-
ánk: „lepa devojka"). Ezért zavaró a határozott nével ő  
használata (pl. „Aratott a szép lány hajnal óta"), mert nem 
arról a bizonyos lányról van szó, de magyartalan a nével ő  
nélküli szerkezet is (pl. „Szép leányzó aratván aratott''), 
talán a határozatlan nével ő  a legjobb megoldás (pl. „Ara-
tott egy szépséges leányka"). 

Második, futólagos megjegyzés: a fordítók fele vette 
észre, hogy a népdal utolsó négy sora — ha primitív módon 
is, rímel: 

Aki si mi vodice doneo, —
i ti si se ladjane napin. 
Aki si mi ladak načinio, —
i ti si se pod njim odmorio. 

Ezt nyolcan igyekeztek visszadni, legjobban Bata Já-
nosnak sikerült: 

Kulacsodbб/ vízzel ha itattál, 
szomjúhodra te is jб t ihattál. 
Ágakbб/ ha árnyékot is adtál, 
árnyékukban te is jól mulattál. 

Ez a látszólag apró részlet azért lényeges, mert népda-
lainkban szinte soha sincs rím, itt viszont, négyszer ismé-
telten, szembe- (fülbe) ötl ő  helyen, a dal végén, bizonyára 
nem véletlen. 

S végül: a deseterac (tizes). A dal közepén van egy sor, 
amely —úgy tűnik — a legtöbb fejtörést okozta a fordítók-
nak: 

Ina misli niko je ne s/uša 

Nem sajnálom a papírt, ideírom mind a 21 változatot. 
Azt gondolta senki meg nem hallja (Ács Károly) 
Azt gondolja, senki nem hallotta (Bata János) 

33 



Azt gondolta, senki sem hallgatja (Bozsik Péter) 
Gondolja, hogy ezt ki sem hallhatja (Brasnyó István) 
Úgy gondolja, senki meg se hallja (Csorba Béla) 
Már-már hiszi, hogy senki se hallja (Csorba Béla) 
Azt gondolja, senki nem hallgatja (Danyi Magdolna) 
Azt gondolta, senki nem is hallja (Fehér Ferenc) 
Azt gondolta, senki sem hallhatja (Fülöp Gábor) 
Azt hitte, hogy dalát ki se hallja (Jung Károly) 
Jáneszivel hitte, ki se hajfa (Iffju Károl) 
Száll az ének, nem is hallja senki (Dr. Jung Károly) 
Azt hihette, senki meg sem hallja (Kontra Ferenc) 
Azt gondolta, senki бt nem hallja (Ladányi István) 
Imígy dalolt, mulatott magában (Ladik Katalin) 
Nem hitte, hogy bárki is meghallja (P. Nagy István) 
Nem gondolt rá, hogy valaki hallja (Pap József) 
Biztos benne, dalát más nem hallja (Sinkovits Péter) 
Azt gondolta; senki nincs, ki hallja (Túri Gábor) 
Szagot kap a hamuka-danára (Túri Gábor) 
Vélte, mit mond, nem hallhatja senki (Varga Szilveszter) 

Elđször is: a ritmus. Mind a tizenhat fordító igyekszik 
megtartani a deseterac 4+6-os osztását. A magyar nyelv 
törvényeit figyelembe véve, a Кбtбszó nélküli megoldás 
volt a kézenfekvбbb, mert a 10. variáns: „Azt hitte, hogy / 
dalát ki se hallja", csak jóakarattal (vagy erбszakkal) ol-
vasható így; valójában ez a sor így tagolódik: „Azt hitte, / 
hogy dalát ki se hallja". (Megjegyzem, korábban Nagy 
László is lefordította ezt a népdalt Szép lány arat címmel, 
s ez a sor nála is hasonlóképpen hangzik: „Azt hiszi, hogy 
nem hallgatja senki"). Ugyanez a helyzet a 4. variánsban 
(;,Gondolja, hogy ezt ki sem hallhatja"), és a 16-ban 
(„Nem hitte, hogy bárki is meghallja"). Akad egy olyan kö-
tőszavas megoldás, amely megtartja a 4+6-os szerkeze-
tet, a 17. („Nem gondolt rá, hogy valaki hallja"). 

Ingadozik a jelentésárnyalatok értelmezése, két helyen 
is ebben az egy sorban. A két-két alternatíva: gondolja -
hiszi, illetve: hallgatja - hallja. Mindkét ízben érdekes, már-
már paradox esettel ván dolgunk. Az eredeti sor valódi ér-
telmét akkor adjuk vissza magyarul igazán pontosan; ha a 

34 szerbhorvát „misli" és „sluša" szavakat nem szó szerinti, 
szótári értelmükben fordítjuk. Mert a „misli" szó szerint 
valóban az jelenti: „gondolja", de a kontextusból, helye-
sebben a dalban leírt helyzetbál nyilvánvaló, hogy a „hi-
szi", „abban a hitben van", vagy egészen körülírva: 
„eszébe se jut" értelemben szerepel a „misli", ami a 
szerbhorvátban teljesen természetes, semmi zökkenőt 
nem okoz. Hasonló a helyzet a másik esetben is. A 
„sluša" szótári jelentése valóban: „hallgatja", míg a „hall-
ja" szótári megfelelője a „čuje" lenne. Csakhogy megint 
az ábrázolt helyzet a dönt, nem a szótári jelentés. Arról 
van szб , hogy az arató lány abban a hitben, hogy nincs a 
közelben senki, aki hallhatná (meghallhatná), olyan dalt 
énekel, amelybéli szíve legtitkosabb, féltve őrzött titkát fe-
jezi ki. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy kire/mire 
vonatkozik a „hallgatja" ill. „hallja" ige: a lányra vagy a 
dalra? Nyilvánvaló: a lány dalára, tehát f б leg a dalra, de 
nem lényegtelen, hogy a dalt éppen ő , a lány dalolja. Véle-
ményem szerint az eredetiben ezért szerepel a „sluša", 
és nem - a ritmikailag teljesen elképzelhetб  - „čuje". Ösz-
szegezve: a „ne sluša" valójában azt jelenti: „titokban 
marad", ezért a magyarban a „nem hallja" fejezi ki'pon-
tosabban az eredeti jelentését. 

Végezetül még egy aspektus, amelyben eltérnek a fordí-
tások. Sót, azt mondhatnám, e tekintetben kaotikus a hely-
zet. Az igeidők értelmezésérб l van szб , aszóban forgó 
sorra, de a vers egészére vonatkozóan is. Az eredetiben a 
narráció teljes egészében múlt idej ű , mármint a cselek-
ményt elbeszélб , direkt szövegben. A magyar fordítások-
nak a fele (2. 4. 6. 9. 10. 12. 14. 15. 17. variánsok) jelen 
időbe helyezi a cselekményt. Miért? Hiszen a magyar nép-
költészet (és a népies m űköltészet) nemcsak hogy jól t ű ri, 
hanem szívesen alkalmazza a múlt id бt, sőt a régmúltat is 
(pl. „Asztalnál ül vala gyönge Judit asszony" - a Bátori 
Boldizsár c. népballada kezdősora, va,gy „Dúlt-fúlt Iluská-
nak gonosz mostohája" Petбfinél. Am engedjük meg, 
hogy a fórdít6k ízlése , hallása a jelen idбt ítélte magyaro-
sabbnak és népiesebbnek. S ha ezt következetesen vé-
gigvitte, az eredetit nem ismer б  olvasót nem is kell hogy 
zavarja. A zökken ők ott vannak, amikor a szövegen belül 
keveredik a jelen és a múlt idб . Tíz szövegben fordul elő  az 

igeidők következetlen használata, s a zökken őt mindig a 
másszempontból már elemzett, „ominózus" okozza. A 2. 
7. 12. 18. 20. variánsban a dal múlt id őben indul, az emlí-
tett sor jelen időbe csúszik, a 9. 10. 11. 15. 17. szövegben 
a cselekmény jelen id őben indul, ez a sor viszont múlt id ő . 
Tíz szövegben fordul el ő  az igeidők következetlen haszná-
tata, s á zökken őt mindig a más szempontból már elem-
zett, „ominózus" okozza. A 2. 7. 12. 18. 20. variánsban a 
dal múlt időben indul, az említett sor jelen id őben csúszik, 
a 9. 10. 11. 15. 17. szövegben a cselekmény jelen időben 
indul, ez a sor viszont múlt idej ű . Ennek az ingadozásnak 
az okait nem firtatom (nyilván nem a prezent és az aorisz-
tosz „elnézésérб l" van szб ; inkább a „költő i hallásra" tip-
pelek). 

E különleges, egyedi m ű fordítás-kötet létrehozása kitű  
nő  ötlet volt. A költészet és a m űfordítás gyakorlatának 
magas színvonalán illeszkedik a magyar-szerbhorvát 
komparatív stilisztikai, verstani, tágabb értelemben: kap-
csolattörténeti m űveinek sorába. 

MILOSEVITS Péter 





ODAÍTÉLTÉK 

A S1NKÓ-DÍJAT 

A Sinkó-díj bírálóbizottsága Jósvai Lídia, Kontra Ferenc 
és Ladányi István (elnök) összetételben 1989. február 15-i 
és 22-i ülésén úgy döntött, hogy az 1988. évi Sinkó-díjat 
egyenrangúan Beszédes Istvánnak és Bozsik Péternek 
ítéli oda. 

A bírálóbizottság úgy ítélte meg, hogy Beszédes István 
Kívánja-e a pirosat? cím ű  verseskötete ígéretes költ ő i in-
dulás, emellett közösségünkben fontos m űvelődésszerve-
ző i munkáját is figyelembe vette. Ugyanilyen súllyal esett 
latba, hogy Bozsik Péter több éve jelen van irodalmi éle-
tünkben sajátos hangvétel ű , máris költői egyéniséget föl-
mutató verseivel. 

Újvidék, 1989. február 22. 

S1NK6-DÍJ 1988. 
„Nehéz dolga volt a bizottságnak" — idézhetem az in-

doklást tervezgető , előre önmagamat parodizáló minapi 
önmagamat. Ha megpróbáljuk kevésbé közhelyes fordu-
lattal kikerülni a fenti mondatot, a „mögötte álló valósá-
gon" akkor sem változtatunk. Valóban nehéz dolga volt a 
bizottságnak. Ez látszik meg munkánk eredményén, ez 
látszik meg e, redménytelenségén, döntésünkön, hogy 
„úgy döntöttünk, hogy nem döntöttünk". Nem tudtuk ennél 
a két névnél tovább sz űkíteni, nem akartuk ennél a két 
névnél tovább szűkíteni, vagyis megszüntetni a névsort. 
Talán azért, mert nem csak nevekrő l van szó. 

Beszédes költő i világának nemcsak tere és ideje beha- 
36 tárolhatatlan, hanem minden egyes soránál megkérdez-

hetjük, — legalább ezt meg kell tennünk — hogy Пém az el-
lenkezőjére gondol-e. És akkor nehezítjük meg igazán a 
dolgunkat, ha azt a kérdést is föltesszük, hogy minek az el-
lenkezőjére. És ezt nem negatív értelemben mondom. 
Ezeknek a verseknek a kiindulópontja, témája mindenna-
pi. Ha megnevezzük: banális. És ezek a mindennapi, ba-
nális dolgok nyúlnak meg, növesztenek bajszot-szakállat, 
alakulnak át a fölismerhetetlenségig, gurulnak be a szek-
rény alá, amikor kezünkbe akarjuk venni, meg akarjuk ne-
vezni, azonosítani akarjuk őket. Késđbb, amikor próbáljuk 
lesöpörni karunkról a pókhálót — ez enyhébb következ-
mény —, már tudjuk, hogy az ágy alja és az összes többi 
tippünk is bizonytalan. Es nemcsak a szobánkban próbá-
lunk eligazodni. 

Bozsik Péter verseiben nincsenek ilyen bonyolult, nehe-
zen kibogozható csomók. Az ő  világában a csomók meg-
kövülten, reménytelenül kibogozhatatlanok. Egyik versé-
bő l idézek: ,, ... Tudod, hogy tudják, / mégis leírod: remélni 
sem lehet már." Ilyen egyszer ű  ez. Már nem tragikus. 
Megszokott. Természetes. És már nem ütközünk meg, ha 
a költő i én a jólszabott metaforához egy kínrímet húz fel, 
ha egy gyorsvonat utasaival Bornemisza Péter nyelvén 
közli véleményét, és ha a verslábon lötyög ő  sorra rácsorog 
a pálinka, a sor így is kínosan jól mutat. Régi, kellemetlen 
ismerősünk ez a költő i én. Amikor belépünk a versbe, jön 
velünk szembe, már nem térhetünk ki el őle, illik vele né-
hány szót váltanunk. Kellemetlen a találkozás. Kellemet-
len, mert késбbb sokáig nyugtalanít bennünket. 

Két nagyon különböző  — ha lenne ilyen, azt is mondhat-
nám: ellentétes — költő i világot kellett tehát összemérnünk. 
Valójában nem is a költő i világokat, hanem a verseket. De 
a két költő i világ értékrendszere különbönz ő . Tehát az ér-
tékrendszereket kellett volna mérlegelnünk? Ha minden-
áron döntésre visszük a dolgot, döntésünk állásfoglalás 
lesz, állásfoglalásként hat valamelyik költ ő i világ mellett. 
Erre nem vállalkoztunk. Inkább felhívtuk rájuk a figyelmet. 
A két költő i világra meg a m űvelđdésszervezőre és a mol-
nárra. 
LADÁNYI István  

Furcsa, amikor elszánom magam: a h űségrő l fogok be-
szélni, az első  gondolatom a h űtlenség. Hisz a ra- 

gaszkodás valamihez/valakihez nem azonnali elárulása-e 
az összes másvalaminek/másvalakinek? A h űség tehát a 
lemondás, vagy ha úgy akarom, a választás: h ű  lenni elkö-
telezetlenül nem lehet, mint ahogy a minden választása is 
valótlan, már maga sem választás. Mégis, a h űség a valót-
lan választás aktusa. Éspedig az egyetlen, a semmiképp 
sem esetleges, az egyedül lehetséges választásé, az 
egyedül választható lehetőségé. 

Nem azt szerettem, ami fallal, 
bufla toronnyal ölt tényt, 
de értelemmel kellett félnem, 
kerülnöm éles töltényt. 

Lépted az ágyást ki, a kerted, 
kimélve sarjút, vadnövést. 
Azt hitted, én is ezt akartam, 
pedig csak féltem a lövést. 

Vélted, boldoggá tud gyötörni, 
ha látom a testen szál ered. 
Kényszerbő l — ez okból nyilván —
voltam csak mindvégig veled. 

Óvtál sötéten, készen ölni, 
s bár vonzott volna mind a máshol. 
A deszka rágva, t űnt a széna, 
s kiürült hűségem, a jászol. 

BESZÉDES István 

KÖZÖS DOLGAINKRÓL* 

(töredék) 

Aki a világhoz való viszonyát akarja meghatározni, vagy 
a világban elfoglalt helyét próbálja pontosítani, s ezt m ű -
vészi eszközökkel, mondjuk írással teszi, az nem hiszem, 
hogy valamiféle díjért, elismerését cselekszi. Nem is az 
emberiség megváltásáért, hanem els ősorban —önző  mó-
don —önmagáért. Azt a megismételhetetlen és helyettesít-
hetetlen egyszerit kísérli meg a szavak segítségével be-
cserkészni, amit a hétköznapi beszédben egyszer űen 
életnek hívunk, és amit — valljunk be — legjobban szeret, 
vagy legalábbis legtöbbet foglalkozik vele. Az ilyen, nevez-
zük alkotónak, a díjak csak kisebb-nagyobb állomásokat 
jelenthetnek pályáján, még akkor is, ha részben azoktól 
kapja, akik nem mondhatják el magukról, hogy túlságosan 
egyengették volna azt a bizonyos pályát. S őt. Bár e roha-
mos demokratizálódási folyamatban ők sem azok, akik 
voltak... De hagyjuk ezt, mert nem vélt vagy valós sérel-
meimet szeretném most fölpanaszolni. S ha már az el őbb 
állomásról beszéltem, akkor legyen ez a díj hatéves költ ő i 
pályám első  állomása, és mintegy ürügy arra, hogy el-
mondjak ezt-azt közös dolgainkról. 

Többször fogok hivatkozni Joszif Brodszkij orosz költő-
re. Nem véletlenül. Az 6 meghatározásai ui. nem csak a 
szovjet társadalomra érvényesek, hanem, azt hiszem, az 
össz szocialista társadalomra, de a közép-kelet-európaiak-
ramindenképp. Mert bármennyire is elszakadtunk a szov-
jet modelltő l, az onnét kapott tő  mély gyökereket eresztett, 
s hajtásainak folytonos nyesegetése, tudjuk jól, nem meg-
semmisíti, hanem erбsíti ezt a gyökér-rendszert. 

Brodszkij azt mondja, azt az egyént nevezik költ őnek, 
aki függőségi viszonyba került a nyelvvel. Nem a költő  
használja a nyelvet, 6 csak eszköze a nyelvnek. Az iroda-
lom, s benne a költészet, mint tudjuk, bír egy igen kis át-
mérőjű , de igen erős kisugárzó erővel. A mai korban mint- 
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egy ellenmédiummá vált a tömegkommunikációs eszkö-
zök sablonos, hipnotizáló hatásával szemben. Ezért —
amellett, hogy esztétikai élményt, tapasztalást nyújt, vagy 
éppen iskolarendszereinkben elkorcsosult esztétikai ős-
tudásunk segíti visszacsinálni —rászoktat a gondolkodás-
ra, a továbbgondolásra. Emberi lényegünkhöz juttat visz-
sza. Általa leszokhatunk a sablonokról, és a gondolkodás-
sal kerülhetünk függőségi viszonyba. 

Olyan társadalomban élünk, ahol nem nagy szükség 
van az egyéni gondolkodásra. A hatalomnak olyan embe-
rek kellenek, akik sablonosan gondolkodnak. Mert azok 
befolyásolhatók, könnyen irányíthatók. Ebb ő l ktfolyólag az 
önálló gondolkodás politikai cselekvés; mert nem lehet el-
lenő riznj, nem lehet kordában tartani. Az autonóm szellem 
mindig kilóg a sorból. Az önálló gondolkodás — mert irá-
nyíthatatlan s befolyásolhatatlan, s őt ő  képes a befolyáso-
lásra — a hatalmon lévők félelmeinek alapja. Nekik viszont 
minden eszközük megvan arra, hogy még csírájában el-
fojtsanak minden ilyen megnyilvánulást. Tehát az, aki ké-
pes önállóan gondolkodni, örökös terrorban él. A tömeg-
kommunikációs eszközök a tucatember, a bólogatójáno-
sok bölcsődéi, a ritmikus ráolvasás médiumai. És mivel ál-
landóan ezek terrorjában verg ődik, energiájának nagy ré-
sze arra megy rá, hogy ezek ellen védekezzék. Igy ő rizheti 
meg tulajdonképpeni lényegét, az autonomitását. Ebb ő l az 
állóháborúból aztán igen kevesen kerülnek ki sértetlenül. 

Egy részük a némaságot, más részük az autonomitás 
részleges vagy teljes feladását választják. Ez utóbbiak 
nem tudják: a szellem vagy autonóm vagy semmilyen. 

A hatalom azzal vádolja az értelmiségieket (mert hát ró-
luk van szó), hogy individualisták, nincs bennük közösségi 
szellem. Kétségkívül megvannak bennük ezek a tulajdon-
ságok, méghozzá azért, mert autonomjtásuk meg őrzése 
érdekében nagyobb szabadságot igényelnek. Nagyobbat, 
mint eddig bármiféle rendszer biztosítani tudott számukra. 
Mert minden jogot fenntartanak, amit a hatalom birtokol, 
beleértve az ítélkezés és a bírálat jogát is. Brodszkijjal: Ad-
dig legalábbis amíg az állam megengedi magának, hogy 
beleavatkozzék az irodalom ügyeibe, az irodalomnak is jo-
ga van beleavatkozni az állam ügyeibe. 

Az individualista vagy ún. önz ő  szellem, minden ellent-
mondás ellenére, mégis a leghumánusabb. Leghumánu-
sabb, mert nem mások, hanem csak saját nevében beszél. 
Nem erőszakolja rá senkire gondolatait, eszméit, s így 
sokkal meggyőzőbben hat. Tudja, csak így találhatja meg 
a hozzá hasonló gondolkodásúakat, s ha egyáltalán vált-
hat ki láncreakciót, kizárólag ily módon teheti. 

Bozsik Péter 

Elhangzott 1989'  03-án a sinkó-díj átvételekor. 
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38 SZÜRKÉK ÉS EGEREK 
Art  Spiegelman amerikai zsidó. Az Egér cím ű  képre-

gény-könyve 1986-ban jelent meg az USA-ban. 
Zsidók mint egerek? Auschwitz képregény változatban? 

Sok volt a provokatív kérdés, és nagy vita alakúit ki a mü 
körül: A képregény most megjelent az NSZK-ban, abban 
az országban, ahol a legmélyebb rétekegik hatol a holo-
caust kérdése. Természetesen itt is, mint mindenütt, a 
„szürkék" a háttérben maradnak. (Szürkék: német köz-
nyelvi megnevezése azon személyeknek, kiknek nem kis 
köze van (volt) a II. világháborús vérengzésekhez, ám tár-
sadalmi pozíciójuk védi (védte) đket. — A szerző  meg-
jegyz.) 

s nagyon sok még a „szürke". A kép még mindig ho-
mályos, nagy lyuk tátong a történelmi értelmezésekben. 

Ez hogyan mutatkozik meg? 
Történészek, filozófusok és m űvészek nyúlnak újra meg 

újra a holocaust témájához, különösen identitáskrízisek 
alatt. Minden nagyobb értelmiségi tanácskozáson felvet ő-
dik a múlt elemzése. 

A fenti motívum befolyásolta az expresszionista festé-
szet vitalitását és a nemzetközi pop notorikusan ártatlan 
megnyilvánulásait (hip-hop rasszizmus, Hitler-portré stb.). 

És erre most jön ez a tekintélyes német könyvkiadó 
a következő  reklámszöveggel: „Zsidók mint egerek, Len-
gyelek mint disznók. Németek mint macs(cák: holocaust 
mint képregény". 

Ami arra enged következtetni, hogy az utolsó bástya is 
ledő lt a kommersz kultúra el őtt. és az ..anything goes" 
mottótói vezényelve árúba bocsátják a szörny űségeket. 

A látszat csat. 
Mert Spiegelman Egérje . a zsidóirtás kвpregénye. mei ~ 

a szerző  apjának viszontagságairól szól, nem él ilyen ha 
tasvadász eszközök кei. 

Spiegelman hamut szór az üvöltöz ő  comic-médium 
fejére. 

Minden olyan technikai fogástól megvált, amelyek egy 
képregényt attraktívé tesznek. 

Nem túloz, nem, nagyít, nem színezi a szavakat, nin-
csennek grimaszok vagy akcióval teli részletek. Nincsen-
nek nagy panorámák. 

Lemond a sztrippek két lényeges eszközér ő l, a retoriká-
ról és a plakátizmusról (plakátszer űségrő l.). 

Az Egér német nyelv ű  megjelentetése nem kis gondot 
okozott a kiadónak, mert nagyon nehéznek bizonyulta jid-
dis-angol szöveg jiddis-német megfelel őjét létrehozni. 

Hogy mirő l szól az Egér? 
Arthur Spigelman meglátogatja édesapját, Vladekot aki 

New York Queens városnegyedében lakik. Kettőjük viszo-
nya meglehetősen rossz. Az apa zárkózott és fösvény ter-
mészetű . Art, aki képregényrajzoló, mégis megpróbálja 
rávenni apját, hogy mesélje el lengyelországi múltját. Ne-
hezen ugyan, de az öreg elkezdi a történetet. Mesél a fe-
leségérđ l Annáról, egy zsidó textilgyáros lányáról, utazó 
saikról, a fia születésérő l. 

1939-ben Vladek bevonul. Részt vesz a németek elleni 
háborúban. A hadifogságból sikerül hazaszöknie, a kör 
azonban lassan bezárul. Anna és Vladek a gettókban buj 
kél, míg be nem következik az Arbeit macht frei epizód. 

Itt vége a könyvnek. (A második rész, a „Rom Mausch-
witz to Catskills nemrég jelent meg mellékletként a Raw-
ban,.Spiegelman képregényében.) 

A történetet gyakran megszakítja maga a mesélés 
illusztrálása. Az öreg szívbeteg, unott és korlátolt, így 
a mára vonatkozó rész sem más mint a puszta túlélés. 

Špiegelman nemcsak a drasztikus, megrázó képekr ő l 
mond le, hanem még a magyrázatot is elhagyja. Tárgyi-
lagosan tudósít, a fájdalom határán. Dokumentum. Nevek, 
dátumok. 

A zsidó gettók élete, a lengyel árulás, a bujdosás. Tör-
téПelem egy ember történetén keresztül. Az Egér doku-
mentál, de ugyanakkor nagyon is személyes. 

lбgy miért használt fel spiegelman egereket, macská-
kat, disznókat? 

Sokan túl nagy jelentőséget tanúsítanak az állatmese 
figuráinak, pedig a maszk lényegtelen, a játék végén úgyis 
lekerül. Mivel a szürkék" érintetlenek, a forma lényegte-
len marad. A`nyomtatott lényeg redukálása rámutat a fel-
szín alatti remegésre, amit az olvasó úgyis megérez. 



BRIDZSPARTI AZ 
ARDENNEKBEN 
William Wharton: Éjfélre kitisztul. 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 

Ritka az olyan háborús regény, amely-
ben nincsenek „hősök", héroszi é гtelem-
ben vett önfeláldozó, a hazáén-minden-
áron típusú öngyilkosjelöltek. William 
Wharton Éjfélre kitisztul c. regénye ép-
pen ezért a rendhagyó háborús alkotások 
közé sorolható, melyek nem t ű rnek meg 
magukban felglóriázott h ősöket, két lábon 
járó, puskából lövöldöző  ideológiai szim-
bólumokat, hanem az egyszer ű  embere-
ket emeli hősökké, az olyanokat, akik ige-
nis megriadnak, amikor éjszaka lövés 
dördül, és akik csak egyetlen eszméért 
hajlandók harcolni — a túlélésért. Realista, 
de ugyanakkor groteszk regény ez, amely 
néhol a legfurább, legmeghökkent őbb for-
dulatok sorjázásával érzékelteti a háború 
igazi banalitásait. 

A II. világháború idején az Amerikai 
Egyesült Államok sajátterületén egy kü-
lönleges kiképzőtábort hozott létre 
(HKKPT-t, azaz: a Hadsereg Különleges 
Képzési Program Ta гtalékát), amelybe az 
átlagosnál intelligensebb sorkatonák ke-
rültek, azzal nem titkolt reménnyel, hogy 
élelmi képességeiknél fogva felvirágoz-
tatják majd az amerikai hadsereget. De 
még mielőtt az egész dolog igazán bein-
dult volna, az illetékesek váratlanul levet-
ték a programot a tervez őasztalról, és a 
HKKPT legnagyobb részét megszüntet-
ték. Így történt, hogy egy csomó, még job-
bára kiskorú zsenipalánta az iskolai pa-
dok helyett — nem kis csalódásukra és föl-
háborodásukra — a véres Európában kö-
tött ki, „igazi katonásdit játszani". Egy 
ilyen elfuserált zseni-osztagból kerül ki az 
a hat „okostóni", akirő l a regény szól. 

1944 decemberében ők hatan felderítő  
útra indulnak az Ardennekbe, hogy el-
foglaljanak egy francia cháteau-t, és 
szemmel tartsák a környez ő  vidéket. Na-
gyon boldogok, amikor kiderül, hogy a 
kastély üres, nem kell elfoglalni, csak 
egyszerűen beköltözni. Egy-kettő  birto-
kukba veszik a cháteau -t, berendezked-
nek, tüzet raknak a kandallóban, és — mint 
jб  katonákhoz illik — nekilátnak bridzselni. 
Hat kisfiú, aki úgy érzi, sikerült meglógnia 
az iskolából, és végre a maga módján 
játszhat. A katonai parancsból —úgy t űnt 
— téli üdülés lesz, félre lehet rúgni a csúf 
világot, mint azt Castorp tette a Varázs-
hegyben. De az ördög nem alszik, és egy 
árjárat során gonosz németekre bukkan-
nak egy közeli erdei fabódéban, akikr ő l 
azonban hamar kiderül, hogy nem is 
olyan gonoszak, csak nagyon furcsán vi-
selkednek: egyáltalán nem akarnak lövöl-
dözni. Könnyű  megbirkózni az ellenség-
gel, amíg az úgy is viselkedik, ahogy el-
várják tő le: ellenségesen. 

De mi történjen akkor, amikor az addig 
könyörtelennek hitt ellenfél hirtelen maga-
tartást változtat, és immár nem I đ , hanem 
gránátok helyett hógolyókkal dobálja az 
éjjeli őrséget, aztán meg karácsonyi aján-
dékokat osztogat? Kinek fogadjon szót az 
ember? Az egyenruhájának vagy a lelké-
nek? 

Hőseink az utóbbit választották, és lö-
völdözés helyett felvették velük a kapcso-
latot, vagyis „közösködtek". Hamar kide-
rült, hogy ellenségeik is éppúgy, mint đk, 
beleúntak az értelmetlen háborúba, majd 
miután kölcsönösen megegyeztek abban, 
hogy „Hitler szar", a németek— mivel ép-
pen ők álltak vesztésre — hajlandók voltak 
megadni magukat. Igen ám, de ha ezt 
ilyen egyszerűen, simán teszik, az gyanús 
lenne mindkét fél feletteseinek, akik ott tá-
boroztak valahol a közelben. Egyedüli el-
fogadható megoldásnak az látszott, ha 
megrendeznek egy „játékháborút", pu-
fogtatnak egy sort a leveg őbe, ami mesz-
szire elhallatszik, és mindkét fél vezéreit 
kielégíti. 

A terv jónak látszott, és már majdhogy-
nem meg is valósult, amikor egy tragikus 
félreértés következtében a játékháború 
igazi ütközet lett és kölcsönös mészárlás. 
A csata végén a gy őztes fakad sírva, mert 
tisztában van vele, hogy ezzel a gy őze-
lemmel saját, kicsi háborúját veszítette el, 
amelyet a nagy háború és az é пelmetlen 
öldöklés ellen vívott. 

A regény hősei —élükön a mesél ővel, 
Knott szakaszvezetővel —úgy szerették 
volna megúszni a háborút, hogy a végén, 
ha csak lehet, kezük és lelkük ne marad-
jon túlságosan szennyes: lőni csak akkor 
kelljen, amikor már nagyon muszáj. Ezek 
a jófiúk egy nagyon furcsa rajt alkotnak, 
és furcsaságuk abból fakad, hogy igye-
keznek „embernek maradni az emberte-
lenségben." Ez a raj —.hála a soraikban 
müködó ügybuzgó, kiselejtezett papnö-
vendéknek — kialakította a maga gentle-
mani kódexét, amely értelmében még az 
ellenséget sem a seregben divatos bece-
nevein szólítja, mint amilyen a Fritz, a 
Hun, vagy éppen a Kraut, hanem csak 
egyszerűen ,ellenségnek". 

„Világossá`akаrjók tenni, hogy nem va-
gyunk tényleges részei ennek a hadse-
regnek. Hercegi árvák vagyunk, akiket 
rossz küszöbön hagytak; lehet, hogy kirá-
lyi vé гbб l való fattyúk. Ez segít." 

Wharton figurái plasztikusak és élet-
szerűek, egy idő  után már puszta említé-
sük is világnézeti és erkölcsi pólusokat 
képvisel, melyek —éppen különböz ősé-
güknek köszönve — a közös veszélyben 
nagyon is jól megférnek egymással. A 
szerző  sikeresen elkerüli az én regények-
re gyakran leselked ő  egyoldalúság csap 
dáit, és bár személyes meglátásait nem 
ritkán fúszerezi iróniával és fanyar humor-
ral, soraiban mégis ott lappang a kegyet-
len realitás. Nem bocsátkozik bele sem-
milyen elméleti filozófálgatásba — esetleg 
csak annyira, amennyire az élet-halál közt 
ingadozó figurák ezt maguknak megen-
gedhetik —, kerüli a bonyolult mélystruk-
túrákat és a nyelvi áttételeket. Nagyszer ű  
stílusérzékkel bízza az eszmei-erkölcsi 
értékelést magára a történetre, a néhol lé-
legzetelállító pillanatok nyelvileg egysze-
rű , tiszta leírására. 

Ami William Whartont és a fбhđst legin-
kább izgatja, hogy az ilyen zsenipalán-
táknak, akik vajmi keveset akarnak meg-
tudni az öldöklés tudományáról, mennyi 
esélyük van a túlélésre? O tt , ahol a játék 
életre vagy halálra megy, átlagosnál 
okosabbnak lenni el őny vagy éppenség-
gel hátrány? 

„Nem tudom, mitő l gondoljuk, hogy 
olyan fene okosak vagyunk. Csak mert 
meg tudjuk csinálni a teszteket, kereszt- 

rejtvényeket fejtünk, bridzselünk, sakko-
zunk és más játékokat játszunk, meg át-
kozottul sokat olvasunk, azt hisszük, hogy 
különlegesek vagyunk. Ha objektíven 
nézzük, az olyan szarok az igazán oko-
sak, mint Love vagy Ware. ők életben 
maradnak . Ez az inteligencial" 

HÁSZ Róbert 

A NAGY ÉPÍTÉS? 

Gobby Fehér Gyula: 
Vallatás (drámák). 
Forum Könyvkiadó, 
Újvjdék, 1989. 

Ami sajátságossá teszi a drámát, az a 
kérdésfeltevésnek, vagy a kérdésfeltevés 
lehetőségének fokozott, kihangsúlyozott 
megléte. Egy-egy dráma sokszor nem 
más, mint a befogadóba válasz nélkül fú-
rбdó nyilal5 sorozata. A dialógusok folya-
ma, a felvonások egymásutánisága, a 
rendező i utasítások milyensége mind azt 
a célt szolgálja, hogy elindítsa az olvas б-
ban-nézőben a válaszkeresés lanyha 
ösztönének m űködését. Viszont ha a drá-
maíró kérdéseket és válaszokat ír le kerek 
dialógusok formájában, akkor az olvasó-
ban-nézőben nyer megfogalmazást 
egyetlen kérdés, mégpedig az, hogy ő rá 
itt mi szükség van, amikor ez a dráma egy 
nagyon szép és sima kerek egész, s a be-
fogadó csak azért kell, hogy legyen valaki, 
aki értékelni tudja a dráma által kézzelfog-
hatóan közölt és kinyilatkoztatott bölcses-
ségeket. Ilyen kerek egész A nagy épftés 
cím ű  dráma, amelynek alapötlete a soha 
be nem fejezett házakat építő  emberek 
eredetiségében és tökéletes egyszerűsé-
gében gyökerezik. Az „épül ő  rom", aho-
gyan ezt a fбhбs kimondja, egy olyan kife-
jezés, hogy tartópillére lehetne az egész 
darabnak. De az elentét kiélezése, foko-
zása helyett az író megoldja a kérdést. 
Bemutat egy fiatalembert, aki a városba 
érkezik, hogy tanulmányait folytassa, és 
akit megdöbbent az, hogy az ott él ők nem 
kívánnak alkotni, a „befejezettet ünnepel-
ni". A szerző  harcba viszi h ősét a vak tö-
meg ellen, építtet vele egy házat, egy iga-
zit, egy olyant amely elkészül, amely fés-
zek lehet, otthon. S amikor a fiatalember 
elindul meggyőzni a kész ház előtt össze-
gyű lt tömeget, akkor összelapítja egy 
„épült rom", egy befejezetlen fal. Újabb 
kész megoldás. Kézzelfogható befejezés. 
Ebbő l az írói alapállásból következik ter-
mészetesen az olyan klisék használata, 
mint: a jó (a fiatalember) megingatja hité-
ben az eltévelyítettet, a vakot (a házigaz-
dát és az építбmestert). A jб  megpróbálja 
kiragadni szerelmét ebbő l a környezetbő l, 
harcol érte, lehet, hogy győzött volna a 
tiszta szerelem, ha nincs a végzetes halá-
leset. Az építőmester és a házigazda di- 

39 



40 

lemmája a harmadik felvonásban éri el te-
tőpontját, egy, a fiatalember háza, illetve 
még épülő  háza előtt, folyó $гbeszéd-
ben. Ez a párbeszéd is kimond mindent, a 
befogadónak semmit nem hagy: „Egy-
szerűen szólva: meginogtam. Nemcsak, 
hogy nem tudom, hol az igazság, melyik 
oldalon, hanem a magam igazában sem 
hiszek már. Ez a legrettenetesebb." (26) 
A házigazda ilyen pontosan megfogalma-
zott igazságáról már nincs mit gondolni. 
Lehet, hogy érdekesebb lett volna, ha a 
fiatalember vész bele az épülő  romok vilá-
gába. 

A jellemek is fontos összetevő i a drá-
mának, noha ebben a drámában nem an-
nyira jellemekrő l, mint inkább szбcsöve-
krб l beszélehetünk, mert az egyetlen há-
ziasszonyt kivéve, aki igazán remek figu-
rává tudott válni egyszerű , őszinte asz-
szonyi mondataival, a többiek inkább csak 
plakátfigurák maradtak, hangzatos jelsza-
vak rikító kimondói, általuk teremtett hely-
zetek köztük kialakult kapcsolat nélkül. A 
háziasszony aggódása a beszédet mon-
dani induló fiatalemberért, férjével való 
pörlekedése, a IV. felvonás és talán az 
egész dráma legszuggesztívebb része. 

Bűnös-e a szél? Játék három tételben. 
Valóban játék ez a három tétel. Egyrészt a 
szavak, mondatok spontaneitása, g đ rdü- 
lékenysége teszi azzá, másrészt az azo-
nos szituáci6 mindig „adekvát" módon 
történő  elmondása, a három tétel tulaj-
donképpen stílusgyakorlatnak fogható fel, 
harmadrészt pedig a szél megszemélye= 
sítése, sajátos tulajdonságainak bemu- 
tatása égy olyan hós бn keresztül, „aki 
mindig tudja, hogy merrő l fúj a szél." 
Érdekes színészi feladat lehet a játék a já-
tékban, vagyis amikor a színész, aki az 
előadásban játszik, azon belül egy általa 
létrehozott színdarabon-belüli mikrovilág-
ban is játszik. S ezt teszi Szél. Átváltozik, 
megcsillogtatja színészi tehetségét. Rá- 
szedi a közönséget, az olvasöt is, mert 
belefeledkezünk a szövegbe, Szél játéká-
ba a vizsgálóbíróval, a cellatárssal, az 
édesanyával, a közönséggel, az embe-
rekkel, a társadalommal. Mindez termé-
szetesen az írót dicséri. Mert szövege 
any-nyira elámít, hogy csak a végén vesz- 
szűk észre azt, hogy bennünket is rásze-
dett Szél stílusa , s csak utólag kezdünk el 
gondolkodni azon, amit láttunk, olvastunk. 
S utólag kissé csípős a hatása. Érezzük, 
hogy a hős bennünket is besorolt a 
„dezső-félékhez". Ez az érzés pedig za-
varba ejtő . Elgondolkodtató. Talán nem is 
az a lényeges, hogy időszerű , vagy in- 
kább egyre időszerűbb az 1978-ban írt 
darab, hogy társadalmunk ilyen, hogy a 
szél-féléké a babér, hogy ezért a közös-
ség is felelős, mert hiszen ez a téma örök, 
Dezsőkbő l és Szélekből áll a világ. A 
megfogalmazás módja az, ami miatt ez a 
játék értéket képvisel. 

Vallatđs a címe Ada törhetetlen forra-
dalmárról, Cseh Károlyról szóló drámá-
nak. Ellentétben az el őbbi mú hбsévgl, a 
Vallatás szereplője emberi mértekkel 
nem mérhető  egyéniség. Eszméi ;.szá-
munkra már csaknem megfoghatatlanok, 
hite és lelkesedése olyan távóli, mint bár-
mely más emberfölötti egyéniségé volt a 
történelem folyamában. Vagyis ezt az al-
kotást nem okvetlenül úgy kell szertilélni, 
mint egy elvhű  forradalmárt bemutató, di-
daktikai célzáttal írt drámát, amelyet eset-
leg a forradalmár nevét visel ő  adai általá- 

nos iskolások kötelezően elolvasnak, ha-
nem ettő l elvonatkoztatva, forradalmi múl-
tunktól eltekintve, az igazában, harcában 
biztos, nem e gyarlб  világba valб  ember-
típust kell látnunk, egy G. Brunбt, vagy 
egy méregpoharat kiivó Szókratészt. Mert 
mi más volt ennek az embernek az élete, 
ha nem egy lassú önemésztés, égy elvért, 
nézetért való megalkuvás nélküli küzde-
lem. Talán van annyira történelem azaz 
időszak, hogy ezekben az emberekben 
ne, vagy ne csak a kommunistát lássuk. 
Minden bizonnyal egy önálló dráma Cseh 
feleségének élete, vagy inkább vágya az 
élet után. Öngyilkosságának ténye, majd 
az események, szerelmük, mindennap;  
jaik, morzsolódásuk emlékképekben val б  
felidézése viszi előre a darabot, adja meg 
az emberi léptéket a telünk távolálló Cseh 
és a befogadó között. Az 6 gyötr ődésének 
bemutatásé nélkül sokkal laposabb átla-
gosabb lenne a darab. És az is kár, hogy 
csak akkor tudjuk értékelni igazán, ha a 
kissé már közhelyszer ű  forradalmi vonu-
latot kiiktatjuk. De vajon megtudjuk ezt 
tenni? S ha ezt megtettük, akkor jön a sú-
lyosabb kérdés: elég mély a dráma ah-
hoz, hogy mi egy méregpoharat kiivó em-
bert ismerjük meg általa? Sajnos nem. 
Úgy tűnik maga az író sem tudott eléggé 
eltávolodni Cseh kommunista mivoltától, s 
egy átlagemberinél több, mélyebb és 
ezért eleve bukásra ítélt embert bemutat-
ni. 

A koránjöttség, a korát megel őző  egyén 
tragédiája már sokszor nyert megfogal-
mazást az irodalomban. A kora által még. 
nem értett m űvész, az 6 ebbő l származó 
gyötrődése pedig szinte irodalomtörténeti 
tény. Ennek a kettőnek ötvözetét kívánta 
adni a Duna menti Hollywoodban a 
szerző , Bosnyák Ernđnek, az itteni film-
gyártás pionírjának rövid élettörténeté-
ben, amely történet végül is csak a meg 
nem, értésrő l szólt, a bácskaiak tunyasá-
gárбl, s a főhősnek leginkább csak a 
pénzgondjairól, belső  világáról, vívódásá-
ról egyáltalán nem. Ennek természetesen 
lehetne okát találni, mégpedig abban a 
formában, amelyet a szerz ő  ezen téma 
feldolgozásához választott. Külön úgy a 
téma, mint a forma megállja a helyét, de 
együtt nem tud kellő  hatásfokot elérni. 
Másrészt azonban a társadalom süketsé-
ge sincs kidomborítva, ez is lealacsonyo-
dik a filmipar, filmm űvészet és a teljesen 
tárgyiasult nemiség kiegyenlítődésének a 
bemutatására, úgy az alkotók (Billy), mint 
a közönség sem tud többet felfogni a film-
iparból („Az volt odaírva, hogy születik. 
De azt elóbb meg kell csinálni” — két néz ő  
beszélgetése 160). S ha ez a két pólus ki-
egyenlítődik, akkor nincs konfliktus, akkor 
a főhős sincs sehol, csak.verg ődik a tár-
sak és a közönség közös hálбjában,de 
arra már nincs ereje, hogy állást foglaljon, 
hogy szembeálljon velük, hogy harcoljon 
m űvészetéért. Ugyanakkor nevetséges is 
lénne a harca, mert a másik két pólus is 
semmilyen. Vagy a vidéki város buta, tu-
nya, elkorcsosult polgárait kellett volna ki-
dolgozni, vagy a m űvészetet meg nem 16- 
tó munkatársakat, hogy a főhősnek le-
gyen ki ellen harcolni, hogy ne legyen 
minden megmozdulása szélmalomharc, 
habár itt még" szélmalaomharc sem volt, 
csak Bosnyák Ern б  ödöngése,idönként 
songokkal megszakítva. 

Gobby Fehér Gyula valami módon min-
dig visszatér az ideális ember áb гбzolásá- 

hoz, hisz A nagy építés fiatalembere is a 
közért kívánt tenni valamit, гб  akarta 
ébreszteni őket életük értelmetlenségére, 
csakúgy mint Cseh Károly, aki a . tömeget 
kívánta volna felvilágosítani, s ez az em-
bertípus valamiféleképpen ideális. Képes 
legyőzni a minden embert elsődlegesen 
behatároló és vezető  önzést. Ennek leg-
tisztább bemutatása A budaiak szabad-
sága című  művében sikerült. Mert a fő -
hős, Márton előttünk válik ilyen kikristá-
lyosodott emberré, a konkrét szituáció 
kényszeríti döntésre, s 6 valóban tud dön-
teni, állást foglalni. Úgy van megformálva 
Márton jelleme, hogy igazi drámah őssé 
tud válni. Családapából, jó keresked бbб l, 
becsületes polgárból Budát védd és Bu-
dáért meghalni kész közösségi emberré. 
A fiatalember végigharcolja az egész drá-
mát, kétségbeesetten küzd, de mi ezzel 
nem tudunk azonosulni, mert nincs гб  
mód. A dráma kezdetekor is olyan h ős állt 
előttünk, mint a végén, amikor is agyon-
zúzza It a másik eszme jelképe. Nem ta-
lálunk közös pontot a hőssel, mert nem ví-
vбdik. Természetesen az azonosulás 
nem lényeges pontja a drámáknak, csak 
az ilyen hóst bemutató m űvek esetében 
lényeges, a teljes hatás elérése érdeké-
ben. És A budaiak szabadságában 
olyan jellemet ismerünk meg ;  aki a sze-
münk előtt változik meg, lesz több emberi-
leg, voltaképpen errő l is szál a dráma. S 
az is fontos momentum, hogy Márton tu -

datosan teszi azt, amit meg kell tennie. 
Nem bábfigura, hanem h ős,' nem puszta 
szócső , hanem megrajzolt jellem, akinek 
cselekedetei, s nem üres szavai viszik 
elIre a dráma cselekményét. Vele egyen-
értékű  figura Márkus Hermann, a másként 
gondolkodó, aki végül is elfogadja Márton 
érveléseit, s vele együtt vállalja a halált. 
De nem az azonosulásuk, hanem vitájuk 
a lényeges, mert az ellentét emeli ki leg-
jobban azt, hogy Mártoné a helyes és 
egyetlen járható, noha bukáshoz vezet ő  
út. Ők ketten nem ellentétei, hanem ellen-
pontjai egymásnak, ugyanazon emberek 
végül is, ezért is forrnak végül össze, de a 
köztük levI vita szükséges volt a primáris 
hós igazának és nagyságának igazolásá-
ra. Nem lehet véletlen Mártonné és Cseh 
feleséges közti hasonlóság sem. Lehet, 
hogy a nőalakok megformálása esetében 
Gobby Fehér Gyulát éppen a családjukat, 
férjüket féltő , az egyszerűen csak családi 
életre vágyó nők érdeklik? Cseh felesége 
persze erősebb jellem, bemutatásakor 
férje harca melletti elkötelezettségét lát-
juk, de a darab folyamában azért felszínre 
kerül az egyszerű , a „csak" nб  is, s ez a 
meggyбzöbb, tisztább. Mártonnénak nin-
csenek olyan elvei mint Paulinának vol-
tak: „Az internacionalistának tudnia kell: a 
forradalomnak szüksége van гб  mindenütt 
a világon." (91) MártonПé végig olyan 
asszony volt, amilyen Paulina lett: „Azt 
ígérted, hogy velem leszel egy életen ke-
resztül." (109) Ami Paulinában fokozato-
san tör felszínre, azt a másik aszszony 
megjelenésekor rögtön kifejti: „Asszony 
vagyok, aki félti az urát." (47) Asszonyfi-
gurái a legбszintébbek, félelmeikkel, félté-
sükkel. Gobby világában ugyanolyan na-
gyok ők, mint a küzdést vállaló férfiak. 
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AZ ESZTÉTIKA CSÖNDJE 

„Milyen kicsi vagyok, milyen szabad vagyok, dögöljetek 
nagyok" (Bada Tibor). Ámbár lehet, hogy — a középiskolá- 
sok színm űvészeti vetélkedőjérő l lévén szó — a „milyen 
zseni vagyok... megfelel őbb lenne: 

Tény azonban, hogy ez a Bada-soraxiómaként is fel-
fogható, s akkor nem szorul magyarázatra. S ez lenne a 
legadekvátabb, már csak azért is, mert így felel meg leg -
jobban az alkotóknak, így fejezi ki legjobban a látottakat; s 
így jelez eleve főhajtást a színm űvészetin felvonuló gene-
ráció előtt (már azok előtt, akikre érvényes ez az áxióma). 
Mindenféle polémia a látottakkal kapcsolatban a Parnasz-
szus-beliek megvetését vívja ki, ahogyan az már a helyszí-
nen is .kiderült, így ad acta kell, hogy legyen. Ha nem kí-
vánunk megvetettek lenni, mint például a zs ű ri volt. S nem 
kívánunk. Csak néhány gondolatot vetünk papírra az 
Achilles-sarok nélküli alkotókról, el őadókról. 

Péter Ferenc: Akiért Szappho vezekel... cím ű  alkotá-
sáról szólunk először. Szappho a vágy költ ője volt, Péter a 
vágy táncosa ;  alteregója. S ahogyan a költ őnő  a szerelmi 
vágyakozás nyílt feltárása révén vált ismertté a lírában, s a 
vágy biológiai részletezésétő l sem riadt vissza, ugyanúgy, 
pontosabban hasonló módon írt Péter is. „Remeg đen, fél- 

ve, halóan", ahogyan a m űve címében szereplő  „tizedik 
múzsa" is tette. Természetesen az irodalomban nem új 
sem a téma, sem a megfogalmazás, még a nyíltsága sem 
túlságosan merész, ha eszünkbe jut Catullus megfelel ő  
verssora, a „majd szátokba és seggetekbe fúrom"; de ér-
dekes szöveg, noha a problematika, amelyet megfogal-
maz, a lelki gyötrelme a vágy táncosának itt-ott követke-
zetlen, vagy csak úgy kívánja bemutatni. De ezt mindig el-
lensúlyozza Szabó Palócz Attila rendíthetetlen és teljesen 
hiteles homoszexuális étkezése. Szabó Palócz Attila: az 
ihletett m űvész. Már láthattuk egy el đadását (Bíborszürke 
porfelhő), amelynek megírására egy fiatál lány öngyilkos-
ságáról szóló újsághír ihlette, most viszont Gyurkó László 
Faustus doktor boldogságos pokoljárása cím ű  regénye 
ihlette egy multimediális káosz bemutatására. Az el őadás 
a káoszt kívánta bemutatni a médiumok halmozásával, s 
káoszt teremtett ugyanezzel. A kettő  kölcsönösen kiegé-
szíti és meghatározza egymást. Ámbár elképzelhet ő  lenne 
egy olyan előadás, amelyben az egyik elem, tehát vagy a 
káosz vagy a médiumok kevésbé lenne domináló, és ez a 
nézhetőség javára válna, tehát kevésbé lenne szétziláló 
és sokkoló, így nyilván az el őadás nem érné el acélját. 

A Pó-csoport mutatta be a szerz ő i kollektíva által megírt 
Kereszténység magától kancsók című  alkotást: Mint a 
szerzők és más alkotók, résztvevők megállapították, a 
Harmat mellett ez volt a legjobb el őadás: Itt vitának nincs 
helye, esetleg csak néhány szerény meglátásnak, ami ter-
mészetesen a szerzđk, más alkotók és résztvevők véle-
ményét támasztja alá. Sokkal kevésbé volt közhelyszér ű , 
mint a végül is egyik legjobb el đadásnak kinevezett Ku= 
tyák, lerázta magáról a konvenciókban meg#áradt színház 
szürke kötelékeit, ami a Kutyákról nem mondható el, s a 
Hegel-i filozófiára (lásd: Képes Ifjúság-beli nyilatkozatuk, 
1989. április 12-i szám) alapozódó el őadás megvalósította 
a hegeli gondolatot: „A m űvészetnek az a feladata, hogy a 
közvetlen szemlélet számára érzéki alakban és ne a gon-
dolkodás, általában a tiszta szellemiség formájában ábrá-
zolja az eszmét" (G. W. F. Hegel: Esztétikai el őadások. I. 
köt.). Éppen emiatt mondható el, hogy ez az el őadás volt a 
legkövetkezetesebb, s ezt a nagyon is megkomponált 
káosszal érték el. Ez nem a Palócz-féle káosz a káoszban 
és a káoszért — mert az nem tudta meghaladni önmagát és 
egyáltalán nem tudott a primér z ű rzavarnál többet nyújtani, 
de tekintettel arra, hogy „milyen kicsi/zseni...", ezt nem 
róhatjuk fel neki —, hanem a rend káoszból megformálva. 

Molnár V. Zoltán-Urbán András : Harmat . Rendező : 
Urbán András-AIOWA. A legjobb el őadás. Ezt senki nem 
kérdőjelezte meg, de meg sem indokolták kell őképpen, 
még a zsű ri részérő l sem, leszámítva azt a néhány tetsze-
tős frázist, amivel az el őadás után értékelték. S ez nem 
biztos, hogy jól  van  igy. Mert tudni kell, hogy miért egyér-
telműen ez a legjobb előadás. Az, hogy általában nem tud-
nak hozzászólni érdemben, egyfajta siker, de nem okvet-
lenül elismerés. Az értetlenséget legjobb bölcsen eltitkolni. 
Pedig inkább ezt kellene kinyilvánítani, hogy igenis értetle-
nül álltunk ott előadás után. Mert szokatlan az érzéki alak-
ban történő  kifejezés. Szokatlan az üzenetnélküliség, ami 
végül is célja volt az elđadásnak. Ezért a legjobb el őadás. 
Mert egyszerűen túlhaladott minden felfoghatót. S ez el őtt 
fejet kell hajtani. 

Ez a fбhajtás lehet az idei elsó díj, s tudhatjuk, hogy ez 
minden magyarázatnál több. Mert minden verbalizmus le-
kicsinylđ  ajakbiggyesztésre talál a szavakat, szöveget, s 
ebbő l származó konvenciókhoz kötődést elhagyó darab 
esetében. Ezt az előadást nézni kell. 

A Bada-verssor „dögöljetek nagyok" része is ugyan-
olyan fontos, mint a középiskolások szabadságát és nagy-
ságát hirdető  első  rész. Már csak azért is, mert a két napig 
tartó vetélkedőnek ez volt a fő  létérzése. S ugyanezt fejez-
ték ki az előadások is. Evidens azonban, hogy ezt mégis-
csak az alkotók, az el őadók tudják legjobban, s bárki bár-
mit mond, nos, arra nagyjából az vonatkozik, hogy olvassa 
el figyelmesen az említett Bada-verssor vonatkozó részét. 
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A GYÍKOK HARMATOT 
ISZNAK, UGYE? 

A zentai Ifjúsági M űvelődési Központ AIOWA csoportjá-
nak két előadása — a Gyikok és a Harmat — után, amelye-
ket számos színházrajongó társaságában tavaly és az 
idén Törökbecsén, a Vajdasági Kis és Kísérleti Színpadok 
fesztiváljának körzeti selejtez őjén volt alkalmam látni, szá-
momra teljesen egyértelm űnek látszik, hogy a korszerű  
színpadi kifejezésmód Iehetбségének keresése nemcsak 
eszköze az élet rejett oldalait célzó felszínek feltárásnak, 
hanem a lelküket az abszolút modernség ördögének adók 
—nem kevésbé tökéletes — kínzóeszköze is. Egyszer űen, 
mert az AIOWA, illetve spiritus movense, Urbán András 
nem hagyja figyelmen kívül, hogy alkotáshoz fogni mégis a 
szfnház letisztult fogalmának, egy kiteljesed ő  elképzelés-
nek, pontosabban (bármennyire is vétekszámba ment ez 
avantgárd körökben) egy történet birtokában lehet. Ám ezt 
a történetet csöppet sem könny ű  elmesélni, má гcsak a 
modernség szószólójának attól való páni félelméb ő l kifo-
lyólag sem, hogy a archetipust és a szimbólumot, illetve a 
következő  kérdésáradatra felel ő  helyes `választ fogja kap-
ni: hogyan tovább?, hova tovább?, mit lehet még felfedez-
ni?, mit't'em vitt még véghez senki? Az AIOWA-sok ett ő l; 
úgy tűnik, mentesék, ők az elgondolástól a megvalósításig 
vezető  utat fiatalos önbizalommal és önfeltárással teszik 
meg; 6k hisznek azokban a megfejtésekben, amelyekre 
sajátos elgondolásukban, s a meglévбkгe ügyet sem vetve 
jutottak, s amelyeket ők fel sem használnak látszólagos 
nemtörődömségükben. 

Már egy éve is kísérteties és figyelmeztet ő  volt a vizuá-
lisan ható papírtömkelegbe temetett megszemélyesülés 
hüllő i kakafбniája, egytemesítette az egész korosztálynak 
a tiltakozđsбt a hétköznapok megfullasztani szándékozó 
mocsaгasѕága ellen. 

A HARMAT most ugyanezt t űzte ki célul. Az élet elsó, 
ártatlan hajnali csöppje, amely az egyetemes lét és saját 
egzisztenciánk felé forduló é гdeklödésünk történetének ci-
nikus metafQrisztikusságával, tehát mindig id6sze гű  és ki- 

merítően soha meg nem adott válaszokkal, a világminden-
ség, a születés, a hatalom, a b űn, a halál igazsбgfragmen-
tumainak örök kételyeivel áll fordított (filozófiai) viszony-
ban. Ezek bármennyire is parányiak, a velük való hirtelen 
szembesülésben felettébb fájdalmasak. Mint általában a 
felismerések. 

Mint előtte annyian, Urbán a társsze гzб  Molnár V. Zol-
tánnal együtt a mulandóság örök kérdéséhez térve vissza, 
egyre ellenállhatatlanabbul az alkimistára emlékeztet. A 
középkor sajátos alakjára, aki az örök titok megfejtésére 
tör, s aki megvárja a m űvelődés és a politika évszázadait, 
és végül sebzettemn, lerongyolódva és a megismerés so-
vány morzsáival tér vissza. Tehát a Szent Grál nélkül, rá-
adásul a még nagyobb veszélyeztetettségbe. 

Urbán „Embere" továbbra is a teremtés, az ösztön, a 
testiség és a rombolás erőinek rabságában marad. Az 
igazhitű  ideológia és idolát гia, a fétisi önimádatig fokozva, 
még az útkeresés világosságában sem képes mást felis-
merni a megbélyegzett emberen kívül. Azon kívül, aki 
hogyha kell, akár saját Istenét is megölné (mégsemmisíte-
né), hogy aztán saját (még alaktalan) bálványával helyet-
tesítse. Egy bálvánnyal, amely az el őbbinél is kegyetle-
nebb. Az önemésztés köreiben koncentrálódó örökös, 
együgyű  kérdésekkel: egyáltalán, muszáj volt-e kigondol-
ni?, vajon a megváltás, akárcsak látszólagos útja-e a kike-
resztelkedés?, a b űnök harmatüde keresztel ővízzel való 
Lemosása? 

Urbán és Molnár V., egyel őre legalábbis, negatív el бjel-
lel járulnak a lehetséges felelet megadásához. Mert az 
isteni asztalról lesodort morzsák, az emberek lábai el őtt 
már csupán alvadt vérdarabkák. 

Az új reggel Najpa csillan meg a harmatcseppeken. De 
nem fog-e ugyanaz minden cseppet Sziklává és minden 
embert Sziszüphosszá változtatni? 

Hagyjuk azonban, még ha rövid időre is, a filozófiát és a 
metafizikát. Fontosabbnak t űnik számomra a következ ő : 
Urbán a rendezd, festőként gondolkodva a hangzásról 
sem feledkezik meg egy pillanatra sem. Ezért számára az 
elöadás mindnenekelđtt megzenésített látvány, s a Har-
mat az audiovizuális elemek egy vezérkönyv utasításai 
alapján történő  folyamatos ötvözése. Igy rendezve az 
előadást olyan intenzitásra emeli, amelyen már Voltaire 
szavaival élve „minden m űvészet zenébe próbál váltani". 
Pontosabban: agresszív hangzású, rituális színházat hoz 
létre, ahol is a ritmust nem a fények vagy a hangok, hanem 
a megfestett csönd precízen kimért szünetei adják. 

S mégis, az est h ősei a színészek voltak. Alázatosan és 
a rendező  által leigázva, mesterien és fegyelmezetten kí-
sérelték meg eljátszani, amit a szövegtő l megfosztva, s 
mégis hitelesen a legnehezebb: a mozdulat indokoltságát. 
Mozgással és arcjátékkal alkotva vonaglottak és kavarog-
tak, csavarták ki magukat és bennünket, de szerepüket 
sem kímélték. A vágy áldozatának méltóságteljessége és 
önérzetessége, mint maga Vicei Zsolt, a szamaritánus ke-
gyetlenség mértéke Keszég László alkatában éppúgy, 
mint a jógának való misztikus alárendeltségé Molnár V. 
Zoltánban adott, s tudni kellett, ahogyan azt Bakota Ró-
bert, Karácsonyi Attila, Francia Gyula és Péter Ferenc tud-
ta, megálljt parancsolni pontosan a jóízlés egyébként 
meghatározhatatlan határán, hogy a gondolatmenet a kul-
tikus vagy a testiség iránti odaadásról — amit az önfelsza-
badítás, illetve önmagunk mással való felszabadítása fel-
tételez, nehogy a banálisan leegysíe гúsödött gondolattár-
sítások szakadékába sodródjon. Végül érteni kellett a ren-
delkezésre álló interpretációs eszközöket is, racionálisan, 
ahogyan azt Urbán András tette, elosztani, hogy létrejö-
hessen az ettő l függő  egyensúly test és szellem, öniróni-
kus és persziflált, adottság és indíttatás között. S mindezt 
tudni, akarni és bírni kellett ahhoz, hogy a Harmat megtör-
ténhessen. 

Végül, ami a Harmatot , az AIOWA előadását a legfб -
képp karakterisztikussá teszi: a p гofesszionalitás és a mu-
niciozitás, amely minden mozdulatát/mozzanatát tökéle-
tessé csiszolta. 

Mindemellett az előadás van, akinek tetszhet; és ter-
mészetesen van, akinek nem. Ki is lehet fütyülni vagy akár 
vastapssal jutalmazni. Egyet azonban nem lehet: iránta 
közömbösnek maradni. 
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DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ KÖZTI 
TERÉN 

A VAJDASÁGI KIS ÉŠ. KÍSÉRLETI SZÍNPADOK XVIII. 
FESZTIVÁLJA 

1989. június 1-3. Pancsova 

Nem tudom micsoda szörny űséget követnénk el azzal, 
ha már egyszer szakítanánk a (kényszer ű ) hagyománnyal, 
e fesztiváléval is, és alaposan kidolgozott foglalkozási prog-
rammal fogadnánk Thalia felszenteletlen papjait. Pancso-
va vendégszeretete példás. Nem is errő l van szó! A tarto-
mányelső  társulatok alkalmi, háromnapos együttléte su-
gallja mindazokat a lehetőségeket együttes munkára és. 
továbbképzésre, amelyek hiánya épp a másutt és máskor, 
megrendezendő; hasonló jelleg ű  találkozások anyagiak 
hiányából fakadómegszervezhetetlenségéb ő l fakad. In-
dokolt a tudásgyarapítási lehet őségék felemlítése annál is 
inkább, mert a látott színházi teljesítmények árulkodnak a 
társulatok alapvet ő  megfogalmazásakor. Az id őszerű  
szakmai tájékoztatás pedig egyébként is inkább ráfordí-
tandó figyelem, mintsem anyagiak kérdése. 

Annál is sajnálatosabb, hogy kihaszálatlanok maradtak 
e lehetбsgek, mivel az idén a megszokottnál több fiatal tár-
sulat jutott a Fesztiválra, akik így — jobb híján — csak az 
esténként verseng ő  alőadások láttán sz ű rhették le — s 
csak a véletlen játékának köszönhető , ha esetenként - a 
hasznos tapasztalatokat. Minden bizonnyal épp ennek a 
felfiatalodásnak köszönhet ő , hogy az abszurd repertoár-
színházakétól eltérő  előadások is bemutatásra kerülhét-
tek. Míg a „hagyományos avantgárd" mellett dönt б  zre-
njanini, kikindai, mitrovicai és padinai társultok a biztos ér-
vényesülésre véltek jegyet váltani hagyományosult drá-
maújítók agyonhajszolt „sikerdarabjait" állítva színre, ad-
dig a fiatal társulatok, esetenként abszolút kezd ők módjá-
ra, át sem rágva magukat a (modern) színházi házi olvas-
mányain, pusztán ösztönös ráérzésükre hagyatkozva lát- 

tak munkához. Egyetlen elбadás volt csupán, amely sem 
egyik sem másik csoportba nem sorakozott be, s a hiteles 
színházat hozva volt ezért hozzáférhetetlenségében is 
példamutatól. De errő l, mert a legjobb, majd utoljára. 

A zrenjanini kollektíva rendezi-dramaturgja is értelme-
zésével/olvasatával a Büchner dráma beidegz ődött jelen- 
tése elő l kísérel meg — teljesen eredménytelenül, — egér-
utat nyerni. Le is veszi a hangsúlyt a címszerepl ő  Woy-
zeck-rő l, s igyekezete teljes fronton támadóvá fokozni és 
egy egész világ látszatára kiterjeszteni a cselekményt. An-
nak árán is, hogy túlhajszol epiz бdszereplбket, szarkaszti-
kussá torzít Jellemmegformálásokat, hogy harsány és 
egyetemes pusztulást demonstrál Franze Woyzec „em-
berszakadékának" megnyílásához, emberi elkietlenedé-
séhez, eredetileg még intim, „erkölcsi kipusztulássá" fo-
kozott meghasonulásához. Az egyes szerepek tolmácso-
lása (Mária szerepében Olgica Danilové), vagy a bels ő  há-
lózattá épülő  jelzések rendszere önmagában rendkívül ér 
dikes. Az elődős egésze sem érdemelte ki a kritika elma-
rasztalását, mert ha nem is kísérleti, de szövegbúvár, dra-
maturgián belüli kísérletező  színházzal van dolgunk. 

Ugyanezt, mindamellett, hogy lényegesen „perfektebb", 
a kikindaiak előadásáról nem mondhatjuk el. Minden bi-
zonnyal a „hivatásosak" teljesítményét nyújtották, céltu-
datos dramaturgiai sebészmunkával, begyakorolt színész-
mutatványokkal, és mérnöki pontosságú rendezéssel 
olyan szilárd belső  pályát építettek játékuk számára, 
amelyrő l lelépni esetlenebb lett volna a m űkedvelésnél. Itt 
minden egyértelm ű , minden valószín ű , minden a helyén, 
de semmit sem kockáztató, nagyon is ismert fogásokkal 
élő , és valljuk be egy — a témáján belül is —, önmagában, 
önmagától is elidegenült slágerdarab „olvasószínházával" 
van dolgunk. 

A Sremska Mitrovica-iak ugyanezt a drámát, Edward 
Albee Állatkerti történetét olvasták — . ám betű  szerint—, s 
biflázták is be, hogy színre a maguk megsztanyiszlavszki-
josítótt módján vigyék. Mindkét rendező  elvégezte a maga 
nyomozását a találkozást/drámát záró baleset/gyilkosság 
valódi kifejletének és kimenetelének feltárására. Ivan 
Hansman Jasenski, a kikindai el őadás rendezője ezt Jerry 
monológ-erőszakának lezárására használja, Nenad Uroše-
vić  ugyanőt (Jerryt) inkább annyira megnyomorítja;: hogy 
a tragikus halál .e század nyomorult nyugati urbánus ma- 



gányából számára maga a megváltás legyen. 
S az utolsóként felsorolt irodalmi színház, a padinai 

lonesco bemutatójáról legf őképp annyit, hogy a Kopasz 
énekesnőt előadásukban jobb volt hallgatni, mint nézni, 
hiszen a színpadon alig történik valami (mivel az abszurd 
még korántsem drámai, s már közel sem színházi ese-
mény). Talán ezért is, hogy a „legbölcsebb" nonszenszet 
a legdallamosabb szlovákra fordították. Fedor Popov ezen 
munkája, rendezésével ellentétben, dicséretes. 

Úgy vagy legalábbis (mint a fentiekben már jeleztem, 
külön fejezetet érdemel a Fesztivál másik, a szerz ő i szín-
házhoz közelebb álló vonulata. Meg kell azonban hagyni, 
hogy az általam ide sorolt három bemutató közül kett ő  (a 
kabarészínpadi gyakorlattal küszköd ő  bori Baltazar, és az 
iskolai szinten kollázsoló, rögtönz ő  belgrádi Dadov m űhe-
lye) még korántsem versenyképes, s és az is megtörtén-
het, ha koncepcióteremtő  szellemi erő  nem koncentrálóáik' 
bennük, hogy nem is válhatnak azzá. De épp mert fogéko-
nyak, s mert e három nap alatt közelr ő l láthattak korszer ű  
és hiteles színházmodellt, majd talán szükségesnek tartják 
a magukét is kell ő  hitellel továbbformálni. (Lásd: a KMV 
színházm űvészeti találkozója, épp az utóbbi id őben milyen 
elemi erővel „pörgött" fel, s formált olyan szerz ő i közössé 
geket, amelyek mind meggy őzőbb és váratlanabb ered-
ményekkel hozakodnak elő .) 

A fenti előadások mindegyikére jellemz ő  bizonyos kol-
lázsolás. Az ötvözésben a legmesszebre a debütáns ru-
mai kollektíva jutott. Érzékenyen, asszociatív építkezéssel 
metatörténetet szőve, mégpedig egy indiferens fogassal 
(előadásuk címe is A FOGAS) a középpontban. Találó al-
legóriájuk a m űvészetrő l (a gördülő  talpazaton tonnás hor-
dószónokot vonszoló balerina), azonban a pontos ellen-
pontozású kezdet után a szerzők képzelete észlelhetően 
fárad. Nem tud összpontosítani, hagyja magát frázisoktól 
vonszoltatni, elsekélyesedni, a kiemelt történetet beolvad-
ni, majd elveszni a háttérben. 

E fesztiválnak voltak elkötelezett társulatai, láthattunk 
érdekes el őadásokat, helyenként meglep ő  megoldásokat, 
ám élményérték ű  előadást, érdekfeszítően új, és teljesen 
hiteles színházat csak egyet. Az IOWA csoport színházi 
„maffiája", kongenialitása, szinkretizmusa, fegyelme foka  

és alkotói volumene egyetlen, bár önmagában igenis ösz-
szetett médium, összmüvészeti m űhely. A tehetség önma-
gának alárendelt konföderációja, amely igazolja a csoport-
munkát, a közös lehetőség esélyét. Tartok tő le, mint rend-
kívüli teljesítményt, a középszer űség hátországa igyekszik 
majd bokához szelídíteni. De hát ki ne lehetne irigy ilyen 
autarkikus közösségre, ahol drámaszerz ők, zenészek, 
képzőművészek formálnak el őadást, és viteleznek is ki ki-
fogástalan színészi játékkal?! Talán csak az, aki az új, az 
élő  színház mellett foga! állást. Nem kimondottan a moz-
gásszínház, de az ősbemutatós színház (erre itthoni pél-
dák is vannak) drámával együtt szület ő , adott környezet-
hez vénásan kapcsolódó, m űvészetileg integratív szere-
pű /feladatú m űhelyéhez. 

A HARMAT a zentai, az Urbán András vezette dráma-
műhely (mert gyakoriak a négykezesek Szögedi Szabó 
Bélával, vagy Molnár V. Zoltánnal) negyedik darabja, illet-
ve harmadik bemutatója. Szövegét tekintve ezúttal jelen-
téktelen, de tematikájában szorosan kapcsolódik az el őző  
kettőhöz, a Gusztav, Az đserdб  fiához (ami még nem ke-
rült színre) és a Gyíkokhoz. Ugyanaz a békaperspektíva, 
ugyanaz a naiv gyermek én prizmáján át megjelen ő  cse-
lekmény. Ezek a jelentek magukon a ködkép jellegzetes-
ségeit viselik, elmosódó háttérben rémélesen közeli apró 
konkrétumokat észlélünk. Torzók jelenését, egy más, a 
kafkai álom valóságának gravitációs terét. A szemlél ődő  
gyermek én ezúttal (a koravénség maszkjával torzítva) 
meg is jelenül, hogy saját léte adja a legtágabb formát, 
langyosítsa a hatalmas árnyékot vet ő  istenszobrokat él-
ményén át intimmé, olvassza őket érzékien emberivé, 
hogy aztán gyarlóvá rokkanásukban már kozmikus faggyal 
törje darabokra alakjukat, teret adva a Torzóistennek, az 
isteni torzónak, a nyomorult, az utolsó misztériumnak, a 
megistenült embernek. A HARMAT önmagát épít ő  és le-
romboló mítoszta, ha úgy tetszik mese, de lehet filozófiai 
példázat is. Cselekménye egysége (és vonatkozása) meg-
határozható a válóság egyetlen mozzanatán belül, de 
ugyanakkor történelmi kiterjedéseket magában foglalón is. 
Szöveg nélkül is különös és különleges alkotás, s értel-
mezni is csak, mint a mítoszokat lehet/szabad, s fogja aki 
láthatja. 45 



ban nem tudom, valóban ez lett volna-e az idei színházi 
csúcs. 

јода l kálmán 
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NEM TÖRTÉNT 
SEMMI KIiLÖNÖS 
Pillanatfelvétel a 34. sterija Játékok г6l 

Egy állam országos szint ű  fesztiválja minđig : az" adott 
kor különböző  áramlđtainak lakmúszpapírja. Nos, hogy ez 
mennyire így van, azt bizonyítja az idei, sorrendben a 34. 
Sterija Játékok is. Akárcsak azt is, hogy valahol valami baj 
van a jugoszláv színjátszással, mert, noha az idén a szo 
kásos kilenc előadás helyett mindössze hetet hívtak meg 
a szelektorok, ennek ellenére egy olyan  prod  ukсіб  sem 
akadt, amely méltóképpen képviselte volna hazánkat kül- 
földön. Igaz viszont, hogy néhány tehetséges fiatal dráma-
író is jelentkezett, akik az évek óta annyira hiányolt poli-
tikumot, merészséget és a közelmúlt hazai eseményeivel 
a kor égető  kérdéseit is belopták a Játékokra. A legtöbb 
mű  közülük viszont, éppen mert pályája kezdetén járó író 
tollából került ki, meglehetős kidolgazatlanságával, elna-
gyoltságával hat, s inkább reményt kelt bennünk arra vo-
natkozólag, hogy id ővel a művészi elmélyültséget és szak-
mai tudást is magasabb szinten tudja majd prezentálni. 

Vigaszul csak annyit, hogy az idei Játékok végén el-
törölték azt az eddig érvényben lévő  törvényt, amely ki-
mondja, hogy csak olyan el őadást hívnak meg a Sterijára, 
amely nem szerepelt más fesztiválon, Reméljük; hogy en- 
nek köszönhetően, јбvбre jobb, színvonalasabb fesztivál-
nak nézünk elébe. 

Isak Samokovlija: A szőke zsidólány 
Kamerni Teatar 55;  Szarajevó 

A történet a harmincas években íródott ;  és egy zárt, 
csak hézagosan isméit etnikumot mutat  be.  A két háború 
közötti szarajevói zsidóságot. A történet f бhбse, Miriam, 
egy szőke-kékszemű , vagyis a töbi zsidótól elütő  külsővel 
rendelkező  zsidó Íány, aki nem tud beilleszkedni és kritika 
nélkül elfogadni egy tő le idegen értékrendszert. Szerelmes 
egy szerb ;  vagyis keresztény fiúba, ami megbocsáthatat-
Ian bűnnek számít a zsidóság szemében, ám a másik kö- 
zösség is csak úgy fogadja be,  ha  megteszi azt, amit nem 
tud és nem is lehet - megtagadja egész családját; né-
pét, vallását. Miriam б rlđdik a két egymástól elzárt cso- 
port között, majd végül .öngyilkos lesz. Sz őkeségével 
amúgy is egy régi történetre aludál, mely szerint a XV. 
században egy zsidó nő  megcsalta férjét egy keresz-
ténnyel s azóta százévente — mintegy emlékeztet őül —
születik egy szike zsidólány. 

A darab egy ironikus mellékzöngéj ű  jelenettel kezdődik, 
a szerb Sokol szövetség rendezvényével, majd egy általuk 
előadott, dilettáns színiel đadással folytatódik, A toledói zsi- 
dó nővel (dráma a drámában). A darab perg ő  ritmusa 
itt-ott lelassul, és időnként már-már melodrámába torkoll. 
A rendezőnő ; Mira Erceg egy-két valóban kitűnő  pillanattal 
büszkélkedhet, de a darab :egészben véve, noha aktuális 
témát dolgoz fel, hiszen soknemzetiség ű  közösségben 
élünk, erőtlen, gyenge. 

Ivan Cankar A szép Vida 
Slovensko Stalno Gledališče, Trieszt 

Az idén szh re kerülő , egyetlen szlovén nyelvб  darab 
a vágyakozásról, az elvágyódásról szól. Meta Hocevar, 
az;. eddig főként díszlettervezéssel foglalkozó m űvész-
nб  ezúttal (nem először) rendezőként szerepeit a Ste 
riјбn. Cankar kései művét, az Adria olasz felén él ő  
szlovén közegbe ágyazta, így lokalizálva a helyszínt: A šo-
kak által hibaként elhozott sterilitás nem zavart,. a darab 
fakósága viszont annál inkább. A dráma egy érdekessége 
maradt meg az emlékezetemben: Milena a darab egyik 
legfontosabb nőalakja a szép Vida mellett - olaszuÍ:be-
szél; ezzel is é гzékeltеtve a kisebbségi lét és a sóvárgás 
közđtt feszülő  valóságot. A dráma egészét nézve azon- 

Ill. Nebojša Rom čević: Erővonalak a levegőben 
Drámai Színház, Szkopje 

Az eredetileg Belgrád egyik külvárosában lejátszódó. je-
lenetet a rendezđ ; :Jovica Pavić  Szkopjeba tette át, eléggé 
sikerült módon. A darab szerepl ő i lelkileg sivár, közönsé-
ges, boldogtalan emberek. A fontosabb szerepl ők egy pri-
mitív, balkáni taxisofőr, Mile, és felesége, Mica, valamint 
szeretбje, illetve második felesége, Krisztina,_ Durva, nyers 
világ. Noha a darab témája, mentalitása meglehet бseп  
távol áll tő lem, mindenképpen szükség van ilyen színházra 
is, mert egy ilyen — méghozzá elég népes -réteg is van, 
és nem szabad érzéketlenül elmennünk problémáik, vá- 
gyaik mellett. A színm ű  azonban éppen csak hogy meg- 
kaparta a felszínt, nem nyúlt mélyen alá. Nem mutatja be, 
hogyan, miként: termel ődnek újra és újra az olyan alakok ;  
mint Mile, a fбhós, és az egész miliő  szerintem jóval ala-
posabb vizsgálatra szorul. Ennek ellenére; ez volt az idei 
egyetlen darab, amely végig lekötötte a figyelmemet. 

IV Tomislav Bakarićr Lidérc 
Horvát Nemzeti Színház, Zágráb 

Ez a dráma valószín ű leg a kényes, aktuális kérdések 
boncolgatásá miatt került az idén a jugoszláv színházak 
találkozójára. Az еlsđ  felvonásban I. Ferec József, az 
Osztrák-Magyar Monarchia császára el őször kioszt, majd 
visszavesz néhány rangjelzést, egyikhorvát nemzetiségü 
katonával lelöveti a másikat, majd ismét kiosztja az ér 
demrendeket (a halott katonának is). A dráma végén Pa- 
tar Karadjordjevi č  szerb király teszi ugyanezt a már ju- 
goszláv mundérba öltözött katonákkal, Hol itt a különb-
ség? СSбbö гbб l vödörbe? Ez a dráma fб  kérdése, különös 
tekintettel az akkori szerb-horvát viszonyokra. A színdaralx 
aktuális, noha vagy húsz évvel ezelőtt íródott. Ennek el-
lénére (a Ferenc Jбzsefet játszó Pero Kvrgi ćen kívül) em-
lékezetes alakítás szinte nem is volt, és a rendezés is 
hagyott némi kívánnivalót maga után. 

V. Rade Radovanovič: A hamisítvány eredetije 
Zvezdara Teatar, Belgrád 

H negyvenes, ötvenes. és nyolvanas évek mozaikkoc 
káiból összeállított darab á: sztálinizmussal leszámoló Ju- . 
goszláviárб l szól. Ám; hogy az egyik véleményt idézzem: 
, ;az ötvenes évekrő l azt hiszik; hogy szinte .lehetetlen 
Sztálin-bajusz, pisztoly és pálinka nélkül beszélni". Azon 
kívül az olcsó poénokra vadászó, napi politikai esemé-
nyekre utaló, valamint káromkodásokkal megspékelt szö 
veg enyhén szб lva nem remekm ű  (az író mentségére le -
gyen mondva, hogy kezdő rő l van szó), amit a még elég-
gé funkcionáló rendezés sem törölhetett el. Noha a közön-
ség nagyon élvezte az előadást, nem jósolok nagy jövőt 
a színműnek. 

'n. Diana  Leskovar: Három , ca/apacs 
Szerb Nemzeti Színház, Újvidék 

A szóban forgó előadásra nem kaptam jegyet; еzé гt a 
mintegy fél évvel ezelőtti emlékképeimre támaszkodva el-
mondhatom, hogy a sze гzбnő  Belgrád egyik külvárosának 
elárvult fiataljait festi le a hetvanas évek elejér ő l. Egyszer-
re goromba és gyöngéd világ, ahol ütközik a múlt; pl. az 
egyik szereplő  beceneve Sztálin, és a jövő , a rock and roll 
felfogás. Kellemes, hol szelíd, hol agressszív elđadás, 
akárcsak alakjai, és - amennyire a visszajelzésekb ő l ítél-
ni lehet eléggé kedvező  visszhagra talált a Steriján. 

VII. Siniša Kovačević: Új kor 
Drámai ,Színház, Belgrád 

Valóban olyan szörnyű  idők voltak a háború utáni évek? 
A szóban forgó színházi produkció szerint igen. Minden-
esetre örülök, hogy jóval később szillettem. Visszatérve 



a drámára, a történet egy szerémség! faluban játszódik 
a második világháború után. Ez a kor pedig a kötelez ő  be-
szolgáltatásoké, a nagy változásoké, a rigorózus szoc-
realizmusé. A szöveg érinti az őslakosok és a kolonisták 
között meglévő  különbségeket, de nem dolgozza ki a szi-
tuációt, és ugyanerre a sorsra jutottak a dráma szerepl đ i 
is. Káг . 

Összegezésként két sztereotípiával fogom lezárni a cik-
ket. Az első : A színház halott! A második: Mindig lehet 
újra kezdeni. 

A 34. Sterija Játékok díjai 

— A legjobb előadás Ivan Cankar: A szép Vida rendezője Meta 
Hočevar, a trieszti Slovensko Stalno Gledališče társulatának 
el6adásában. 
— A legjobb drámaszöveg Siniša Kova čevič : Új kor 
— A legjobb rendezésér járó díjat Egon Savin kapta a Három 
kalapács megrendezéséért az újvidéki Szerb Nemzeti Színház-
ban. 
— A legjobb színészi alakítások: Pero Kvrgi ć  (Ferec József sze-
repéért a Lidércbren), Danilo Lazovi č  (‚la  Pevac szerepéért az 
Új korban), Mihajlo Pleskonjić  (Bajra szerepéért a Három kaia-
pácsban), Lazar Ristovski (Pavle szerepéért A hamisítvány ere 
detijében), Sznezsana Sztamenszka (Mica szerepéért az Егбvo-
nalakban). 

ф — A legjobb díszletért járó díjat Marina Čuturilo kapta a Három 
kalapács színpadképéért. 
— A legjobb jelmezeket Danica Dedijer tervezte a Lidérc cím ű  
drámához. 
— A legjobb színpadi zene Aldo Kumar szerzeménye A szép 
Vidában. 
— Különdíj Meta Hočevarnak A szép Vida rendezéséért. 
— Sterija városának, Versecnek a díja Nebojša Romčević  fiatal 
íróé lett kortárs komédiaszövegéért, az Eróvonalákért. 
— A Kritikusok kerekasztalának díját az újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház Három kalapács című  előadása kapta Egon Savin ren- 
dezéséban. 
— A legjobb színházi kritikáért járó Sterija-díjat Vladimir Kopicl-
nek, az újvidéki Dnevnik napilap kritikusának ítélte oda a bíráló-
bizotság. 
— A legjobb színházi könyvért Milenko Misailović  belgrádi teat-
rológus kapott Sterija-díjat Dramaturgija scenskog prostora cím ű  
művéért. 

hamad abdel latif 

Himmihummi. Vagy inkább 
himihumi? 

Rövdiиen fgy jellemezhető  az idei Pozorje Mladih (Fiata-
lok Színpada), egy eladás kivételével. No de menjünk 
sorjában. 

Duplo dno (Duplafenék). 
„— Mondd, mi vagy: m űvész vagy bolond? 

— Forradalmár..." ... lehetne az el őadás mottója. A 
szkopjei növendékek vitték színre 3 felvonásban, három 
rendezővel, három színészcsoporttal. És három jelz ővel: 
mesterkélt, kínos, lötyög ős. 

Szerencsére egy-egy rendezđ  egy-egy felvonást rende-
zett, a csopoгtrendezéstő l megóvott bennünket az ég. De 
így sem volt észlelhet đ  árnyalati különbség sem a felvoná-
sok között, egyformán színvonalon aluli volt mindegyik. 
Külsőségekre építettek mindhárman, kipusztítva az irodal-
mi mű  esszenciáját. Olcsó filippikákkal igyekeztek untatni 
az egyre ritkuló közönséget, nagy sikerrel. 

Mindegyik felvonásban található egy-egy „poén", „me-
rész és extravagáns mozzanat": az els őben papírevés, 
ökгбdés stb, a másodikban szembeordító reflektorfényben 
szégyenlős gatyaletolás (minden szöveghez való köt đdés 
nélkül) és végezetül, a csúcs, diszkó dobzene ütemére pi-
kilimegmutogatás lóbálással vegyítve. 

Ez maradt meg a nézőben a mindenkori Hatalom, a min-
denkori Bürokrácia és a mindenkori M űvész közötti harc 
vagy megalkuvás kérdése helyett. Vagy netalán ez jó véle-
ménykifejtés lenne? Aligha hiszem. 

Két ljubljanai rövid egyfelvonásost is megtekinthettünk, 
a szereplők dikcióból kitűnőre vizsgáztak. S mivel a tanár- 
nőjük az eladás kezdete előtt megkért bennünket, hogy 
majd tapssal jutalmazzuk meg a színészek munkáját, há-
romszor visszatapsoltuk a gárdát. Nem is tudtam, hogy 
Ljubljanában szokás tapsolni. Hogy egyáltalán színházban 
szokás tapsolni... 

Edward Bond: Kinn vagyunk a vízbál. A belgrádi nö-
vendékek érdekes próbálkozása. Sajnos kudarcba fulladt. 
Éspedig a kidolgozatlan jelenetek, és a ripacskodásban 
szinte versenyre kel ő  színészek miatt. Furcsa, hogy a fia-
talok mennyire nem tudtak fiatalokat, tehát önmagukat 
játszani. Igaz, vagányabb típusokat, de akkor is: az „el-
amerikaisított" hang, hamis mozdulatok nem teszik teljes-
sé az előadást. Az erővel agyonmodernizált, kiteljesedni 
nem tudó előadásban a sok ugrándozás a Muppet Show-t 
juttatta eszembe. Szinte hihetetlen, hogy a kis híján tucat 
színészbő l jóformán egy sem tudott valami érdemeset fel-
mutatni. Nyilvánvalóan a rendez őben van a hiba. Jókora. 
Talán többször kellett volna elolvasnia a szöveget. De az 
is meglehet, hogy kevesebbszer. 

A korlátoltak közé tartozom, kik a darabtól elvárják, hogy 
eleje, tartalma és vége legyen. S csupán a tartalomhoz ra-
gaszkodhatom még, mivel az „üzenet" és a „mondaniva-
ló" „divatjamúlt" lett. Mindez hiányzik az el őadásból. 

Harold Pinter:
.
A gondnok . A zágrábi akademisták vitték 

színre. Sajnos a szerepl ők, a rendező , a díszlettervez ő  stb. 
nevét nem sikerült megtudnom, a szervező  csupán ezeket 
az adatokat hagyta ki a m űsorfüzetbő l. Ezért kénytelen le-
szek a darabbéli nevükkel élni. 

Szín: egy szoba. Egy tágas, nyomasztó, kicit-kacattal 
telezsúfolt szoba, melyet az egész színpadra tervezetek. 
(Szemmelláthatóan a színház díszletkészletét telepítették 
át a raktárból a színpadra, ami nyilván melléfogásnak szá-
mít, mivel a szoba így nagymamai padlástérre vagy ócska 
kamrára hasonlított inkább, mintsem rendetlen lakásszo-
bára, pedig ez életbevágóan fontos mozzanat, hisz pont a 
szoba a hajlék és az emberi biztonságérzet szimbóluma.) 
Szereplők: az áramütésekkel gyógykezelt, s ennek követ-
keztében lassúbb felfogóképesség ű  és mozgású Aston, 
testvére Mick, akivel soha sincs tisztában az ember, hogy 
komoly-e vagy tréfálkozik, és Davies a vén csavargó, a 
kétszín ű  úr és cseléd egy személyben, aki ágyat kap eme-
zek szobájában, és aki az egyik pillanatban fölényesen 
parancsolgat, a másikban pedig könyörög, hogy ne dobják 
ki az utcára, inkább gondnok lesz. 

A színészek remekül játszottak, hitelesen, következete-
sen. Gesztusaik természetesek, nem süllyednek olcsó ko-
mikumba. Különösen Aston alakítóját efnelném ki, aki egy 
pillanatra sem vetemedett túlkapásokra. Pedig korlátolt 
embert játszani talán a részegnél is nehezebb feladat. —
Bolond vagyok, de azért mégsem félkegyelm ű  — mondja 
az egyik pillanatban Aston, és ezt következetesen t бtszot-
ta végig. Nagyon sok ilyen előadást kívánok az Ujv!déki 
Színház közönségének. 

Befejezésül az újvidéki színinövendékek Az árül és az 
apáca c. előadásáról kellene szólnom, ezt azonban már 
megtették mások, ugyanis több ért ő  visszajelzés és kritika 
látott már napvilágot. 
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csorba béla 

EGY PLURALISTA JÖVŐKÉP 
IGÉZETÉBEN 
(Bibб-konferencia Szegeden, 1989. május 12-14.) . 

Létezik-e tényleges altematívaként , s mit jelent a har-
madik út Magyarország , de ha úgy tetszik Kelet-Közép 
Európa számára? Lehetséges-е  polgárosodás polgári res-
tauráció nélkül? Milyen politikai és ideológiai irányzatok 
jellemzik a mai magyar társadalmat? Hogyan illeszthető  
be a bibói eszmei hagyaték napjaink politika-ideológiai 
mozgásaiba? 

)sszegezve a három nap legfontosabb felszólalásait, 
az említett kérdések köré csoportosíthatnánk az elhang-
zottakat. A politikai, eszmei és tudományos útkeresés jel-
lemezte tehát a konferenciát, amely feltétlenül egy plura-
lista jővókép igézetében zajlott, s mindez t đbbé kevésbé 
kifejezésre jutott a meghívott el бadбk „pártđllásában" is. 
Sommásan , és persze a kívülálló kényelmes pozici бjábб l 
azt mondhatnám, a konferencia hú tükre volt a mai fölboly-
dult magyarországi politikai életnek , amely egyeló гв  na-
gyobbгészt mégiscsak értelmiségi buzgalom, igazából 
nem hatja át a társadalom úgynevezett alávetett rétegeit: 
sok a liberális illúzió és kevés a társadalom mélystruktúráit 
elemző  vizsgálat. Minden szimpátiánk dacára látni kell, 
hogy a magyarországi altematív mozgalmak , ellenzéki 
pártok és pártcsírák egyel бre többségükben képtelenek 
egy, a magyar viszonyokra átértelmezett „lengyel utat" 
követni, nem alulról épitkeznek — láthatólag nem tudnak 
mit kezdeni a mostansđg még hallgató, tényleges érdek-
képviselet nélküli „tömeggel". 

E tanácstalanság volt számomra tetten érhet б  Kórбssé-
nyi András elбadásában is (Az ideológia szerepe a politi-
kai tagoltság kialakulásában). A rögtönzés benyomását 
keltó, de korántsem felszínes körképében a mai magyar- 

48 országi ideológiai-politikai modellt szellemesen egy fejte-
tбre állított T bet űhöz hasonlította: felsб  szára a társada-
lomtól elidegenedett állampárt, vele szemben viszont a 
képletes alsó száron balról (reformkommunisták) jobbra 
(konzervatív liberálisok) elhelyezked б , sok ponton egy-
mást kizáró ellenzéik irányzatok. A vitában jogosan vet б-
dött fel a fordított T függ бleges szárnyának a meghossza-
bítása : vajon mi van alul , a harmadik szinten? 

Részben erre is megpróbált válaszolni Blѓт3 Zoltán, elis-
merve, hogy az új, demokratikus változások egyel б re még 
nem mozdították meg a magyar társadalom mélyrétegeit. 
Biгó ugyanakkor kiállt a kor kívánalmainak megfelel б  „har-
madik út" mellett , melynek politikai feltételeit a Szovjetunió 
és a nyugati hatalmak Кбzötti status quo huzamos fenn-
maradás biztosítaná . Ideológiatđгténetileg Birб  koncepciб -
јбnak lényege sok tekintetben Németh László és a népie 
sek látásmódjával konvergál. 

Molnár Gusztáv még Bukarestben irt Európai Napl бjá-
nak egy részletével kívánta megvilágitani a lehetséges 
magyarországi politikai spektrumot . Elképzeléseit , melye-
ket még'1987-ben vetett papírra, részben igazolta az el-
múlt két év. Molnár négy jelentós kulturális tradíciót ta rt  al-
kalmasnak arra , hogy beleszóljon Magyarország jövбjé-
nek alakításába : a keresztény , a liberális ;  a szocialista és a 
népi tradíciót. Valamennyit több szempontból veszi szem 
ügyre. Megvizsgálja lehetséges szerepüket kulturális. (1) 
és politikai (2) ideológiaként valamint politikai mozgalom- 
ként (3). A keresztény tradíciót a politikai gyakorlatban ki-
záгбlag konzervatív mozgalomként tartja megval бsulható-
nak, elsősorban az erős katolikus hagyományok folytán. 
Ugyanakkor ezt a tradíciót a kulturális ideológia terén al-
kalmasnak tartja mind demokratikus mind radikális etho-
szok felvállalására (protestánsok, illetve katolikus és pro-
testáns báziskбzđssбgek). 

A liberális tгadlciб  két élő  válfajának a liberális demokra-
ta és a radikális demokrata ideológiai irányzatot tartja. Ko-
moly politikai szerepet csupán az elѕбnek feltételez, leg-
alábbis hosszabb távon. Ennek lбtszб lag ellentmond, hogy 
a radikális demokrácia különféle ideológiai variánsai jelen-
leg fontos, helyet foglalnak el a magyar politikai palettán 
(nemegyszer különbözб  mozgalmakon, csoportokon belül 

is). Figyelemre méltó viszont a kétféle liberális tradíció ka-
rakterének megrajzolása : ,, ... A liberális demokrata irány-
zatnak el kell határolódni mind a radikális utópiáktól, mind 
a doktnnér liberalizmustól. Előbbiektб l azzal, hogy félreért-
hetetlenül leszögezi a demokratikus kormányzás alapel-
veit (parlament előtt felelбs kormány, többpártrendszer, a 
magántulajdon és a magánvállalkozás védelme , a gazda-
sági élet legfбbb szabályozója a piac stb.), utóbbitól azzal, 
hogy pragmatikusan viszonyul a különböz б  társas tulaj-
donformákhoz, és számol az állami tulajdon túlsúlyának 
átmeneti fennmaradásával. Sajátos arcélének kikristályo-
sodását nagyban elđsegitheti a magyar nemzeti liberaliz-
mus hagyományának felvállalása és a konzervativizmus-
nak kiszolgáltatott liberalizmus rossz tapasztalatának tu-
datosítása, valamint a népi irányzat polgári, demokratikus 
szárnya által vallott elgondolások felkarolása. (...) A radi-
kális demokrácia politikai ideológiája a liberális szocializ-
mus, az ún. polgári demokrácia politikai formáinak (parla-
mentáris képviselet, többpártrendszer) és gazdasági-jogi 
alapjának (a magántulajdon és a piac szentsége ) tovább-
fejlesztése (közvetlen demokrácia, társas tulajdon, a piac 
nem állami, hanem társadalmi ellenбгzése). Az irányzat 
két fontosabb képvisel бje Jászi és Bibб . Koherens vagy 
legalábbis koherenciára törekvő  ideológia, mely a jelenlegi 
átmeneti korszakban kétségtelenül a legnagyobb vonzer бt 
gyakorolja. Szerepe rövid távon még tovább növekedhet, 
di csak addig, amíg a gyakorlati alkalmazás próbáján el 
nem véreznek legszebb eszményei. (...) Komoly politikai 
szerepe egyedül a liberális demokrata irányzatnak lehet, 
de ennek is csak akkor, ha valamilyen csoda folytán nem-
zeti kaгizmára sikerül szert tennie." 

A szocialista tradíciót elemezve Molnár három ideológiai 
„piattformot" különböztet meg: a konzervatívot (kommu-
nisták), a demokratikusat (szocialisták, szociáldemokra-
ták) és a radikálist. A konzervatívok гefonntö гekvéseihez 
nem fúz nagy bizalmat, a radikálisok törekvését a polgári 
világállapot meghaladására alapjában megvalósíthatatlan-
nak tartja, mivel úgy véli, hogy a polgári világ „egy képlet-
be foglalhatatlan, kimeríthetetlen és végeredményben tör-
ténelmietlen, az emberi természettel, az emberi egyéniség 
természetével összhangban álló logica absconditára tá-
maszkodik." Ezzel az elképzeléssel viszont szembeállít-
ható egy szkeptikus kérdés: vajon e történelmietlenné tett 
геjtózködб  logika összekapcsolása az emberi egyéniség 
természetével (?) nem akaratlan misztifikáció csupán? 

A kommunista-konzervatív pragmatizmustól eltér бen a 
demokratikus pragmatizmus  .(szociáldemokrácia stb,) ke-
csegtet eredményekkel, hiszen lemond az utópiáról, és el-
fogadja a polgári világállapot „eklektikus és kiismerhetet-
len logikáját." 

Felettébb figyelemre méltó, hogy az Európai Nap1 б  szer-
zбje két éwel ezelбtt a negyedik, a népi tгadiciбtб l még el-
vitatta, hogy az képes volna politikai mozgalomként is 
konstituálбdni. Az újabb politikai mozgások (pl. Magyar 
Demokrata Fбгum) elképzе lбsбt mindenképp cáfolni lát-
szanak. Sót, talán azt is megkockáztathatjuk, hogy id ővel 
lehetőség kinálkozik a népi és a liberális demokrata tradí-
ció sajátságos összeötvözésére is, éppen a Molnár által 
feltételként jelzett karizma jegyében. 

Visszatérve mármost a Molnár által en bloc radikális de-
mokratának tartott Bib бгa, úgy gondolom, a képlet semmi-
képp sem ilyen egyszerű . Bibб  túlságosan mélyen gyöke-
rezik a szocialista tradíci бban, egyébként a népiben is (bár 
éppen annak szocialisztikus vonulatában ), hogysem azt fi-
gyelmen kivül lehetne hagyni. Egyébként Kende Péter ki-
tűnő  elбadásában (hamarosan olvashatjuk majd egyik vaj-
dasági folyóiratunkban) Bibб  István komplex, különféle in-
díttatású, mégsem eklektikus eszmerendszerének liberá-
lis, népi, nemzeti, keresztény, demokrata és szocialista 
vonásaira egyaránt felhívta a figyelmet. Azt hiszem, a har-
madik út kérdése kapcsán is éppen Kende figyelmeztetett 
Bibб  gondolatára: medd б  dolog valamiféle absztrakt har-
madik út megalkotásán tđmi a fejünket , ehelyett a minden-
kori legjobb megoldásokat kell megtalálni, és ez lesz majd 
az a bizonyos saját ún. 

Szabó Mik/ós az ún. harmadik út politika- és eszmetö г-
téneti ívét bemutatva többek között megállapitja: „A ma-
gyar eszmetörténet 1945 előtt két nagy harmadik utas 
áramlatot ismer . Az elsó a polgári radikalizmus . Ez az esz-
meáramlat Pikler Gyula tanításaiból kiindulva kezdetben 



Herbe rt  Spencer szociológiai tanait szegezte szembe a tot 
téneti Magyarország közjogi historizmusával és a politikai 
katolicizmussal, majd rövid marxizáló perióduson átmenve 
(Jászi: A történelmi materializmus állambölcselete) a geor-
gizmusnál kötött ki. A neoliberális beállítottságú polgári fel-
ogás a szabadszocializmus álláspontján állt. A kapitaliz-
nussal és á llamszoc!alizmussal szemben a kistulajdonból 
+karta a szabad piac következetes érvényesítésével kiala- 
tani azt a rendszert, amely a szocialista értékeket meg-

valósítja. A másik nagy jelent őségű  harmadik utas koncep-
ció a két háború között a népi irányzat volt. Legkövetkeze-
tesebben gondolatát Németh László „min őségforrada-
lom" — gondolata fejti ki. Lényegében a huszas évek har-
madik utas irányzatainak a szovjet NEP-politikára támasz-
kodása, szintetizálva a romantikus kultúrkritika eszméjé-
vel." A harmadik út — ideologikumként — kés őbb is jelent-
kezett: 1956-ban mint apolitikai-ideológia folklórja (nyuga-
ti életszínvonal és demokrácia plusz keleti egalitarizmus), 
valamint a hetvenes években, mint az aff!ciálistól eltér ő  
aólitikai azonosságtudat „rendszer és nemzet között". 
Szabó Miklós a mai Magyarország számára nem Iát har-
madik utat: korszerűség és elmaradottság között harmadik 
utat választani annyit jelent, mint lemaradni. „A modern vi-
ág fonákságait meghaladni kívánó posztmodernség gyö-
Kereit lehetett a nagyrészt civilizált köztes zóna konzervált 
tradicionalizmusából kifejleszthet ő  újnak tartani. Ma be kell 
látnunk, hogy nem lehet egy fejlettebb rendszer kritikáját 
з lőbb adaptálnunk, mint magát a rendszert. Nincs lehet ő -
ség arra, hogy figyelve a külföldi folyamatokra, a korsze-
rűbbet korrigált formában adaptáljuk, megszabadítva 
olyan fogyatékosságoktól, amitő l „otthon" még nem tud-
ták megszabadítani. A gondolati kritikát megtermékenyíti a 
distancia, de komplex valóságokat csak azok teljes és ele-
ven összefüggésébő l lehet meghaladni. (...) Szlavofilek, 
majd narodnyikok mind a nyugati kapitalizmus javított vál-
tozatát akarták hazájukban meghonosítani. Majd eljutott 
az orosz fejlődés a bolsevizmushoz, amely már egyáltalán 
nem a kapitalizmust valósította meg, hanem egy annak bí-
rálatából teoretikusan konstruált rendszert egy olyan or-
szágban, ahol kapitalizmus nem is volt. Ez a kísérlet bizo-
nyította be végleg, hogy nem lehet valaminek a korrekció-
ját adaptálni, ami még nincs is. , '  Szabó Miklósnak elvben 
természetesen messzemen ően igaza van. A gyakorlati 
probléma azonban ott kezd ődik, hogy az általa modernnek 
nevezett modell korántsem homogén. Melyik modernsé-
get kövesse a szegényszagtól és autokráciától b űzlő  Ke-
let-Közép-Európa? Nyilván azt, amelyik gazdasági-társa-
dalmi adottságai közepette lehetséges. Es ez nem mindig 
azonos a kívánatossal, vagyis semmiképpen sem politikai 
voluntarizmus kérdése. Mint ahogyan akelet-európai tár-
sadalmak polgárosodása sem az, noha kétségkívül nem 
függetleníthető  gazdasági-politikai döntések sorozatától. 
Aki ma Kelet-Európában polgárosodást mond, nem biztos, 
hogy ugyanazt mondja. E polgárosodás végbemehet szer-
ves fejlődés eredményeként, de végbemehet dél-amerikai 
módra, látszatdemokráciával, álparlamentarizmussal, bel-
ső  tenyészet ű  komprádor—burzsoáziával is. Azt hiszem, a 
változásoknak éppen ezt az oldalát nem tette még komoly 
vizsgálat tárgyává sem a magyar politológia, sem a köz-
gazdaságtudomány. Részben ezért jelentett nagy élményt 
Szalai Pál előadása (Zsákutcás vagy megkésett fejl ődés 
jellemezte-e a magyar társadalmat 1948 után?), amely de-
mokratikus szocialista plattformról kiindulva fogalmazta 
meg szkepszisét egy anakronisztikusan értelmezett polgá-
rosodási koncepcióval szemben. Egyébként szinte Szalai 
volt az egyetlen, akinél hangsúlyos szerepet kapott a köz-
vetlen demokrácia kérdése. Mellesleg a magyarországi 
politikai frazeológiában általában is háttérbe szorult a de-
mokráciának eme dimezniója. Pedig ha valamivel, hát ez-
zel meg lehetne mozdítani az álmos magyar társadalmat. 
Úgy látszik, ez ebben a pillanatban nemcsak a rendpárti-
aknak, de az ellenzék számottevő  részének sem érdeke. 
(Félő , hogy emögött nem taktikai meggondolások, hanem 
egy fals stratégia húzódik meg.) 

Előadásával nagy sikert aratott Borbándi Gyula is (Har-
madik út és egyéb utak a koalíciós korszakban). Legfonto-
sabb nóvuma talán annak a (Nyugaton és Jugoszláviában 
nem teljesen ismeretlen) tézisnek a bizonyítása volt, hogy 
a kelet-európai kis államok nyomorúsága nem Churchill 
cetlire írt százalékarányaival, illetve a jaltai megállapodá- 

.жka; neszi кezdetét, hanem inkább mindennek Sz ~al і  
tali, egyoldalú felborításával. 
Befejezetlen múlt és újra felfedezett jövő  című  előadá-

ában Dénes Iván Zoltán a magyar antiliberalizmusra is 
it  egy pillantást. Az ő  sajátos értelmezésében az ún. 
harmadikút" is egyfajta „egalitariánus-antiliberális popu-
sta konzervativizmushoz" kapcsolódik. Bibót tehát sem-
niképpen sem ehhez, hanem a magyar liberális demokrá- 
cia (pl. Kossuth) hagyományaihoz kapcsolja, s megállapít-
ja: „Magyarországon a XIX. század második felét ő l, az új 
érdekegyesítés helyett a kiegyezés megkötését ő l, a libera 
!izmus hitelvesztése következett be, amely századunkban 
egészen programszer űvé, az antiliberalizmus szabállyá 
vált. A liberális örökséget azok a demokraták, radikálisok 
és szocialisták képviselték több-kevesebb tudatossággal, 
akik elhatárolták magukat az egalitariánus-autoritariánus 
populizmustól (a szocializmus autokratikus változatától), 
és közülük magaslik ki Jászi Oszkár és Bibó István alakja 
és teljesítménye. Az ő  tevékenységük teremt közvetítést a 
reformkori magyar liberálisok és a XX. század végének 
hazai demokratái között." 

Természetesen a konferencia minden fontos mozzana-
tára és elméleti hozadékára itt nem lehetett módunk kitér-
ni. Úgy tudjuk, a Bibó István Emlékbizottság önálló kötetet 
tervez az elhangzott el őadások és hozzászólások anya-
~ ából kiadni. Akkor talán nekünk is alkalmunk lesz néhány, 
'zúttal érintetlenül hagyott kérdésre visszatérni. 

Min  o Vuca 
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ješa denegri 

SZOBRÁSZM ŰVÉSZET A 
NYOLCVANAS ÉVEKBEN 

A nyolcvanas évek kezdetén a legfontosabb kiállításokat 
részben (Zeitgeist, Aperto '80, Baraque '81) vagy teljes 
egészében (New spirit in Painting) a festészetnek szentel-
ték. Első  pillantásra ez lehet őséget ad arra a feltételezés-
re, hogy a nyolcvanas évek egyik legfontosabb jellemz őjét, 
a képi médiumok megújulását hozzák magukkal, egy 
olyan periódus után, melyben a m űvészet tárgyának de-
materializálására irányuló törekvések uralkodtak. A m ű -
vészi probléma arculatának transzformációjában a völgy-
bő l kivezető  úton, melyet a modern utolsó és a posztmo-
dern kezdeti szakaszának tekintenek, a szobrászat való- 
jóban — már ami a kritikai értekezéseket és a nagyobb kiál-
lításokon való részvételt illeti — id ő legesen háttérbe szorult: 
változásai vagy túl lassúak, vagy pillanatnyilag kevésbé 
érzékelhetőek voltak, a nyelvi változások tulajdonságai 
pedig, melyeket a festészetbe olyan fenomének vittek be, 
mint az új-expresszionizmus, a transzavantgárd, az anak-
ronizmus és mások, alig tudtak hasonló terminusok között 
a szobrászatra érvényes meghatározásokat találni. Azt je-
lenti-e ez, hogy ez a terület kívül maradt a viharosan és in-
tenzíven változó folyamatokon, melyek hatalmukba kerí-
tették az aktuális hullámvölgy m űvészeti színpadát? sem-
miképp, még akkor sem, ha tényként fogadjuk el, hogy _ 
ezek a változások a szobrászat területén specifikus mó-
don játszódtak le, megoldásaikban jellemz őek erre az egy-
formán ősi és új, tartós és mégis változó m űvészeti ágra. 

A szobor fogalmának kiszélesítéséig, amely jelent ősen 
meghaladja a kompakt dimenziókat és az egyedi térbeli 
alakzatokat, már a történelmi avantgárd mozgalom kereté-
ben eljutottak (a kubisták, futuristák és különösen a konst-
ruktivisták plasztikai realizációiban, a dadaisták és sz(r-
realisták objektumaiban), a hatvanas évek közepét ő l mé-
gis végleg porba dő lni látszik a szobor minden klasszikus 
deffiníciója és a m űvészeti ág hatásköre mind igazoltab-
ban terjed ki a minimalisták (Morris, Judd, Andre és má-
sok), a poszt-minimalisták (serra, smithson, lesse, Nau-
man és mások) és az arte povera mozgalom (Merz, Kou-
nellis, Anselmo, Fabro és mások) tárlataira; itt azonban ki 
kell emelni, hogy a korszak egyik kiemelked ő  művésze, 
Beuys saját alkotásait kimondottan a szobrászat egy 
(„szociális") formájának tekinti. Ha elfogadjuk a témát ké-
pező  művészeti ágnak az effajta szemléletét — Margrit Ro-
well Qu'est-ce que la sculpture moderne? cím ű  kiállítá-
sa pedig a párizsi Modern m űvészetek múzeumában 
1986-ban azt tanácsolta nekünk — akkor praktikusan nem 
lesz határ a kortárs szobrászat nyelvében: bizonyos, hogy 
a szobor ma már nem (habár biztosan még továbbra is le-
het az) csak szobor, térbeli homogén test klasszikus alap-
anyagokból, mint a kő , a bronz vagy a fa, szobor emellett 
még".minden (természetesen átgondolt) intervenció a vég-
letekig.változatos természetes és mesterséges médiumok-
ból, intervenció a múzeumi és múzeumon kívüli közegben, 
tartós és átmeneti, szállítható és abszolút helyhez kötött. 

Mindezen tapasztalatok és ismeretek birtokában a saját 
természetének tárgyában a szobrászat belépett a nyolcva-
nas évekbe. Tudatában, volt eközben annak, hogy vissza 
kell térnie egyes erőteljes és állandó tulajdonságaihoz. A 
posztmodern m űvészeti klíma jellemzője, hogy többé nem 
ismeri, vagy csak nem ragaszkodik egyrészt a hagyomány 
pozíciójának kizárólagosságához, másrészt pedig megújí-
tásához; mi több, már régóta ismert az „új hagyománya" 



(a fogalom, mely H. Rosenberg nevéhez f űződik). Ez a to-
vábbiakban azt is jelenti, hogy a m űvészi érték praktikus 
megőrzése, illetve emelése a kezdet kezdetén alapvet ő  
elismerést biztosít minden megközelítési mód, eljárás, 
munkamódszer, téma, technika és alapanyag számára, 
természetesen azzal a feltétellel, hogy mindez egy indivi-
duálisan felismerhetőt az ő  autentikus álláspontjáig, egy-
szóval egy meghatározott értékig vezet. Az utóbbi id őben 
a m űvészet, és ez vonatkozik a szobrászatra is, nélkülözte 
e modern egyik alapvető  tulajdonságát (és ítéletét), lemon-
dott a még nem látottra, ismeretlenre, feldolgozatlanra, 
formailag és technikailag újra való állandó törekvésrő l, s 
ezzel magára vállalt egy talán még nehezebb kötelézett-
séget, még összetettebb feladatot. Ha többé már nem cél 
az új, mégis ki kell lennie, valaminek, ami felfáltja éš ez a 
valami elsősorban az egyediben, a forrásm űben, az érté-
kesben keresendő . 

Többé határ sincsen abban, hogy ki lehet modern szob-
rász; ő  nem egy adott technikai ág kizárólagos specialis-
tája, egy ritka és titkos mesterség m űvelője ;  hanem egy 
képzeletdús újító, saját világgal, jelrendszerrel és szimbó-
lumokkal rendelkező  ember. Mint ahogy a modern korai 
korszakában, amikor a vezet ő  szobrászok között egyes 
festők is jelen voltak (Degas, Picasso, Matisse, Boccio-
ni...), úgy ma is jelen vannak a jelentősebb térbeli alkotók 
között a síkbeli alkotók is (Twomly, Baselitz, Lüpertz, Chia, 
Paladino...). Ha még ma is megbecsülés tárgya az alkal-
mazott médium tisztasága, akkor egy m űvész opusán be-
lül elfogadható több médium egyesítése is: szobrászattal 
foglalkozni tulajdonképpen az anyaggal való rendelkezés, 
a kézzel való munka m űvészi vágyának kielégítése, hogy 
ne csak láthatóak, tehát vizuálisak, hanem tapinthatóak, 
tehát baptikusak is legyenek az alkotások. A posztmodern 
művészeti klímával kapcsolatban sokszor beszéltek a mai 
alkotók „nomád életmód"-érzésr ő l, mely életmód egyik 
formája a médiumok szabta határok átlépése, a festészet 
területérő l a szobrászatba történ ő  átlépés (természetesen 
ez fordítva is érvényes). De nemcsak a médiumok szabta 
határokról  van  szó, hanem a nyelvi, tematikai, stilisztikai 
határokról is, mert a mai szobrász, illetve mai m űvész, aki 
egyszerű  szituációk bemutatására törekszik, az nem csak 
dolgozik az alapanyaggal; hanem egyúttal eljátszadozik a 
legkülönbözőbb formák és eljárások szótáraival a közeli 
vagy távoli m űvészettörténet örökségében. 

Magától értetődik, hogy a modern szobrászat a poszt-
modern szellemi és kulturális hullámvölgy szobrászata f ő  
jellemvonásaihak sokasága a nyolcvanas évek jugoszláv 

Rastislav Škulec 

Manuela Vladi ć  

m űvészeti színpadán megtalálta a saját felszínre kerülésé-
nek módját. A nyolcvanas évek tehát hazánkban is a fes-
tészet térhódításának hatalmas el őnyével kezdődtek, de 
az idő  múlásával a szobrászati történések is fokozatosan 
felero"södtek, úgy a történésekben résztvevő  egyének szá-
mában, mint amin őségi lőtáv tekintetében, melyet a részt-
vevők elértek. Nem szükséges külön kiemelni, hogy a mai 
jugoszláv szobrászm űvészetben nincs egy domináns for-
manyelv, sem egy privilégiumot élvez ő  témakör, sem pe-
dig egy, a többivel szemben el őnyben lévő  technika. A 
színpadon jelenlevők között nincs egy uralkodó generáció, 
bár érthető  módon a közép- és legfiatalabb korosztály is 
képviselve van. Ebbő l következik az a helyzetkép, misze-
rint a Jugószláv szobrászm űvészet a kilencedik évtized 
végéhez közeledve kifejezetten policentrikus, polivalen- 
ciális és ha még nem hangzik frázisként, kifejezetten plu-
ralisztikus; az egyéni jel birtoklását vagy elérésének kü- 
szöbét, a sajátos arculatot és nyelvet jegyzi. A fiatal szo-
brászok között leginkább elismert klasszikusok közé tarto-
zik Ivan Kožarić  és Olga Jevri ć , azok között pedig akik ve-
zetik vagy esetleg képviselik a nyolcvanas évek szobrá 
szati problematikáját, Duba Sambolec, Matjaž Po č ivavšek,. 
Lujo Vodopivac, Anita Svetieva, Slavomir Drinkovi č  
Mrdan Baji ć , Darija Keč ić , Branko Lepen és mások nevét 
találjuk. Ha nem túl veszélyes egy ilyen sz űk körben meg-
említeni néhányat a legfiatalabbak közül is, akkor a veszé-
ly tárgyát képezzék a következők: Dusan Petrovi ć , Srdan 
Apostolović  és Marjetica Potrč . Itt természetesen nem cél, 
és lehetetlen is lenne belebocsátkozni az utóbbi évek ha-
zai szobrászati törekvéseinek részletes elemzésébe, ha 
azonban egy ilyen elemzésre egyszer még szükség és al-
kalom mutatkozik, ebben a feladatban központi hely jut 
majd a pančevói kiállítások hozzájárulásának, melyek a 
korántsem könnyű  körülmények közepette is az aktív ju-
goszláv szobrászm űvészet legnyitottabb és legkomplet-
tebb bemutatkozási tribünjei tudtak maradni, maradékta-
lanul hozzájárulva a fennmaradásához, méltóan az elért 
eredményekhez. Mindabból, amit itt elmondtam termé-
szetszerű leg következik a megállapítás, miszerint a szobor 
a nyolcvanas években is élő  nyelv maradt, olyan nyelv, 
mely megfelelően tud beszélni ebben a történelmi pillanat-
ban, olyan nyelv melynek köszönhetően ez a történelmi 
pillanat a saját arculatából sokat és specifikusat árul el. 

Fordította Szabó Palócz Attila 
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kerékgyártó istván 

KULTURÁLIS ŐNÉPÍTKEZÉS 
ÉS AZ EGYENLŐTLEN 
VISZONYOK 

„A kultúra lehetősége pedig, mint tudjuk, azon ala-
pul, hogy az emberi élet megnyilvánulási formáinak 
minél nagyobb része minél mélyebben és erősebben 
váljék öncélúvá" (Lukács György) 

A zsákutcás társadalmi fejl ődés egyik következménye 
az is, ha a kultúra nem a közösségi és egyéni újraépítke- 
zés tereként jelenik meg. Mert minden helyzetben megha-
tározó az a kulturális normakövetés, mely orientációs-eli-
gazító pontokat ad "l а  viszont a társas érintkezésben a 
;presztizsértékek piaca" alkotja minden egyén számára 

élete középpontját, a normavesztés óhatatlanul bekövet-
kezik. Annyira, hogy a közösségi érintkezés teljességgel 
formálissá válik. Nem a társas együttlét szükségletei hat-
ják át az egyéni cselekvéseit, hanem sokkal inkább az el-
kül ntilés, a privatizálódás. Bizonyos értelemben a kiala-
kult válság okait is példázva mindjárt. A közösségi viszo-
nyok hiánya így jól szemlélteti azt a vákuumheiyzetet, mely 
a kultúra szerepének csökkentésével is jár. A kultúra ob-
jektíve különül el a közösségi viszonyoktól, s ez egyike 
azoknak a szocialista társadalomban végbemen ő  eltűnési 
folyamatokat, amelyek nyomán a — valójában társadalmi-
lag besorolt és az intézményesült viszonyok által uralt — in-
dividuumból a felszínen nem marad más, mint a közösség 
tő l megfosztott egyén Mert „minél inkább elválik a szemé-
lyiségtđ l egy cselekvésforma, annál általánosabbá, annál 
sematizáltabbá válik az az összefüggés is, mely e most 
már bárki által betölthet ő  szereppé rögzült cselekvés min-
denki számára közös 'értelmét mégadja. A tömegkultúra 
mindenki számára »közérthetđ», rögtön azonosítható sé-
mái mögött — mint értelmezési utasítások, receptek — az in-
tézményesült cselekvések ezen objektív értelem-össze-
függései rejlenek. És minél elvontabbak, minél rutinizál-
tabbak a tömegkultúrának ezek a sémái, annál inkább si-
kerül leszűkíteniük a szubjektumok is az objektív értelmi 
összefüggések puszta beteljesítőjévé: szerephordozóvá".' 
Az is nyilvánvaló, milyen kettősség keletkezik így: az 
egyén egyszerre tűnhet fel autonómnak és önteremtőnek, 
vagy pedig (ezzel egy(itt) egy dologiasult viszonyrendszer 
objektumának. Az egyének valójában viszonylagos auto-
nómiával rendelkeznek az általuk teremtett és éppen így 
Idegen totalitás rendszerében; olyan heteronóm meghatá-
rozók közepette, amelyek bennük is elevenek. 

S ennek egyik jellegzetes következménye, hogy nem 
közösségi összeszövődésünk egészével látjuk viszo-
nyainkat, hanem éppenséggel ett ő l függetlenül. Csakhogy 
az önépítkezés akkor lehet valóságos, ha a másoktól való 
függés és a másókra való ráutaltság arányban áll egymás 
sal. Ha még a szándék síkján sem jelenik meg, aligha 
hagyhatjuk figyelmen kívül a korlátozó tényez đket; az eg-
zisztenciális életfolyamatban gyakorta közvetítéssel meg-
jelenő  társadalmi okokat. A passzivitás — melynek meg-
annyi formáját láthatjuk napjainkban — a mindennapi élet-
folyamatban, az egymás közti érintkezésben olyan egy- 
szerű  adottságként tárulfel, melyet a legkevésbé sem le-
het az egyéni életút, az akaraterő  hiányának tartani. His-
zen ha valóban ebben rejlene a magyarázat, nyugodtan 
számításon kívül hagyhatnánk azokat a viszonyokat, me-
lyek a különböző  társadalmi csoportok — anyagi, hatalmi, 
érdekérvényesítési megfosztottságához társuló — kulturá-
lis depriváciбját jelzik. Számolva a máig is ránk nehezedő  
történelmi tehertétellel, mozdulni nem akaró állóvíz-va-
lóságunkkal, a kulturális önépítkezés hiányának okát is el-
sősorban a létrejött egyenl őtlenségi rendszerben kell ke-
resnünk. Csak az utóbbi évek szociológiai vizsgálatai nyo-
mán vált bizonyítottá, hogy nem csupán az életkörülmé-
nyekben találhatók nagy különbségek, hanem abból ere-
dđen is, hogy az „egyén milyen helyet foglal el a hatalmi--
érdekérvényesítési, az ehhez kapcsolódó munkamegosz-
tási és az ettđ l elkülönülő  — tisztán piaci viszonyokra épül ő  

— második gazdasági viszonyokban." 2  Az élet minden te 
rületén növekvő  egyenlőtlenségek más és más esélyt 
nyújtanak arra, hogy az egyének eldologiasult létmódjukat 
meghaladják. Mást azok számára, akik privilegizált hely-
zetben vannak, s megint mást azpk számára, akiket a min-
dennapi megélhetés kínzó gondjai gyötörnek. A társada-
lom felszínén is megjelenő  ellentétek a társadalmat teljes-
séggel szétdarabolják, még ha a különböző  életstíluscso-
portokba tartozók egyszerre jelennek meg szabad és kor-
látozott individuumként is. Szabadságuk és korlátozottsá-
guk egyaránt abból származik, mennyire képesek vissza-
húzni viszonyaikat szociális és kulturálisan meghaladni. 
Azaz: mennyire képesek az önépítkezésre. Ám ehhez 
megerősítő  feltételekre van szükség; olyan környezetre, 
melyben nem pusztán az egocentrikus érdekek kielégítése 
dominál. - 

Még ha hosszú ideig úgy t űnt is, hogy a szocialista vi-
szonyok önállósulбs✓'eleve kizárja az élettevékenységek 
elidegenedését, s a kuitúrábбl való részesedés társadalmi 
megosztottságát, napjainkra ez a látszat végképp szerte-
foszlott. Az eldologiasult munkaviszonyok, az ezekhez tár-
suló bérmunkáslét és -tudat következményei nem az önál-
lóságot, hanem a kiszolgáltatottságot növelték. 'Éppígy a 
kulturális tőke megléte vagy hiánya is megosztottá teszi a 
társadalmat; olyan rétegz ődést váltva ki, mely egyre na-
gyobb egyenlőtlenségeket takar. A kulturális t őke súlyát az 
egyenlőtlenségek átörökítésében az is megerősítette, 
hogy a „szocialista fejlődés nivellációs és politikai beavat-
kozási törekvései éppen a szimbolikus javak újratermelé-
sének államilag legkevésbé befolyásolható területén ma-
radtak hatástalanok, és más átörökít ő  mechanizmusok sú-
lyának csökkenése a kulturális átörökítés súlyának növe-
kedésével kellett hogy együtt járjon". 3  Életünk mindennapi 
újratermelése során mindnyájan abban a társadalmi gya-
korlatban realizáljuk létünket, amelynek bizonyos közös, 
mindenkire egyaránt vonatkozó meghatározottságai evi-
densek. Evidensek, mert társadalmi-természetiek (a fizi-
kai-szellemi regenerálódásához szükséges alvás, evés, 
szabadidő), s mert az egzisztenciális folyamatokkal függ-
nek össze. De mindezek az evidenciák mégiscsak mozza-
natai annak az egésznek, amely a felszínen nem mindig 
tárul fel egyenlőtlenségeket életre hívó faktorként. Már 
maga az a tény is, hogy jelent ős társadalmi csoportok hát-
rányos körülmények között élnek, érdekérvényesítési le-
hetőségeikben korlátozottak, fizikai-szellemi er ő ik regene-
rációját is megszabja. 

Némileg talán belemagyarázásnak tetszhet ez, ám ha fi-
gyelembe vesszük, kik mennyi id őt fordítanak munkavég-
zésre, s milyen életvezérl ő  értékeket fogadnak el a maguk 
számára, az összehasonlítás korántsem túlzó. A közössé-
gi viszonyok szabályozásában a kultúra fokozatosan hát-
térbe szorult, s a magasabb rend ű  értékek hatása csak to-
vatűnő  közvetítés, a reguláció tartalmát az ún. nyers, ma-
terialista értékek adják. Ennek következtében az „érték-
gazdag individualizmus" ki sem alakulhat, s tömegesen 
sem jelenhetnek meg olyan egyének, „akik tisztában van-
nak saját értékükkel és függetlenségükkel, de tudják, hogy 
mindebben csak addig lehet részük, amíg betartják azokat 
a társadalmi normákat, amelyek mindezt a többiek számá-
ra is biztosítják"4 Ám a kultúra egészének kivülléte olyan 
paradox tényező , mely könnyen csapdába ejthet bennün-
ket. Társadalmi presztizsének szembeszökő  csökkenését 
elemezve sem egyszerűen arról van szó, hogy egészében 
lényegtelenült volna el, hanem csak „államosított" ter-
mészetében. Csökkenő  szerepe inkább abból következik, 
hogy minden értéket felülről közvetítettek és ekként kellett 
volna elsajátítani. Csakhogy épp erre az elsajátításra irá-
nyulб  autonóm akarat hiányzott. Mert ez az autónom aka-
rat a létviszonyok eredményeként jelenhetett volna meg; 
nem kiindulópontként, hanem a — sokszorosan és hetero-
nim módon meghatározott — egzisztenciális lét eredmé-
nyeként. S mivel ezt az akaratot eleve determinálják a kü-
lönféle egyenlőtlenségek (mielđtt még egyáltalán tudato-
sodhatna a kultúrahaszna), a kulturális depriváció elkerül-
hetetlen. Az egyenl đtlenségek körét alkotó munkame-
gosztási, települési hatalmi, képzettségbeli stb. különbsé-
gek következtében csak kevesek ѕzámáfa jelenhet meg a 
kultúra bármely értékének es ајбtításamotívumként, legfel= 
jebb akaratlan végeredményként. Ennél fogva a kulturális 
önépítkezés sem azt jelenti, hogy a társadalomban egy- 
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mással meglazult kapcsolatban állók - valamiféle eleve 
megadott minta alapján — „belülrбl fejlesztenek ki valami-
lyen új ,,eszközt", amely eddig nem létezett. Annak a 
módnak kell változnia, ahogyan az egyének egymással él-
ni kénytelenek. Csak akkor változhat meg viselkedésük, s 
ekkor változhat meg öntudatuk és egész sžükségletstruk-
tuгбjuk. A váltožó. körülmények nem kívülr ő l érik őket, 
hanem magukon az emberi kapcsolatokon keresztül. Míg 
a kulturális önépítés-szociális-egyéni feltételeifiiányoznak, 
addig minden kísérlet hiábavaló, s elvétve hozhat ered-
ményt. A társadalmi gyakorlatban (s annak a függ őségi 
viszonynak megfelel ően, mely hierarchikusan elkülönülб  
rétegekbe sorol mindenkit) különféle esélyek állnak ren- 
delkezésre. 

De ez mégsem jelentheti azt, hogy el lehetne vonatkoz-
tatni azoktól a feltételekt ő l (materiálisaktól és nem mate-
riálisaktól egyaránt), melyek az egyéni élet újratermelésé-
nek módját, lehetséges kereteit és tartalmait meghatároz-
zák. Bármilyen élettevékenység a „tudva" és a „nem tud-
va" végrehajtott cselekvések disszonanciájáról tanúsko-
dik, mert a jelenlegi viszonyok között értéknek t űnhet az, 
ami nem érték és fordítva. Miért kellene m űveltebbnek len-
nem, ha „tőbblet-m űveltségem" nem váltható át? Ha a 
kultúrához való önálló viszђnyomat úgysem értékeli a tár-
sadalom? S ezekre a kérdésekre való válaszadás nem-
csak arra vonatkozik, amit a presztizsértékek hatásának 
tulajdoníthatunk. Mert annak megválaszolása, hogy egy-
általán mi, miért és hogyan válik kulturális indítékká (azaz 
az önépítkezés feltételévé, a mindennapi tevékenység 
részévé), nem csupán a sz űken vett egyéni életvitellel 
függ össze. Hiszen a kulturális indítékok — bármennyire 
paradoxnak t űnik is — nem csupán a kultúrához való vi-
szonyban jelennek meg, hanem azokban a valóságos —
látszólag szemernyi kulturális elemet sem hordozó — tevé-
kenységformákban és viszonyokban, amelyekben, ame-
lyeken át és amelyek ellenére a kulturális motívumok for-
mólódnak. A kulturális önépítkezésben ugyanis valósá-
gosan összefonódik az anyagi tevékenység (akár munka-
tevékenységként is) a tudatos gyakorlati-szellemi (politi- 

54 kai , közéleti) tevékenységgel, s amely különbözi fokokon 
és jelleggel az előbbi által meghatározódik, miközben sa 
játos szintézisbe is foglalja az életfolyamatokat. Csak a 
„magas kultúra" b űvöletében hihetjük, hogy az ilyen 
irányú önépítkezés kimerülhet a tudomány, a m űvészet, az 
erkölcs és egyéb ; ,szakrális" objektivációk elsajátításá-
ban. Ha így volna, mindaz, ami kívül áll a kultúra magas 
rend űnek vélt világán, az egyéni lét szempontjából akár fö- 
löslegesnek is tűnhetne. A „magas kultúrát" nem vagy 
nem megfelelő  színvonalon elsajátító egyén a társadalom-
tól elszigetelődve állna szemben a magasztos értékek és 
normák felsőbbrendü birodalmával. Így a másokkal szem-. 
beni alulmaradás réme inkább önz ővé, semmint önépítke-
zővé formálná. Épp ennyire ellentmond a tényeknek az is, 
ha a citoyen létet csupán a „civil tudat" következménye-
ként fogjuk fel. Az egyént nem lehet kiragadni abból a tota-
litásból, amelyben kultúrát teremt ő  és -elsajátító szubjek-
tumként tevékenykedik. Mert ha a „politikai állam" tagja-
ként arra kényszerülünk is, hogy a „készt", az „adottat" 
fogadjuk el (akár a közvetített értékek, akár az életmód-
modellek szintjén), az intézményesült-stratégiai cselekvés-
módok sohasem válhatnak annyira meghatározóvá, hogy 
teljességgel felszámolódjanak a „különutak". Ugyanakkor 
könnyen válhat meggyőződéssé az a tévképzet, hogy a 
kulturálisan önépítkez ő  egyénpék a fennálló viszonyokhoz 
semmi köze, nem érdekli (nem érdekelheti) élettevékeny-
ségének társadalmi kontextusa , csak az , amit kulturálisan 
„tudva tesz". De vajon ő  maga, cselekvéseinek normatív 
tartalma és a kultúra , melyet elsajátít , nem része -e egy át-
fogó totalitásnak, amelynek „bélyegét" magán viseli? 
Nyllvánvalбan igen. S mivel építkezni csak abból lehet, 
ami adva van, a kulturális önépítkezés is befolyásolják a 
társadalmi körülmények mind állandó genezisét és fenn-
tartó alapjait, mind objektív tartalmát és eredményét illet ő -
en. 

Ha tudom azt, milyen célok alapján akarom formálni éle-
ternet, milyen életvezérl ő  értékeket tartok a magam szá-
mára fontosaknak, akkor is számolni kell azzal, hogy amit 
kulturális motívumoktól ösztönözve teszek, az csupán 
egyik oldala a sokoldalúan meghatározott tárgyi tevékeny-
ségformáknak. Másrészt a kulturális aspektus az élettevé- 

kenységek minden szintjén fellelhető . Következésképpen 
a kulturális önépítkezés csak olyan folyamatként képzel-
hető  el, melyben az élettevékenységek egymás által köl-
csönösen feltételezett tartalmi fonódnak össze. Elválaszt-
hatatlanul az emberi kapcsolatok szférájától. Ha hianyoz-
nak az együttes élmények, ha a privatizálódás az életve-
zetés alapja, az emberi érintkezések szükségképpen for-
málisak maradnak, s az üres individualizáció esélyei n đve-
kednek. Bármilyen emberi aktivitás közös lényegének te-
kinthető , hogy a személyiség kiterjesztése, meghosszab-
bítása a valóság felé, s így aktivitásra való képessége is 
a külső  valóságtól függ: A személyiség ellentétes érzelmi, 
intellektuális szükségletei, amelyek közvetítésével az 
egyén önmagát megalkotja, kapcsolódási pontokat és te-
vékenységmódokat feltételez . Az állandóság — változás, 
elzárkózás —nyitottság, közeledés — távolodás ellentétes 
érzelmi pólusai közötti egyensúlykeresés mindig konkrét 
társadalmi viszonyok között történik. Ennek figyelembe 
vétele nélkül a kulturális önépítkezés valóban egyenl ővé 
válna az üres individualizációval. Más szóval: aligha lehet 
úgy megteremteni a kulturális önazonosságot, ha az éle-
tünket körbefogó viszonyokból kivonulunk. Aminthogy 
nem feltétlenül szükséges az sem, hogy a társadalom 
„minden tagja adekvátmódon oldja meg saját identitását. 
Legalábbis ez eddig sehol sem valósult meg, s ez hozzá-
tartozik az Európa-paradigma elvei szerint történ ő  fejlődés 
belső  ellentmondásaihoz. Mindenképpen szükség van 
azonban arra, hogy a társadalomnak legalább egy kisebb-
sége adekvát magatartást tanusítson (hangsúlyozva, hogy 
az adekvát nem okvetlenül jelent helyeset, csak a társada- 
lom adott szintjének megfelel őt). Ez a kisebbség persze 
aktív, s ezért a társadalom össztevékenységéb ő l minden-
képpen nagyobb részt irányít, mint amekkora az egész la-
kosságban való aránya". 5  

De vajon nem jár-e kudarccal minden olyan 'kísérlete-
zés, amely a társadalmi viszonyokon kívül próbálja a kul-
turális autonómiát megtalálni, s így nem egyszer medd ő  
követelésekbe fullad? Akár még a szu вkulturális törekvé-
seket is ide sorolhatjuk. Mert az önépítkezés egyik formá-
jának tekinthető  az is, ha valaki kizárólag az „államosított 
kultúrával" szemben alakítja ki „sziget-létét". Eltekinthe-
tünk-e azoktól a szociális, gazdasági, munkamegosztási, 
hatalmi stb. viszonyoktól, az élet külső  és belső  formáitól, 
melyek a kulturális önépítkezés lehetőségeit is megszab 
jók; redukálhatjuk-e az egyént kizárólag a „magas kul 
túra" éhékeinek elsajátítására? Az a felfogás, mely a tudo- 
mányt, a művészetet és más szellemi javakat úgy értelme-
zi, mint a mindenki számára közös, mindennapi élet meg-
haladásának formáit, elfeledkezik arról, hogy ezekhez az 
értékekhez korántsem jut hozzá mindenki. Vagy ahogyan 
Ágh Attila írja, „még mindig megbénít bennünket a magas 
kultúra bűvölete, annak tö гténelmi hagyománya, hogy a 
kultúra emelkedett szféra a társadalomban, a szakrális tár-
gyak, mint könyvek, m űvészeti alkotások és eszmék gy űj-
teménye. A szocialista kultúra fejl ődését jobbára csak úgy 
tudjuk elképzelni, hogy ezek a kultúrjavak felülrő l lefelé 
szivárognak a társadalomban". 6  A „felülrő l szivárgó" kul-
turjavakhoz már csak azért sem juthat hozzá mindenki, 
mert épp azok az el őfeltételek hiányoznak, melyek elsaјб-
tításukat lehetővé tennék. Az anyagi lét korlátai — melyek 
tő l aligha vonatkoztathatunk el — a mindennapi életfolyá-
matban reprodukálódnak; ott, ahol az egyének önmagukat 
és viszonyaikat egyenloбtlenül termelik újra. Az így keletke-
ző  egyenlőtlenségek pedig az egyének életének öntudat-
lanul is belsбvé vált formái lesznek. Ha err ő l nem veszünk 
tudomást, valóban úgy t űnhet, hogy a kulturális önépítke-
zés a társadalmi viszonyoktól függetlenül mehet végbe. S 
csak ennek keretében fogalmazódhat meg az a követel-; 
mént', hogy az egyének így haladhatják meg korlátozó vi-; 
szonyaikat. De ez több szempontból is hamis következte= 
tésekhez vezet. Mert még az alapvető  életfeltételek meg-
szervezése is növekvő  számú társadalmi csoportok szá-
mára jelent számottevő  gondot. S éppígy igaz az is, hogy 
az egyének —növekvő  szükségletkielégítésük ellenére 
- odaláncolhatják magukat a fogyasztás mechanizmusá-
hoz. 

Ahhoz, hogy az önépítkezés mint az önmagunkhoz való 
viszony erkölcsileg is motivált formája, megteremthesse 
minden érték elé nyitva álló jellegét , és valóban a gazdag 
egyén, az egyéni kibontakozás szerves mozzanatává vál- 



jon, nem a korlátozó viszonyok puszta meghaladására, 
hanem újraformálására van sz űkség. Nyilván ehhez figye-
lembe kell vennünk a „modern ember esetlegességét is, 
mely nem egyszer űen abból áll, hogy véletlenül csöppen 
abba a korba, amelyben éppen megszületik, hanem abban 
is, hogy születése pillanatában nincs hozzárendelt társa-
dalmilag meghatározott sorsa. Mondhatnánk, végtelen 
számú elvont lehetősége van, de ráhárul a feladat, hogy 
egyet vagy mást ezek közül a lehet őségek közül valóra is 
váltson". 7  Csak az ezért folytatott küzdelemben és csak 
ennek megvalósulásával •: іІ hаt az önépítkezés valóban a 
tartalmi szabadság forrásává. A közösségi viszonyok újra-
formálása az egyetlen, amely a citoyen magatarást is er ő -
síti. Szemben a regresszív munkamegosztási, hatalmi vi-
szonyok formális meghaladásával, amely a maga formális 
voltában egyszerre eredményezhet látszólagos kivonulást 
és valóságos „sziget-létet", arra van szükség, hogy az 
egyén anonim szerepeibő l kilépjen, s a kommunikatív cse-
lekvés (J. Habermas) strukturái szerint formálja életét. S 
ha nem csupán a kultúra valamely tartalma jelenik meg 
szükséglete tárgyaként, hanem a másik ember is. Ismét 
csak az újraformált közösségi viszonyoktól függ, hogy 
elősegíti-e a — nem kivétel számba men ő  — kulturális ön-
építkezést; a magatartás indítékává válik-e a kultúra és a 
másik ember „szükségelése". Valójában olyan evidenciá-
ról van szó, amely csak ma ment feledésbe. Mert ha az új 
kulturális attit űd létrejöttében azt a feltételsort jelöljük meg 
döntőnek, mely a tudatosan megélt létviszonyokból szár-
mazik, csak innen kiindulva lehet fontos az el őbbi követ- 
keztetés. Itt azonban olyán fordulatról van szó, amikor az 
egyén számot vet azzal, ami háta mögött vagy körülötte 
szövődik (most mindegy, hogy a tudatosság mely fokán) 
az élettevékenységébe belefonódott köznapi tudat emo-
cionális-racionális értékeléseinek közvetítésével. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a „tömegkultúra és magas 
kultúra hamis alternatívája helyett a nem hivatalos kultúra 
volna az a szféra, amelyben az alapvet ő  emberi létszük-
séglet — ajátékos-ünnepi-m űvészi gyakorlat szükséglete —
különös torzulások nélkül realizálódhatna. Ennek persze 
társadalmi. el őfeltételei vannak, s ezek az el őfeltételek a 
XX. századi civilizált világ társadalmaiban igen kevéssé 
vannak adva; ám még a legzsarnokibb viszonyok között 
sem totálisan teljes a hivatalos kultúra uralma, a nem hiva-
talos kultúra fehér foltjai vagy foltocskái a leginkább ura-
lommal telített társadalmakban is fel-feltünedeznek, s ezek 
mindig a hivatalos uralmi viszonyok tagadását, az alóluk 
✓aló felszabadulás vágyát hordozzák magukban". 8  Ebben 
iz értelemben a kulturális önépítkezés egyenl ővé válik a 
kulturális felszabadulással, egy nem hivatalos kultúra 
megteremtésének egyéni szükségletével. E szükséglet 
társadalmilag jogosult megjelenésének tényeit a múltban 
és reményét a jövőben sohasem zárhatjuk ki; még akkor 
sem, ha történelmileg meghatározott okok folytán id őnként 
felszámolására is törekednek. Ez a „lázadó" kulturális at-
titűd visszahúzóként leplezi le azt, amit a hivatalos kultúra 
haladónak hisz. Valóban alternatívává azonban csak oly 
módon válhat, ha — a megélt kulturális viszonyok elutasí-
tásából kinőve —újra meg újra megteremti a maga számá-
ra a kultúra elsajátításának egzisztenciális, életformabeli 
és képzettségbeli el őfeltételeit. Hiszen az adottal való 
szembenállás energiáinak szubjektív kitörése egyben 
ezeknek az energiáknak a levezetése is lehet. Csak ha si-
kerül az elutasító és az önépítkez ő  magatartást összhang-
ba hozni, illetve ha sikerül túlhaladni az okokat elhomályo-
sító és így öntudatlanul megélt lét kulturális kritikáját, lehet 
arról beszélni, hogy ez az alternatíva társadalmilag mega-
lapozott és választható. A kulturális felszabadulás egy-
szerre nyilvánulhat meg az önépítkezésben és az önépít-
kezés folyamatszerűségében; a kultúra elsajátítása a gya-
korlati-szellemi tevékenységben érvényesül, s az elsajátí-
tás során (az élettapasztalatok elmélyülésével) újabb tar-
talmi elemekkel gazdagodik. És ez a gazdagodás óhatat-
lanul az emberi viszonyokra is visszahat. Annak folytán, 
hogy az önépítkezés egyuttal közösségi újraépítkezést is 
jelent. Újraélesztheti azokat a közösségi viszonyokat, me-
lyeket a hivatalos kultúra akarva-akaratlanul szétzilált. 

Nyilván nem önmagában, hanem inkább következmé-
nyeként azoknak a folyamatoknak, melyek a társadalom 
egészében lezajlottak, s amelyek sajátos egyenl őtlenségi 
helyzeteket hozta létre. Am éppen napjainkban figyelhet ő  

meg, milyen „sokféle kulturális, szórakoztató s különféle 
érdeklődésen alapuló vagy egyszer űen csak a szabad id ő  
értélmes eltöltését szolgáló kezdeményezés születik. 
Ezek persze teljesen egyéni jelleg űek is lehetnek, ám tö-
megesen mégiscsak az jellemző  e kezdeményezésekre, 
hogy autonóm csoportokba szervez ődve igyekeznek meg-
valósítani elképzeléseiket, hiszen a legtöbb polgári célkit ű -
zés több eséllyel érhet ő  el, ha többen együtt próbálják 
érvényeseni érdekeiket, akaratukat. A társadalmi totalitá-
son belül egyedül ennek a szférának (a magánlét szférájá-
nak) marad fenn az a mobilitása, rugalmassága, amely al-
kalmassá teszi arra, hogy — a szükséges mozgásszabad-
sága birtokában — adekvát megoldásokat találjon a kör-
nyezet kihívásaira, s megfelel ő  gyorsasággal reagáljon az 
egyéni-emberi szükségletek és a lehetőségek között mu-
tatkozó feszültségekre" 9 Ha tehát a kulturális önépítke-
zést a reális életfolyamatban való funkcionálásának szem-
pontjából értelmezzük, akkor evidenssé válik, hogy az 
egyének egymás közti viszonyának belülrő l is történő  sza-
bályozása sohasem függetlenedhet a küls ő  szabályózott-
ságtól. De éppen ezét, a közösségi szabályozottság ele-
meként, szükségképpen kifejezi, hogy az önépítkezés 
nem elkülönülést jelent, hanem sokkal inkább valóságos 
egymásra találást. A meghatározó mozzanat — mint létre-
hozott előfeltétel és mint állandóan újratermelend ő  ered-
mény — maga a citoyen lét. S ha társadalmunkban újra és 
újra fennáll is az atomizálódás veszélye, ha nagy létszámú 
társadalmi csoportok életét a puszta önffentartás anyagi 
imperatívusza határozza is meg, ez mégsem válhat öncél-
lá. A „kultúra lehet őségérő l'.' van ugyanis szó.. 

Tallár Ferenc: Tézis a tömegkultúr đról.Valóság, 1986. 12. sz. 22. o. 
2 Kolosi Tamás: Tagolt tđrsadalom. Bp. 1987. Gondolat K., 120. o. 
s Kolosi Tamás: i.m. 226. o. 
^ Hankiss Elemér: Diagnózisok 2. Bp. 1986. Magvető  K., 405. o. 
s Vitányi Iván: Az „Európa-paradigma". Bp. 1986. Magvet ő  K., 78. o. 
s Ágh Attila: A „magas kultúra" bűvöletében. In: Áru-e a kultúra? Bp. 
1986. Kossuth K., 145. o. 

Heller Ágnes: „Körkérdés a posztmodernröl". Medvetánc, 1987.2. sz. 
259. a 
s Orosz István: Az esztétikum egyeduralmi törekvései. Mozgó Világ, 
1982.2.  sz.  114.0.  
e Fricz Tamás: Az individualizđció esélyei. Valóság, 1987. 5. sz. 79. o. 
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milorad ćurčić  

MINDENNAPI VÁLSÁGAINK 

Bevezető  

Mindenki szenved, aggódik és szorong. Félelem mi ~de-
nűtt, az álmatlanság pedig általános. Kevesen tudják, 
hogy mitől is félnek, és az esetek többségében ez a féle- 
1em indokolatlan vagy túlzott, mindamellett az emberek 
mégis riadt tekintettel járnak, mellékutcákat választanak, 
éjjel pedig elalvás elđtt reszketnek, és idđ  elđtt, kiszáradt 
szájjal, jajkiáltással és azzal az érzéssel ébrednek a sőtét-
ben, hogy mindkét lábuk csapdába került... 
Andrić  L 

Az emberi élet emelked őkkel, lejtőkkel, hirtelen fordu-
lókkal, kellemetlenségekkel, gyakran pedig súlyos drá-
mákkal tarkított, változékony létezésként ábrázolható. Ezt 
az emberek ősidők óta tudták, és módokat találtak a kelle-
metlen események túlélésére, az élet folytatására. Az em-
beri tapasztalat és hagyomány tehát bizonyos értelemben 
megteremtette a válsághelyzetekben szükséges beavat-
kozás valamely metodológiáját. Hogy ez a „természetes" 
megtodológia jó-e vagy rossz, egyel őre nem ismeretes, 
minthogy még senki sem tanulmányozta. Felvet ődik a kér- 
dés, hogy szükség van-e aszóban forgó ; ,természetes" 
mellett valamilyen egyéb metodológiára, és ha igen (az 
urbanizálódás, az iparosodás, az emberek növekv ő  elszi-
getelstége stb. miatt), akkor az a szolidaritás és a „tér-
mészetes pszichoterápia" régi „természetes metodoló-
giáјбval" összehasonlítva valójában jobbnak bizonyul-e. 

Az emberek ma nehezebben veszik vállukra a lemon-
dást és szenvedést. Szinte valamennyi problémával, mn g 
a kevésbé fontosokkal is igen nehezen szállnak szembe, 
kétségbeeséssel és szenvedéssel reagálnak rájuk. 

56 Földünkön az élet legutóbbi évtizedeit a hirtelen és el ő re 
nem látható fordulatoktól kísért, felfokozott életritmus jel-
lemzi. Az érdeklődésünk homlokterében álló ember na-
ponta szembesül a erkölcsi normák gyengülésével, a há-
zasság és a család válságával, a személyiség elidegene- 
désének problémájával, az emberekkel való technokrati-
kus mesterkedésekkel; az emberi szabadságjogok büro-
kratikus manipuláláš бval stb. Mindez oda vezet, hogy az 
emberekbe beköltözik a szorongás, a modern id ők legha-
talmasabb ellensége. Megjelenik a veszteségt ő l való féle-
lem: az egészség és a vagyon, az érték és a hatalom, az 
elismerés, a szerelem stb. elvesztésétő l tart mindenki. 
Gyakorlatiasan szólva megjelenik az önmagától és má-
soktól való félelem. Az ember ilyenkor magába zárkózik, 
ezzel növekszik belső  szorongása, a személyiség különfé- 
Ie, gyakran helytelen pszichikai védekezést vált ki. Az em-
ber elidegenülése oda vezet, hogy egyre kevesebb id őnk 
van mások meghallgatására, a mások „létkérdéseivel" 
való foglalkozásra, de gyakran önmagunkra és legsz ű -
kebb családi körünkre is. 

Az elidegenedés fogalmának bevezetése és okainak 
magyarázata Mandól származik. Az elidegenedés fogat-
mát elsđdlegesen a közvetlen termel őnek a saját munká-
jától, annak termékétő l való elidegenülés megnevezésére 
vezette be. A szociális elidegenülést (alienatío) ezzel 
szemben az ember számára a megfeleld" viszonyok meg-
teremtésének és a szociális viszonyok ellen őrzésének le-
hetetlenné válása, azaz az embernek a saját szociális 
helyzetével szembeni tehetetlensége határozza meg. Így 
konformizmus jelentkezik, amikor is a közvélemény diktál-
ja az egyén számára az élet- és magatartásformát, min-
den helyzetben rákényszeríti a kötelez ő  eljárási módot, és 
lehetetlenné teszi a szabad választást. Az ellenállásért, 
azaz a nonkonformizmusért fizetett ár túlságosan is nagy. 
A ma embere holmifajta felvevőkészülékké és robotgéppé 
válik, amely regisztrálja a benyomásokat, utasításokat és 
feladatokat, majd automotikus válaszokat ad. 

Az emberek megpróbálnak szabadulni a tehetetlenség, 
értelmetlenség éš szabadsághiány érzését ől, a szabad-
ság meghirdetett eszménye felé törekedve. A szabadság 
azonban ki van szakítva az ember egzisztenciális keretei- 

bő l és lehetőségei közül, valószer űtlen és elérhetetlen, így 
önmagának a tagadása. Ilyenek gyakran azok az utak is, 
amelyek felé törekszünk, mert a valóságot tagadva vagy 
az eléréséhez szükséges eszközök megválasztásával az 
önmegsemmisítéshez vezetnek. 

Az ily módon megrendült, az önmaga és a valóság áté-
lésének minősége által nyugtalanná vált személyiség a 
saját helyzetét igen könnyen depresszióval nyilvánítja ki, 
amely mind kevésbé neurotikus kompromisszumként jut 
kifejezésre, gyakrabban inkább az egzisztenciális állapot-
a gyámoltalanság érzete és az önbecsülés élvesztése 
miatti szenvedés kifejezésre jutása. 

Ismeretes, hogy a törtnelem során a városnak igen fon-
tos a szerepe mint olyan helynek-ahol a civilizáció legna-
gyobb vívmányai általában kibontakoznak. Szembet ű nő  
az urbanizált életmód vívmányai és az ilyen életmód ter-
mészetellenes feltételei közötti egyensúly is. 

Míg egyrészt a rendkívüli felfedezések hasznára válnak 
az embernek, másrészt egészen más életfeltételeket hoz-
nak létre, anyagi és szellemi értelemben az életmód igen 
gyors és minőségi változását követelik meg. Mindez a ma 
emberét eléggé felkészületlenül érte, úgyhogy egyeseknél 
a válság a jobb lét felé viv ő  fordulat és az el ő rehaladás 
ösztönzője, míg másoknál a rémület és a fenyeget ő  bukás 
kezdete. 

A korszerv" társadalomban nagyszámú szociális törté-
nés gyakorol befolyást az ember mentális egészségére. A 
szóban forgó események ma egyre számosabbak és sok-
rétűbbek, és a korábbiaknál nagyobb patogén erejük van. 
Így eljutunk ahhoz a megállapításhoz, hogy a személyiség 
természete és a szociális környezet határozzák meg, mi-
kor és kiknél nyilvánul meg a lelki válság. 

Az urbanizálódás olyan folyamat, amelynek során meg-
változik a lakosság gazdasági-szociális és egglomerációs 
összetétele, az életmód, a szokások, a hagyományok és 
az emberek közötti viszonyok is változnak. Bebizonyoso-
dott, hogy a városiasság tényez ő i szoros kapcsolatban áll-
nak a válások, a megkísérelt és végrehajtott öngyilkossá-
gok, a fiatalkori b űnözés, az asszociális magatartás, az 
egytagú családok és a szociális segélyben részesül ők 
számával. Úgyszintén bebizonyosult az is, hogy az urbani- 
zálódás a maga tényez ő ivel különbözőképpen hat a férfiak 
és a nők pszichikai egészségére, mégpedig oly módon; 
hogy a nők sokkal befolyásolhatóbbak az urbanizációs té-
nyezők hatása által. Ez a nők társadalmi szerepével, na-
gyobb elszigeteltségükkel stb. magyarázható. 

A nagy beépítettség ű  és többszintes új épülettömbök (a 
lakások túltelítettségével) építése nagy befolyással van a 
különféle nagyobb számú pszichopatologikus rendelle-
nességek megjelenésére. A lakóhelyi létszám a mentális 
egészségre befolyást gyakorló egyik leger ősebb városias 
tényező . 

A csalónak mint szociális egységnek egész sor feladata 
és funkciója van, amelyek annak egységétő l függnek. 
Mind mozgékonyabbá válva gyorsabban alkalmazkodik 
ugyan az új életfeltételekéhez, de ugyanakkor gyorsabban 
szét is hullhat. A mai időkben nem érzi a szélesebb társa-
dalmi közösség támogatását, a bizonytalanság érzése 
hatja át, amely mélyen behatol és különféle válsághelyze-
tek formájában megingatja belső  viszonyainak egyensú-
lyát. 

A házasság felbontása a családi dezinteg гб lódás egyik 
tényezője. Szoros kapcsolatban áll a környezetnek a 
szóban forgó jelenség iránti álláspontjával. Minél egyne-
műbb a csoport, annál erősebbek és állandóbbak a maga-
tartási normák, a csoport pedig annál inkább alájuk van 
vetve. Családjaink többségében a nevelés még mindig 
patriarchális, a házasság felbontását pedig az egyén mint 
élete kudarcát éli át, az elvált n őt a környezet elítélően és a 
támogatás megvonásával taszítja ki. Különös jelent őségű  
az ilyen nő  távlattalansága, minthogy új házasság megkö-
tésére való kilátása a férfiénál háromszor kisebb, ami a ki-
taszítottság érzésénél fogva növeli a depressziós reagálás 
és az öngyilkosság kockázatát. 

Az urbanizálódás fokozza a szocioökonómiai tényez ők 
befolyását is, és ez különösen a sz űkebb városközpontok-
ban jut kifejezésre. A szóban forgó körzetek lakossága ki-
zárólag személyi jövedelemb ő l él, mert többnyire olyan 
háztartásokból áll, amelyeknek tagjai a hármadlagos tevé-
kenységekben vannak foglalkoztatva. A városi külterülete- 



ken vagy a kevésbé urbanizált környezetekben ett ő l elté-
rően a háztartások többsége vegyes jövedelm ű . Az anyagi 
helyzet az utóbbi időben mind nagyobb befolyást gyakorol 
az egyén pszichikai válságainak megjelenésére. 

A városi élet a szülők és a gyermekek között jelentkez ő  
problémákat is felvetett, és ez a pénzkérdés is. A városban 
élő  ifjúság egyre többet követel a szül őktő l. Nekik nem fon-
tos, hogy mennyit kell dolgozniuk, és hogyan jutnak a 
pénzhez. A gyerek azt érzi, hogy az van el őnyben, akinek 
több a pénze. Az a szül ő , akinek nincs, kénytelen megvon-
ni gyermekétő l és a gyermekben a „tehetősebb gyerme-
kekkel" szembeni kisebbrendűségi érzet fejlődik ki. A szü-
lők és a gyermekek között jelentkező  problémák évrő l évre 
sokasodnak. 

Az a véleményem, hogy a válsághelyzetbe került sze-
mélyeknek szánt szakosított intézetek megjelenése olyan 
szükségletnek tekinthető , amelyet a korszerű  éltmód ho-
zott magával, nem pedig az elmegyógyászat önös érde-
kében történő  „tébolygyártás". Az, hogy a legjobb megol-
dás-e, ha ezzel a pszichiátria foglalkozik vagy sem, a vál-
sáhelyzetekben történ ő  beavatkozás koncepciójának fel-
fogására tartozó kérdés. A legjobb értékelést a világszerte 
és hazánkban már fennálló szolgálatok eddigi tapasztala-
tai és a válságban levők részérő l aszóban forgó szolgálati 
igénybevételének a száma adja. 

I. 
A válság meghatározása 

Az ember és a környezet közötti viszonymelyben dol-
gozik.és él, különböző  fokon nivellált és kiégyensúlyozott. 
Ha a külső  környezet, akárcsak az ember pszichikai élete 
állandó, úgy aszóban forgó viszony is konstans. De még 
ha az is, akkor sem tekinthető  statikusnak, inkább dinami-
kusnak, amelynek változásai az elvárhatón belül játszód-
nak le, így az említett viszonyt lényegében nem bontják 

m É etünk folyamán az egyének különféle helyzetekbe ke-
rülnek, amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben megin-
gatják egyéni, dinamikus pszichoszociális egyensúlyukat3  
Az ilyen helyzeteket, a mindennapi élet zsargonjában 
ÉLETVITELI PROBLEMÁKNAK nevezik. Megoldásukra 
bizonyos mennyiség ű  pszichikai energiát szükséges fordí-
tani, de hogy ebbő l mennyire van szükség, az a nehézség-
gel küzdő  egyéntő l függ. A problémák rendszerint nem 
igényelnek túl sok energiát, és az egyéni dinamikus pszi-
choszociális egyensúly meglehet ősen rövid idő  alatt hely-
reáll. Az életviteli problémák rendszerint nem hagynak mé-
lyebb nyomokat és nem is vezetnek a személyiség jelent ő-
sebb zavaraihoz, féltéve ha nem tartanak soká. A minden-
napi szókincs különféle kifejezéseket és elnevezéseket is-
mer•:erre az állapotra, attól függ ően, hogy milyen terüle-
tekrő l származnak. Némely életviteli problémát NORMÁ-
LIS VÁLSÁGNAK neveznek. 

Az életviteli problémák megoldásában nagy szerepe 
van az ember környezetének (az els ődleges és a széle-
sebb családi körnek, a barátoknak, a munkatársaknak, is-
merősöknek, szomszédoknak stb.). Az életviteli problé-
mák megoldásában az önsegélyen kívül az esetek nagy 
részében elegendő  a „laikus segítség" is. 

Az életviteli problémáktól eltérően olyan helyzetek is 
adódnak, amelyek hirtelen beálltukkal és intenzitásuk ere-
jével az ember felkészültsége folytán az egyéni dinamikus 
pszichoszociális egyensúly kifejezettebb változását és 
megbomlását idézi el ő . Ezek a stresszek és a válsághely-
zetek. 

Stresszhelyzeten a küls ő  környezet megváltozásával 
kiváltott helyzetet értünk, amely az annak kitett egyének 
mindegyikének vagy nagy többségének az egyéni dinami-
kus pszcihoszociális egyensúlyát olyan mértékben ingatja 
meg, hogy egyikük sem (vagy nagy részük) nem képes azt 
a megszokott idő  alatt helyreállítani 4Amikpr_ az ember 
stresszhelyzetet él át; á nehézségfő l eltérően minden 
egyéb erőtartalékát fel kell vonultatnia a pszichoszociális 
egyensúly helyreállítására, amire a nehézség esetében 
nincs szükség. A stresszhelyzet esetében a pszichikai 
trauma úgy hat, hogy a rá adott válasz túlnyomóan pszi-
choszomatikus (különféle szervek neurózisa). A pszicho-
matikus és pszichopatologikus válasz nem differenciálható 
élesen, ezért használtam a meghatározásban ű  „ ђilnyo-
mó" kifejezést. 

A stresszhelyzet példái közül felsorolható a földrengés, 
árvíz, továbbá a háború, a bombázás stb. Szerencsére az 
emberek nagy többsége olyan kedvez ő  helyzetben van, 
hogy élete folyamán sohasem kerül ilyenfajta stresszhely-
zetbe. 

A stresszhelyzet hatására alakul ki a STRESSZ. A hét-
köznapi, de gyakran a szakmai szóhasználatban is a 
stressz kifejezést többnyire tévesen használják. Sellye 
professzor szerint, aki ezt a szindrómát leírta, a strez 
normális adaptációs reakció, vészjelzés, a félelemnek miht 
normális adaptációs reakciónak a megfelel ője. A stressz-
helyzetet vagy a stresszt (normális jelenség), vagy kóros 
stresszt (distressz, hiperstressz) vált kis.'A stressz akkor 
válik patológiai jelenséggé, amikor a vegetatív, illető leg a 
neurohumorális szervomechanizmusok cs ődöt mondanak 
(kimerülnek), azaz az agresszió erő i felülmúlják aszóban 
forgó mechanizmusok védelmi kapacitását. A hétköznapi 
beszédben viszont a stressz kifejezést a konfliktushelyze-
tek vagy a pszichikai traumák megnevezésére használjuk. 

Adódnak meghatározott helyzetek, amelyek a stressz-
helyzetekkel ellentétben az egyéneknek csak egy bizo-
nyos részére vannak hatással. Ezek a válsághelyzetek. 
Hogy az egyének közül kikre lesz hatása a válsághelyzet-
nek, az aszóban forgó helyzetnek az egyén által felbecsült 
jelentőségétő l, valamint a válsághelyzetbe került egyén 
pszichikai állapotától függ. A válsághelyzet oly módon hat, 
hogy megzavarja az ember alapvető  szükségleteinek a 
kielégítését, és az egyén számára mindig valamilyen vesz-
teséget jelent. A válsághelyzet mindig hirtelen és váratlan 
jellegű , tekintet nélkül arra, hogy az élet folyamán megis-
métlődik-e, minden egyes válsághelyzet az új és a várat-
lan jellegével hat. 

A válsághelyzetet sokan határozzák meg úgy, ahogyan 
Freud a valós félelmet definiálta. A válság gerjeszt őjeként 
állandóan olyan kifejezéseket használnak, mint amilyenek 
a „külső  agresszió", „küls ő  frusztráció", a külvilágból ere-
dő  valamely tényező  veszélyezteti a személyiséget stb. 
Gyakran elfelejtik, hogy a konfliktushelyz еt, azaz a válság 
intrapszichikai feltételezettséggel, a külvilággal való konf-
liktus jelenléte nélkül is beállhat. 

A válsághelyzet során a személyiség valasza a pszichi-
kai traumára túlnyomóan pszichopatologikus (szorongás, 
:élelem; aggodalom, depresszió, egzisztenciális üressé о  
stb.). 

A válsághelyzetek példájaként felhozatjuk a hozzánk 
közel álló személy elvesztését, váratlan betegséget, az 
egyénnek vagy családtagjának a m űtétét, vagy nem kívánt 
terhességet, a környezetváltozást bel- vagy külföldön, a 
családi otthoból való kiszakadást, a nyugdíjaztatást, a csa-
ládi, háztartási, szexuális konfliktusokat stb. 6  . 

A válsághelyzet hatására kifejlődhez a VÁLSÁG, amely 
rövid ideig tartó és hirtelen megsz űnő  beteges állapotot je-
lentő  szakkifejezés. A válságot meghatározó valamennyi 
szerzőnél az alábbi öt összetevő re bukkanunk: 

az időtényező  viszonylatában a válság inkább heveny 
mint krónikus, 

a válsághelyzet hatása a válsághelyzetnek kitett 
egyéni biopszichikai felépíte ~ tő l függ, 

a válság veszélyezteti a válságban lev ő  egyének cél-
jainak megvalósulását, 

az érzelmi feszültség a válság alkotó része, annak 
feltétlen kísérője, 

a válságot magatartászavarok kísérik, amelyek az 
egyén szociális m űködésében gyakran negatív módon 
tükröződnek. 

Háfner7válságon a pszichikai egyensúlynak nem beteg-
ség által edő idézett, ezzel nem magyarázható elvesztését 
érti, amelyet valamely külső  vagy belső , esetleg mind a 
kettő  okoz. 

Berger8  felhozza, hogy a válság a személyiség m űkö-
désének ideiglenes romlása („üzemzavar"), amelynek le-
folyása a következő  lehet: 1. rövid idd alatt spontánul el-
múlik, nyilvánvaló következmények nélkúk; 2. a testi in-
tegritás terén az egészség, a személyiség és az ember 
élete tekintetében nyilvánvaló következményeket idéz elv; 
3. kedvező  fordulatot vesz, és az élet magasabb min бsé-
gének eléréséhez vezet. 

Egyéni véleményem az, hogy a válsag legátfogóbb 
meghatározása Szokastól 9  származik. O a válságot 
„nagyfokú kellemetlenség érzetét ő l jellemzett reaktív álla- 
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potként" határozza meg, „amely, ha ideiglenesen is, 
megakadályozza az egyént abban; hogy közvetett vagy 
közvetlen cselekvéssel megváltoztassa az đt veszélyezte- 
tđ  körülményeket". 

A külföldi szakirodalom különféle szerző i nemigen tesz-
nek különbséget a stressz és a válság között. Ebb đ l kifo-
lyólag Tyhurst10  bevezette az átmeneti helyzet fogalmát. 
Szerinte ez fedi a stressz és a válság fogalmát is, mert úgy 
véli, hogy nagyon ritkák a tisztán válság-, azaz stressz-
helyzetet jelentđ  tényezők. Az átmeneti helyzet a szerző  
szerint ÁTMENETI ÁLLAPOTOT vált ki. 

Ha az életvitel problémáiról, a válságról és a stresszr ő l 
beszélünk, nem kerülhetjük meg Fenichel pszichoanaliti-
kus a PSZICHIKAI TRAUMA KONCEPCIÓJÁNAK említé-
sét. Aszóban forgó .  koncepciót szó szerint idézem, hogy 
minél jobban szembet űnjék a pszichikai trauma és a vál-
ság fogalma közötti nagyfokú hasonlóság. Fenichelll a 
következőket írja: „A pszichikai apparátus lényeges funk-
ciója az egyensúlynak a küls đ  ingerek hatására lét гe$ttf 
zavara utáni újbóli helyreállításából áll. Ezt el đször is az 
elđállt feszültség feloldásával éri el, kés őbb háttérbe szorí-
tásával, majd a tehermentesítés és háttérbe szorítás kom-
binációjával éri el. Amikor nem sikerül egy relatív egyen-
súly fenntartása, veszélyhelyzet áll el đ . Az adott idđegysé-
gen belüli túl nagy feszültség az ilyen veszélyhelyzet leg-
egyszerübb formáját :jelenti". 

A „túl nagy" kifejezés azonban csak relatív fogalom, és 
jelentése „az ellenő rzés képességén kívül esđ ". Ez a ké-
pesség alkati tényezđktđ l és az egyén korábbi tapasztala-
tainak összességét ő l függ. Vannak túlságosan er ős inten-
zitású ingerek, amelyek mindenkire traumatikus hatást 
gyakorolnak; más ingerek az emberek többségére ártal-
matlanok; de egyesekre, akik hajlamosak arra, hogy min-
den traumatikus hatásnak alávessék magukat, traumati-
kusaknak bizonyulnak. Az ilyen „gyengeségnek" alkati 
gyökerei lehetnek. Ezen felül a pszichikai ökonomizmustól 
is függ: a gyermek számára a szeretett lény elvesztése 
traumát jelenthet, mindhogy aszóban forgó személyre 
irányuló libidózikus törekvések elvesztvén céljukat, őssze- 
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matikus élményekre, ha fáradt, kimerült vagy beteg. A má-
sik döntő  különbség abban áll, hogy a trauma megtörténé-
sének a pillanatában lehetséges -e vagy sem a motorikus 
reakció; a külsđ  motorikus tevékenység megbénulása nö- 
vili az idegösszeomlás lehetőségét — valami rókalyukban 
való várakozás veszélyesebb az aktív harcnál. A legjelen-
tđsebb tényezđ  azonban a korább elfojtás; azok az egyé-
nek, „gyengék", akiknek ellenő rzđképességét a korábbi 
elfójtásgk megléte teljesen megbénított. Igy hát a trauma 
relatív fogálom; a pszichikai ökonomizmusnak az alkotótól, 
valamint a korábbi tapasztalatoktól, továbbá a trauma el őt-
ti és annak idején fennálló aktuális körülményekt ő l függő  
tényezđk határozzák meg, hogy az excitáció mely foka ha-
ladja meg az egyén t ű rđképességét". 

Az amerikai szerzőkl 2  a stressz és a válság terminusok 
helyett a NAGYOBB ÉLETESEMÉNYEK („major life 
events”) kifejezést használják. A nagyobb életesemények 
valamennyi meghatározásának közös nevez ője: az azt 
átélt egyének többségének szokásos életvitelében válto-
zás elő idézésére:élégendđ  nagy objektív történés. 

Végül a foalmakkiegészítése végett elengedhetetlen 
szólnunk a SURG~Š ЕG FOGALMARÓL A PSZICHIAT-
RIÁBAN. Az amerikai információs központok egyike a fo-
galom nagyszámú meghatározását elemezve arra a meg-
lepđ  megállapításra jutott, hogy közülük igen kevés volt a 
jб l átgondolt definíció. 

Nagyjából valamennyi szerzđ  egyetért azzal, hogy a 
pszichiátriában sürg đs állapotok veszélyes voltukkal t űn-
nek ki, melynek során a veszélyes állapot fogalma magára 
a betegre, továbbá a környezetre és a vagyonra vonatko-
zik. Az ilyen „urgens" állapotban a beteg magatartásával 
és cselekedeteivel megsértheti a közrendet és biztonsá-
got, önmagát és másokat pedig életveszélybe sodorhat. 

Milovanović13  azt írja, hogy a válság fogalma nagyjából 
azonosítható az orvostudományban, különösen a pszi-
chiátriában a mi „sürgđsség"-fogalmunkkal. Ezen mind-
azokat a pszichikái állapotokat érti, amikor az Én ereje és 
a védelmi mechanizmusok olyan mértékben kimerülnek, 
hogy a veszélyeztetett egyén reménytelen és kétségbeejt ő  
állapotba jut. A sürg đs és válságos tehát az embernek 

mindazokra a kínos állapotaira vonatkozik, amelyekben 
csak a halaszthatatlan pszichiátria gyógyszeres, m űtéti 
vagy szociális beavatkozása biztosítja az életet. A válság 
fogalma sokkal összetettebb az urgent állapot fogalmánál 
a pszichiátriában. Válságokról csak akkor beszélhetünk, 
ha az embernek vagy környezetének szociális, egziszten-
ciális vagy anyagi veszélyeztetettsége a pszichikai zava-
rokkal vagy betegséggel szoros összefüggésben áll. Minél 
inkább veszélyezteti a válság az életet és az egészséget 
(p1. z öngyilkosság), annál inkább pszichiátriai urgens ál-
lapottá fejlđdikl 4 . 

Más az elmélet és más az élet. Ha egy egyén segítsé-
gért fordul hozzánk, lehet csak kliens, aki nem is beteg, de 
lehet a pszichopatologikus ájlapotok egyikében, amely or-
vostudományi-pszichiátriái beavatkozást (terápiát) igénye 
páciensként határozza meg. Az életviteli problémák a gyó-
gyító orvostudomány hatáskörén kívül, a megel đző  gyб-
gyászat körébe tartoznak, míg a valódi (kórtani) válság az 
urgens gyógyászathoz, illetбleg az urgens pszichiátriához 
tartozik, mert halaszthatatlan beavatkozást igényel. . 

II. A válság pszichiátriai felfogásának elmélete 

A válság elméletének gyökerei a pszichoanalízisbe, a 
szociológiába és a népjóléti munkába nyúlnak. Lindemann 
fájdalomreakciókkal kapcsolatos munkája 15  nyomán fo-
galmazódott meg. Lindemann m űvében 101 személy klini-
kai képét és gyógykezelését írta le, akik közvetlenül ezt 
megelőzően közeli hozzátartozójukat veszítették el a bos-
toni Cocoumt Grove éjjeli klubban kitört t űzvész alkalmá-
val. A leírt reakció erđs intenzitású, azonos kezdetű  és 
aránylag rövid tartamú volt. Valamennyi csaknem azonos 
módon folyt le. Vonatkozó m űvében, az arra vonatkozó ta-
pasztalat lesz ű rése után, hogy a pszichopatológiás (elme-
kórtani) jelenségeket, vezette be a „megel đzđ  beavatko-
zás" (preventív intervenció) fogalmát. 

Az ő  munkája nyomán számos elmeorvos-kutató szen 
telt nagyobb figyelmet az életválságok („life crizis") tagla-
lásának. A válságot mint a lelki egyensúly rövid tartamú. 
megbomlását határozták meg, amelynek során az egyén 
valamely probléma megoldására és érzelmi mérlegének 
az újbóli helyreállítására törekszik 16  

Ezután 1964-ben Caplan és Erikson dolgozták ki a vál-
ság elméletét. Véleményük szerint minden egyén állan-
dóan új problémákkal kerül szembe, és azokat betanult 
magatartási sémák („Coping behavior”) szerint oldja meg. 
Ha a probléma szubjektív jelentđsége és a személyiség 
részérđ l történđ  megoldás lehetđsége között tetemes 
aránytalanság jön létre, kifejl ődik a válság. A Caplan-féle 
válságelmélet tehát a homlasztázis felfogásmódján alapul. 
Úgy tekinti, hogy az egyén érzelmi állapotára és nem a 
válságeseményre vonatkozik, és arra a következtetésre 
jut, hogy a válság önmagában nem kóros állapot, hanem a 
bizonyos idő  alatt meg nem oldható problémákhoz való al-
kalmazkodásért folyó harc. 

Caplan 17  a válság fejlđdésében négy fokozatot emel ki: 
I. Az első  a kezdeti szakasz, hogy a számára bizonyos 

szükségleteinek érvényesítésében akadályt jelent đ  prob-
lémával szembesült személy a bels ő  feszültség érzetére 
Oly módon reagál, hogy a probléma meg őldášára és az ér-
zelmi egyensúly újbóli helyreállítására irányuló törekvésé-
ben felhasználja a probléma megoldására tapasztalat út-
ján elsajátított sémákat. 

1I. A második szakaszban, amely akkor áll be, ha ez „el-
sajátított sémák" cs đdöt mondanak, és a probléma megol-
datlan marad (ami a feszültség további növekedéséhez 
vezet), az egyén nyugtalanná és eredménytelenné, tevé-
kenysége pedig szervezetlenné válik, a kiútkeresése so-
rán a „próbálkozás-hiba” módszerhez folyamodik. 

Ill. A harmadik szakaszban a kifejezetten felgyülemlett 
érzelmi feszültség „stimuláns"-ként hat a probléma me-
goldására irányuló gyors és min őségileg új intézkedések 
kialakításában, mint amilyenek a probléma újrafogalmazá-
sa, ésszerűsítése stb. 

IV. A negyedik szakaszban, amely akkor következik be, 
ha a probléma megoldatlan vagy a harmadik szakasz me-
chanizmusainak bármelyikét đ l távol maradt, a feszültség a 
Caplan által „töréspontnak" nevezett fok fölé emelkedik, 
amikor is beáll a személyiség gyökeres felbomlása18 9 

A válság természeténél fogva íd đbelileg korlátzott, és 



rendszerint egytő l hatheti időszak alatt pozitív vagy negatív 
módon megoldódik. A válság tartama alatt az egyén az 
idegen segítség intenzív szükségességét éli át, és ezt jelzi 
is a környezetének, de ugyanakkor kiszolgáltatottabb is a 
külső  befolyásoknak, mint stabil m űködése idején. A vál-
ság megoldásának eredménye általában nem annyira, a 
válságot megelőző  tényezőtő l (a probléma természete;: a 
válság által veszélyezttett személyiség min ősége, a ko-
rábbi tapasztalatok), hanem leginkább az egyén aktuális 
akciójától és mások segítségétel függ. 

A válság önmagától megsz űnhet, idültté válhat, vala-
mely betegségbe mehet át vagy azt válthat ki. Az 1. számú 
vázlat bemutatja a válság elméleti stádiumait Cooper sze-
rint (Cooper J. E.: Crisis Admission Unists and Emergeneg 
Psychiatrie Services, Public Health in Europe 11, WHO, 
Koppenhága, 1979). 

A válság folyamán a páciens kétségbeesett, magába 
zárkózott, erős nyugtalanságot érez, álmatlanságban 
szenved, elveszti étvágyát stb. A kiút a szóban forgó hely-
zetbő l kétféle lehet: vagy alkalmazkodik a páciens a beállt 
helyzethez, vagy nem képes alkalmazkodni. Ha sikerül az 
alkalmazkodás, a válság megoldódik (túljut rajta), ez a ta-
pasztalat felkészültebbé teszi a küzdelemre, ha ismét vál-
ságba jutna, és a fokozott önállóság érzését ébreszti fel 
benne. Ha viszont nem képes alkalmazkodni a beállt vál-
sághoz, és a tünetek a szokásos hat hétnél tovább tarta-
nak, traumatikus emlékek fejl ődnek ki, amelyek a követke-
ző  válság esetén csökkentik az egyén készségét a küzde-
lemre, és a szóban forgó személyek a más személyekt ő l 
való függés szakaszába kerülnek, a legkifejezettebbeknél 
pedig a megfigyelésre, azaz kórházi gyógykezelésre és 
felügyeletre van szükség. 
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Сooper J. E. Crisis Admission Units and Emergency Psychiatric service, 
Public Health in Europe 11, WHO, Koppenhága, 1979. 

A válsághelyzet és a válság jellegzetességei 

A következőkben vázlatosan bemutatom a válsághely-
zet és a válság alapvet ő  jellegzetességeit: 

Minden válsághelyzet az egyén számára az új és a 
váratlan jellegével bír. 

A válsághélyzet az egyén számára mindig változást 
és (vagy azon egy vagy több kapcsolatnak az elvesztését 
jelenti, amelyek között az egyén a válsághelyzet beállta 
előtt egzisztált. 

A válság hirtelen és meglepetésszerűen áll be. 
A válság kifejlődése rövid tartamú. 
A válság elsődlegesen szubjektív, individuális jelleg ű . 
A válság megzavarja, megbontja az egyén alapszük-

ségletéinek a kielégítését. 
Minden válságot feltétlenül félelem és depresszió kí-

sér. 
Élete folyamán az egyén több különféle válság-

helyzetbe juthat, ez valamennyiünk számára az élet reali-
tásai közé tartozik, ám az is megtörténhet, hogy élete so-
rán tárgyában azonos, de mennyiségileg különböz ő  vál-
sághelyzetbe kerül. Tekintet nélkül minderre, valamennyi 
válsághelyzet, legyen az új vagy ismétl ődő , az egyén szá-
mára az újnak és váratlannak a jellegével bír. A válság 
megnyilvánulásai a válsághelyzet megjelenésekor adott 
életkortól, továbbá az adott pillanatban a személyiség 
biopszichikai összetételétő l, a környezetnek a jellegeze-
tességeitđ l, amelyben az egyén él, valamint a válságot ki-
váltó tényezőktő l függenek. Mindez azt eredményezi, hogy 
az ismétlődő  válsághelyzetek is ugyanúgy el ő idézik a vál-
ságot, mintha eddig még elő  sem fordultak volna. 

Magának és válsághelyzetnek és a válságnak a 
meghatározásából világosan kit űnik, hogy a válság és vele 
együtt a válsághelyzet is — az ember számára mindig 
veszteséget jelent, akár önmagán belül, akár az őt körül-
vevő  környezet iránti viszonyában. Az els őt Freud normá-
lis fájdalomként írta le, mint a szeretett személy, tárgy, va-
lamely eszmény vagy az egyén számára jelentós bármi 
más elvesztésére történ ő  reagálást, amely bánatban és 
aggodalomban jut kifejezésre. T ő le eltérően Caplan a vál-
sághelyzetet és'a válság kifejl ődését úgy írta le, mint ami, 
valaki vagy valami jelentősnek az elvesztése miatt fordul 
elő . Szerinte a veszteség miatti váratlan stressz során a 
szóban forgó személyiségnek a nehézségek megoldására 
szolgáló ismert rutinszerű  mechanizmusai nem m űköd-
nek, és az illető  személyiség úi stresszhelyzetben találja 
magát, s ennek folytán pillanatnyi рбnkiperiódus vagy a 
személyiség részbeni felbomlása következik be. A szemé-
lyiség a válság folyamán nyugtalanná válik, és a látszólag 
megoldhatatlan problémával szembeni tehetetlenség 
szubjektív érzését éli  6t20 . 	 - 

Ád 3. Hogy az egyén miért nem reagáÍ a vásághelyzetre 
megfeleő  módon, az egyik oka a válsághelyzet beálltának 
gyorsasága. A válsághelyzet jelentéségével bíró változó- 
sok az egyénben és környezetében, sajnos, nem lassan 
és fokozatosan játszódnak le, hanem meglepetés jelleg ű -
ek, amelyek az egyént a gyors és megfelel ő  reagálásra 
felkészületlenül érik. 

Attól a pillanattól, amikor a válsághelyzet hatni 
kezd, a válság igen rövid idd alatt fejl ődik ki; éppen a hirte-
len jelentkező  és az egyént felkészületlenül ér ő  válság-
helyzet jellege miatt. A kezdeti szakaszban a válság má-
sodik jelenléte nélkül fejladik ki, az egyén sokféleképpen 
próbál küzdeni, kiutat keresni, de el is rejteni ezt a belsб  
küzdelmet. A válság folyamán az egyénnek nincs többé 
sem ereje, sem lehetősége, hogy mindezt eltitkolja, kör-
nyezetének is tudomására hozza, és rendszerint hozzáér-
tб  személyekhez fordul segítségért. Ezért igen fontos lehe-
tőséget nyújtani az egyénnek, hogy minél elóbb segítséget 
kérjen, és ebben is áll a válságban lev őknek segítséget 
nyújtó központoknak és különösen telefonszolgálatának a 
jelentősége. 

Válságot egyén és csoport is átélhet. Minthogy az . 
egyéni válságról kívánok beszélni, annak individuális jel-
legzetességeit írom le. Már elmondtuk, hogy különféle vál-
sághelyzetek vannak, amelyekre egyesek különbözi mó-
don reagálnak. Némelyeknél a válsághelyzet válságot idéz 
elő , másoknál ugyanaz a válsághelyzet az élet könnyen 
megoldható problémáját jelenti, ismét másokra nézve pe-
dig nincs semmi jelentősége. Erős és vítális egyéneknél a 
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válságnak ösztönző  jellege lehet, valójában alkalmat nyújt-
hat új célok kitűzésére és elérésére, új elhatározások 
meghozatalára. Az ilyen egyének tevékenységüket arra 
használják, hogy éltükön változtassanak, azaz a válság-
ban esélyt látnak helyzetük javítására. Megállapíthatjuk te-
hát, hogy a válsághelyzetre való reagálás szigorúan egyé- 
ni és szubjektív, az egyén pszichofizikai er őnlététб l, továb-
bá szociopszichológiai és szociokulturális tényez őktő l 
függ. 

Minden válság megbontja az egyén alapszükség-
leteinek kielégítését (indíték). Aszóban forgó alapszük-
ségletek elsődlegesek (önfenntartás és fajfenntartás ösz-
töne) és másodlagosak lehetnek. Az utóbbiak közé a szo-
ciális szükségletek tartoznak, amelyeket Fromm 21  „sajá-
tos emberi és szociális szükségleteknek" nevez (a társu-
lás, az előrehaladás és alkotás, a gyökeret eresztés vagyis 
a társadalomban meghatározott hely megszerzése, az 
azonossági érzés és a tájékozódási keret iránti sz( жség). 
Gyakorlatilag a kifejl ődött válság csak azoknak a szükség-
leteknek a kielégítését veszélyezteti, amelyek a válság-
helyzet beálltának és a válság kifejlődésének a pillanatáig 
is léteznek. 

Az egyik feltétele annak, hogy válságról beszél-
hessünk, a válságban levő  személynél a félelem és a dep-
resszió megléte. 

A félelem a válságban több okból fejl ődik ki: 
— figyelmeztetésül arra, hogy az egyénnek a környezet 

iránti viszonyában valami megbomlott. A félelem itt a sze-
mélyiség veszélyeztetett integritásának védelmében ját, 
szik szerepet, 

— a többi egyén és önmaga iránti szokásos viszony el-
vesztése folytán, 

— az alapvető  szükségletek kielégítésének lehetetlensé-
ge folytán, 

— az elfojtott és kielégítetlen ösztönös szükségletek indi-
viduális kontrolljának zavara folytán. 

Az így kialakult félelem arra kényszeríti az egyént, hogy 
minél hamarabb megváltoztassa környezete és önmaga 
iránti magatartási sablonjait, és megfelel őbb, hatéko-
nyabb sablonokat találjon, ami igen kétes, mert ezek nem 
a legmegfelelöbb magatartási sablonok lehetnek. Válság-
ban megjelenik, azaz aktualizálódik az els ődleges félelem, 
amelyrő l késбbb lesz szó. A válságban szintén jelen van 
az elválástól való félelem, mert mint fentebb már elmond-
tuk, minden válság az azt átél ő  személy számára bizonyos 
veszteséget jelent. 

A világ szakirodalmában különféle magyarázatokat talá-
lunk az elsődleges félelem keletkezésével kapcsolatban. 
Véleményem szerint a legmegfelel őbbet. Freud adta22 . 
Szerinte az elsődleges félelem valójában.az önmagunktól, 
az ösztöneinktő l való félelem. Ilyen félelmet először.a leg-
koraibb gyermekkorban élünk át. Az élet folyamán.,az em-
ber hasonló helyzetbe kerülhet, mint amilyenekben gyer-
mekként azt átélte, és ilyenkor az els ődleges félelem ak-
tualizálódhat. 

Karen  Horn  ау23  az elsődleges félelmet alapfélelemnek 
nevezi. Az alapfélelem értelmezésében, amelynek során 
nem tagadja Freudot — az alapfélelem okaként a szociális 
környezetet is feltünteti, amelyben a gyermek él. Azt írja: 
„a környezet mint egész félelmetes, mert érezhet ő , hogy 
megbízhatatlan, csalárd, könyörtelen, becstelen, igazság-
talan, irigy és kegyetlen. A gyermek nemcsak a büntetéstál 
vagy a magárahagyatottságtól fél a tiltott ösztönök miatt, 
hanem a környezetet teljes fejl ődése, továbbá indokolatlan 
vágyai és törekvései iránti fenyegetésként érzékeli. Úgy 
érzi, hogy egyéniségét el fogják törölni, szabadságát elti-
porják, boldogságát megakadályozzák." 

Azzal, hogy minden válság alapjában véve veszteséget 
vagy a veszteséggel való fenyegetést jelenti, az elválási 
félelem megjelenése a válság során logikus termék. Min-
den egyénnek szüskége van arra, hogy egy személyhez 
vagy a saját környezetéb ő l való más tárgyhoz kötődjék, 
mert ezzel éri el, hogy a valóságnak tudatában legyen, és 
átélhesse azt. A közelállószemély vagy valamely tárgy el-
vesztésével elveszik a realitás tudatossága, és kifejtódik 
az elválási félelem. 

Cameron24  az elválási szorongást olyan érzelmi reak-
cióként határozza meg, amely azokban a helyzetekben je-
lentkezik, amikor az egyén átéli az elszakadást az invesz 
tált személytő l vagy annak elvesztését, vagy azt, hogy az  

invesztált személy elhanyagolja és mell őzi. 
Az elválási szorongást minden olyan személy átéli, aki 

megérte az invesztált személy, szül ő , házastárs, gyermek 
valódi elvesztését, valamint minden olyan személy, de kü 
lönösen gyermek, aki átéli a szeretet elvesztését, végül 
azok a személyek, akik szociális és kulturális, környezetet 
cserélnek, amely hosszú időn át érzelmileg invesztált 
volt25 . 

Végül elmondjuk azt is, hogy a válság nem tartozik a 
neurózisok csoportjába, noha találhatók hasonlóságok, 
sőt azonos tünetek is a válságnál és a neurózisnál. Mint 
fentebb már mondtuk, a válság még csak nem is pszicho-
patológiai zavar. A válságban levđ  egyénnél jelentkező  va-
lamennyi tünet csupán az egyén küzdelmének a jele a kel-
lemetlen, hirtelen beállt és az egyént készületlenül ért 
problémákkal 

Az érzelmi válságok osztályozása 

A világ szakirodalmában több különféle válságfelosztás 
található. Shueidman az érzelmi válságoknak a fejl ődés-
vázlatára alapozott háromrészes osztályozását adta meg. 
Szerinte 1. az „intra-temporális" válságok az egyes élet-
szakaszok idején jelentkeznek, és tipikusak az egyes 
„életkorokra"; 2. az „inter-temporális" válságok az egyik 
fejlődési periódusból a másikban való átmenet pontjain je-
lentkeznek, és mindig a „megszakítás" és az újhoz, kelle-
metlenhez, ismeretlenhez való alkalmazkodás jellemzi 
őket; 3. az „extra-temporális" válságok a fejlödési ered-
ményétő l függetlenül jelentkeznek. 

Aquilera és Messich az érzelmi válságokat két nagy 
csoportra osztotta fel: 1. fejl ődési válságokra; 2. szituációs 
válságokra, míg Morrice ugyanezt a felosztást alkalmazta, 
de a szituációs válságokat „akcidentális válságoknak" ne-
vezte el. 

Személyesen úgy tartom, hogy a legjobb felosztás Bald-
viné. Ó valamennyi érzelmi válságot hat csoporta osztotta 
fel, minden egyes csoportnak külön megadta a meghatá-
rozását, példákat, s őt a beavatkozás nemét is feltüntette. 
A válságokat a következ őképpen osztotta fel: 

csoport — A HANGULATI VALSÁGOK — problemati-
kus helyzetek által kiváltott szomorúságként határzhatók 
meg, amelyben a terapeuta a kliensnek tapintatosan meg-
magyarázza a nem els ődlegesen az érzelmi szintre 
irányuló gyógymód autentikusságát. Példaként felsorolja: 
a terhesség problémájához kapcsolódó gyógyászati ne-
hézségek megmagyarázását, amelyhez a fital n őnek az 
abortusz elleni védekezése kötđdik, részletes tájékoztatás 
adását a családtagoknak az alkoholista gyógyításával 
kapcsolatban; pszichológiai magyarázatot a fiatalembe-
reknek az impotencia okairól az ahhoz vezet ő  negatív ta-
pasztalatok után stb. 

csoport - AZ ÉLET FORDULÓPONTJAIN BEÁLLÓ 
ANTICIPACIOS VALSÁGOK — az élet (szokásos) forduló-
pontjáínak anticipációját tükröző  válságok, amelyek a 
kliens szilárd ellenőrzése alatt állhatnak, de nem kötele-
zđen állnak. A kliens segítséget kérhet a fordulópont idején 
vagy annak megtörténte után. A válságok példájaként fel-
sorolja az előmenetelben beállt változásokat, a nyugdíjaz-
tatást, a házasságkötést, a szül ővé válást, a házasság fel-
bontását (különválást vagy végleges házasságfelbontast) 
idült betegséget, klimaxot stb. 

csoport — A VÁRATLAN, TRAUMATIKUS STRESSZ 
ÁLTAL KIVÁLTOTT VÁLSÁGOK — a stressz küls ő  okozója 
vagy az alany ellen őrzésén kívül álló, érzelmileg színezett, 

. váratlan helyzet által kiváltott érzelmi válságként határoz-
hatók meg. A válságnerc példái: családtag, pl. házastárs 
halála, nemi vagy egyéb erőszak, váratlan súlyos beteg-
ség, a munkahely váratlan elvesztése stb. 

csoport — A FEJLÜDÉSI VÁLSÁGOK — A múltban a 
kliens részérő l megfelelő  módon megoldhatatlannak bizo-
nyult, bonyolultabb (de világos), az érzelmi érettség eléré-
sét célzó interperszonális helyzetekben szembeszállási kí 
sérletek során kialakult érzelmi válságok. Példaként a füg-
gőségi válságot, az értékellentéteket, a nemi azonosulást, 
a tekintélyek iránti felelősséget, a megfelelő  önfegyelem 
elérését stb. tünteti fel. 

csoport — A PSZICHOPATOLOGIKUS VÁLSÁG'OK —
olyan érzelmi válságok, amelyeknél már megnyilvánulá-
suk elбtt fennáll a,pszi čhopatológiás állapot, és ez jelent бs. 



mértékben hozzájárul a válság elmélyüléséhez. A felsorolt 
példák a következők: határesetek, a neurózis súlyos alak-
jai, jellembeli zavarok és szkizofrénia. 

6. csoport — A SÜRGŐS PSZICHIÁTRIAI ESETEK —
olyan válsághelyzetek, amelyek között a kliens általános 
életműködése lényegesen csökkent és a bekövétkezett ál-
lapot eredményeként szabálytalan kifejezésmódban vagy 
a személyes felelősségérzet elvesztésében tükröződik. 
Péladként az öngyilkos klienseket, a mértéktelen kábító-
szer-fogyasztást, a hallucinogén kábítószerekre való rea-
gálást, a heveny pszichózisokat, a megfegyelmezhetetlen 
aggresszivitást, az alkoholmérgezést stb. tünteti fel. 

Reagálás a válság alatt 

Hogy a válságba jutott egyének közül ki hogyan reagál, 
az több tényezőtő l függ: Ezek a következők: 

Az egyén pszichofizikai állapota —egyrészt a jó testi 
erőnlét, másrészt a jó pszichikai egészség pozitív hatással 
van a válság kedvező  kimenetelére és fordítva. 

A szociopszichológiai tényez ők — a válság kimenete-
lére közülük leginkább a következ ők vannak hatással: a) a 
csoporton belüli kapcsolatok; b) az egyén tájékozottsága, 
és c) a korábbi: Málságok során szerzett tapasztalatai. 

A csoporton•bélüli kapcsolatok a válság kimenételére 
pozitív értelemben gyakorolnak befolyást, ha a csoport 
tagjai között erősek a kapcsolatok. Ha tudatában vagyunk 
a segítség lehetőségének más egyének vagy a csoport 
részérő l, ez kedvező  hatással van a válság könnyebb le-
kiizdésére,,:Minéljobb az egyén értesültsége a válsághely-
zet fólyamán, annál nagyobb a válság jobb és könnyebb 
leküzdésének a lehetősége és fordítva. Ha az egyén már 
átélt és kedvezően megoldott valamilyen válságot, az er őt 
ad arra, hogy könnyebben és nagyobb önbizalommal 
kezdjen bele az új válság megoldásába és fordítva. 

A szociokulturális tényezők — közülük a legfontosab-
bak annak a társadalomnak, amelyben az egyén egzisztál, 
a válsághelyzetben szokásos szociokulturális magatartási 
sablonjai. Ha az egyénnek megvannak a válsághelyzetre 
érvényes kész magatartási mintái, az lehet ővé teszi a szá-
mára a válsághelyzet fájdalommentesebb elviselését és 
megoldását. Az egyes szociokulturális közösségeknek 
megvannak a válsághelyzetekben a maguk évszázadok 
óta meghatározott magatartási sablonjai. 

Példaként említhetjük a különféle szertartásokat hoz-
zánk közel álló személyek elvesztése után. 

A megelőző  gyógykezelési beavatkozások — az idejé-
ben történő  beavatkozás a válságban lev ő  egyénnel igen 
lényeges hatással van a válság kimenetelére. Ennél a 
beavatkozásnál sajátos gyógymódról van szó, amint azt 
később látni fogjuk, mert ha gyógyítás forogna fenn, akkor 
a válság betegség jelleg ű  volna, valójában pedig nem az. 
A válságterápia tulajdonképpen csak az egyénnek nyújtott 
segítség, amely lehetővé teszi számára, hogy könnyebben 
hozzon létre olyan magatartási sablonokat, amelyek a vál-
ság megoldásához és nem a lelki betegséghez vezetnek. 

Hogy a védelmi mechanizmusok közül melyek kerülnek 
alkalmazásra a válság leküzdésére, azt nem lehet teljes 
bizonyossággal előrelátni. Az egyén életében a kórel őz-
ménynek a vizsgálatával — hogy korábban hogyan reagált 
a válsághelyzetekben — csak következtetni tudunk arra, 
hogy az új válsághelyzetre hogyan fog reagálni. 

Figyelembe véve azt, hogy a félelem a válság alapele-
me, a félelemtő l való védekezés leggyakoribb formája a 
menekülési és a mozdulatlanná dermedési reflex. A féle-
lem elleni menekülési, védekezési mechanizmusa magya-
rázataként Kretschmer véleményét idézem 26: 

„ A menekülési reflex az él ő lények tipikus reagálása az 
őket veszélyeztető  vagy addigi életvitelükben zavaró hely-
zetekre. A menekülési reflex mint a pszichomotorikus vé-
dekezés a relatív biológiai célszer űség önműködését kép-
viseli. Az egyes élő lény rendelkezésére álló valamennyi 
mozdulat egymás után beindul és gyors körforgásban ál-
landбan ismétlбdik. Ha az élő lényt a nagyszámú céltalan 
mozdulat egyike véletlenül eltávolítja a veszélyzónától, ak-
kor megnyugszik." 

Más szóval, biológiailag kifejezve a válsághelyzet válsá-
got és folytonos félelmet el ő idézve a legmagasabb repdű  
ellenő rző  pszichikai mechanizmusokat megbénítja, ami te-
repet hoz létre a személyiség védelmére szolgáló, filoge- 

netikailag ősibb, ösztönös jelleg ű  mechanizmusok kifeje-
zésre jutására. 

„A mozdulatlanná dermedés reflexe célravezet ő  me-
chanizmus természetes védekezési reflex." Emberi 16-
nyeknél ez a reflex a félelemtő l való megderedésben, a 
pszichogén (lelki eredet ű) valóságban, egy vagy az öss-
zes végtag megbénulásában, apátiában, hosszú alvásban 
stb. nyilvánul meg. 

A válság folyamán védelmi, pszichikai mechanizmus-
ként a leggyakrabban a projekció, a denegáci б , stb. je-
lentkeznek. 

A projekció (kivetítés) a válságba jutott egyén igen gya-
kori védekezési mechanizmusa. A vétséget a környezet-
ben és az illető  egyént körülvevő  személyekben, és nem 
önmagában keresi. Ahelyett, hogy a veszélyt bels ő  érzés- 
ként élné át, kivetíti azt a külvilágba,'és a veszély elhárítá-
sára irányuló valamennyi cselekvés kifelé irányul. 

A hatástalanítás mechanizmusával megsemmisíthet ő  a 
válság rendszeres kísérője, a félelem. Ez különféle fizikai 
és szellemi megterhelésekkel vagy másnem ű  hatásokkal, 
akár kábítószerek vagy szeszes italok használatával érhe-
tő  el. Válsághelyzetben a döntéshozatallal kapcsolatos dil-
lema során jelentkező  félemet fokozza annak a tudata, 
hogy a meghozandó döntés következményei el őre nem 
láthatóak. Ilyen helyzetekben az egyén alulmaradhat, és a 
megoldást kábítószerekben és szeszes italokban keresheti. 

A denegáci б  mechanizmusa folytán egyesek egyszerű -
en megtagadják a félelmet és az azt el ő idéző  körülménye-
ket. Ily módon az egész válsághelyzet elidegenül a válság-
ban levő  egyéntő l. 

A válság jelentkezése pozitív befolyást is gyakorolhat a 
válságba kerüli egyénre. Hasznos is lehet a következ ő  
okokból: 

— segít az egyénnek jobban megismernie önmagát, 
— segít az egyénnek jobban megismernie az бt КбгUlve-

vö világot, 
—erősíti és serkenti a személyiség védelmi potenciálját, 
— a sikeresen leküzdött válság fokozza az egyén ön-

megbecsülését, 
— a sikeresen leküzdött válság fokozza az egyén esé-

lyeit; hogy a válságokat a jövőben is sikerrel leküzdje. 
Az esetek többségében, ha a válságot nem küzdik le si-

kerrel, az mégis káros hatású, mert növeli a nem kielégített 
vagy nem kellő  mértékben kielégített szükségletek; számát. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a válság burkoltan is jelent-
kezhet, ilyenkor nem tipikus, az esetek túlnyomó részében 
neurovegetatív jelleg ű  tünetekben nyilvánul meg. 

A válsághelyzetek okai és kezdete, valamint a közvetlen 
védelmi-tevékenységi fiziológiai és pszichológiai akciók 
rendszerint — hacsak nem kizárólag — a napi tevékenység 
szakaszához kapcsolódnak. Az elhalasztott és meghosz-
szabb tottérzelmi és vegetatív reakciók, valamint a kritikus 
történések teljesebb intrapszichikai feldolgozása igen gyak-
ran az esti és az éjszakai órákban kulminál. Ezek az ön-
magunkkal, az érzéseinkkel való szembesülés pillanatai. 
Az ébrenlét racionalizmusa átadja a teret a veszélyezte-
tettségi fok érzelmi felbecslésének. A megoldás racionális 
kutatása mellett mozgósításra kerülnek a védekezés, sze-
lektálás, filtrálás, kiürítés, halasztás stb. irracionális 
mechanizmusai 27 . A felsorolt okokból a válságban levő  
egyén nem tud aludni, az éjszakát a lehetőségek és a be-
állt válság legjobb megoldása feletti töprengéssel tölti. Ha 
sikerül is elaludnia, ez rendszerint nem mély alvás, az ál-
mok néha „rémesek" lehetnek, de többnyire a válsággal 
kapcsolatos helyzetek jelentek meg. Ha az álmatlanság a 
következő  napon a válság kedvezi megoldásához vezet, 
az egyén mindenfelé azt híreszteli, hogy igen keveset 
aludt, és ez segített neki a válság sikeres megoldásában. 

Ritkábban a válsággal szembeni védelmi reakcióként az 
álomba való menekülés is jelentkezhet, amikor az egyén 
meghosszabbított alvással igyekszik menekülni a válság 
során jelenkező  és a számára igen kellemetelen tünetek-
tő l. 

A válság és az öngyilkosság kapcsolata 

A válságnak az öngyilkosság terén kett ős szerepe,lehet 
gyorsító tényez, vagyis (ahogy a korszer ű  suicidológiá-
ban mondják) a fegyver ravaszának a szerepét tölti be. A 
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AMBIVALENS 
sUICIDÁLIS 

CSELEKMÉNYEK 

válság mášjk szerepe az, hogy ha kivételesen intenzív, 
úgy a suicidáljs magatartás f đ  etiolбgiai tényezđje lehet, 
amelyben a sujcjdogén hajlam csupán társtényezđ . 

Milovan Milovanović  Samoubjstvo c. monográfiájában 
mégy 1929-ben bevezette a sujcidológjába az ALARM 
(vészjelzés) fogalmát, a következ đket értve rajta: „(az ön-
megsebesítés ) célja kizárólag a vészjelzés : a figyelem ma-
gára irányítása, fjgyelmeztetés a veszélyre, segélyhívás". 

Strengel28  1961-ben a suicidol6giába bevezeti az AP-
PEL fogalmát. Összehasonlítva és elemezve Milovanovj ć  
alarmjának és Stengel appeljének a meghatározását, lát-
hatjuk, hogy ez két azonos funkció. A sujcidológusok nagy 
többsége világszerte úgy fogadja el Stengel appel jelensé-
gét, mint a sujcidánsok vészjelzését, amely egyidej ű leg 
fordul az élet és halál felé. 

Stengel szerint az öngyilkosságot megkísérl đ  személy 
valójában segítségért fordul a környezetéhez. Olyan hely-
zetben, hogy felhalmozódott problémáit más módon nem 
képes megoldani, mivel a környezet nem szentel neki fi-
gyelmet, az utolsó lehetőséghez, életének kockáztatásá-
hoz folyamodik. Az öngyilkossági kísérlettel a suicidens 
felhívja magára a környezet figyelmét, azt üzenvén, hogy 
élni kíván, de másként, jobban kíván élni. Szerinte a meg-
kísérelt öngyilkosság nem a halálvágy eredménye, hanem 
a jobb érzelmi kapcsolatok felvételéé, azaz a jobb élet vá-
gyáé. 

Stengel az appel -jelenséget Janus isten alakjában jele-
níti meg, aki arcának sötétebb felével a halál, a világosab-
bal pedig a környezet felé fordul, hogy segítsenek élni, de 
másként, jobban élni. 

A suicidensek többsége az öngyilkossági kísérlet után 
bátrabban vállalja életének kihívásait. Környezetük, ame-
lyet csaknem minden esetben megrendít a megkísérelt 
cselekmény, máris kész miden kívánságuknak eleget ten-
ni. A helyzet azonban sem a sujcidánsoknál, sem a szúk 
rokoni körében nem ta rt  soká, és a legközelebb beálló vál-
ság a korábbi magatartási modellre kényszeríti a beteget. 

A megkísérelt öngyilkosság segélykiáltás, és pácjensé-
nek suicidális magatartásával szembesült korszerú pszi- 

62 chiбternek - mint azt Kapamandzjja29  megállapítja - nem 
kellene feltennie önmagának (vagy páciensének ) a kér- . 
dést, hogy „miért akart meghalni?" hanem hogy „mit akart 
ezzel valójában?" - mert lehet, hogy acél valóban a halál, 
de az is lehet, hogy az élet. 

Milcinski elfogadva a Stengel által az öngyilkos maga-
tartásnak mint egyidej ű leg az élet és a halál felé forduló 
autonóm aktusnak az indítékairól vallott nézetét, ezt 
mondja: „Az öngyilkos magatartásnak ezt az antim бniáјбt 
megérteni annak a gyakorlati bölcsességnek az elsajátítá-
sát jelenti, amely nélkül az öngyilkosság megel őzésében 
semmire se megyünk. Nevezetesen a legmakacsabb ön-
gyilkossági esetekben is felfedezhetjük a segélykérésnek 
legalább egy morzsáját, és a leglátványosabb parasuici-
dánsoknál is jelen van - ha még sudjmentárjsan és öntu-
datlanul is - a halálvágy, amely megismé)I đdései során 
egyre erösebbé válik, és felülkerekedik az „appel" felett." 

2. sz. vézlat . A sUICIDÁUs MAGATARTÁS ANTIM6NIÁJÁNAK ÁBRÁZOLÁSA 

KOMOLY (BEFEJEZÉTT) 
VAGY BEFEJEZETLEN) 

ONGYILKOSSÁGOK 

A Milcinski által feltüntetett másik irányelv, amelyet a 
sujcjdális személyekkel való találkozásunkkor szem el őtt 
kell tartanunk, „az, hogy tettük rendszerint nem egy meg-
határozott aktuáis konfliktusra való közvetlen reakció, ha-
nem egy hosszan tartó dráma utolsó jelenete, amelynek 
kezdetei talán a páciens korai ifjúságának idején kölcsö- 

nös viszonyok végzetes konstellációjában megtalálhatók, 
amikor az emberi személyiség kialakul, hogy a velünk szü-
letett depresszív vagy hasonló hajlamokat akár figyelmen 
kívül hagyjuk." 

Így tehát, habár suicjdális aktus túlnyomóan valamely 
válsághelyzetben nyilvánul meg, mégis egy hosszabb fo-
lyamat eredménye, amelynek során két biológialag szer-
zett indíték ütözjk össze: az életöszön és az önrombolás 
ereje. Az emberek többségénél rendszerint az életösztön 
kerekdeik felül. Kivételes helyzetekben azonban, amikor 
az önagresszió több tényezője egyidejúlég egybeesik, be-
következik a suicidális cselekmény. 

Az életösztön indítéka mindig dinamikus interakcióban 
áll az önrombolás erđ ivel. 

Az appel-jelenség mindig megnyilvánul, de nagymérték-
ben függ az életösztön erđsségétől. Ha az önrómbolás 
erő i igen kifejezettek az appel-jelenség nehezen figyelhet đ  
meg, mert rendszerint álcázott, elnyomott, és fordítva: ha 
az önagresszió erđ i igen gyengén jutnak kifejezésre, az 
appel-jelenség annyira erős, hogy az a benyomásunk: a 
suicidáns demonstrál , racionalizált vagy teátrálisan visel-
kedik. 

A ránk teátrális, azaz demonstratív hatást gyakorló ön-
gyilkossági kísérleteket mindig komolyan kell venni; mert 
ha lehetőséget adunk az öngyilkosnak, hogy elmondja 
élettörténetét, és a számára válságosnak tún đ  helyzetet, 
öngyilkossági kísérlete a számunkra is érthet őbbé válik. 

Fordította Szloboda ЈáПos . 
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kontra Ferenc 

GORDÜLO 
KÖVÖN NEM 
NO MOHA 

A rockzene — melyet értékeltek már többek között eszté-
tikai és m űvelődésszociológiai teljesítményként is — az 
egyetemes rockkultúra egyik fontos összetev ője. Chester 
Anderson nem titkolt elfogultsággal írta Az új geológia is-
mérvei című  munkájában 1968-ban a következőket: „A 
rock, úgy tetszik, szintetizálja korunk és kultúránk vala-
mennyi intellektuális és m űvészi mozgalmát, megterméke-
nyíti, és sebes iramban a megvalósulás, a beteljesedés fe-
lé hajtja őket. A rock az abszolút és önkényes megkülön-
böztetések letörésére hivatott eleven hatóanyag. (...) A 
rock törzsi jelenség, nem tű ri a meghatározást meg a többi 
tipografikus manipulációt; lényegében a XX. század má-
giájának mondhatjuk." Vajon gondolt-e arra Billy Haley és 
együttese, a Comets 1954. április 12-én New Yorkban, 
hogy Rock Around the Clock című  daluk korszakjelző  
lesz? Mi több: mára egy széles skálán érvényesül ő  mű faj 
névadója lett. Az említett példa is igazolja, hogy a rock hor-
dozói, megvalósítói, „apostolai" a kezdetek óta mindenek-
előtt az együttesek voltak. Még az egyébként kiemelked ő  
egyéni teljesítmény sem juthatott igazán kifejezésre kol-
lektív munka nélkül. A sokat emlegetett New York-i nyitány 
óta nemzedékek barikádja lett a rock, melyet kés őbb Ame-
rikában joggal tekintettek a McLuhan-féle, titkon tervezett 
szférikus társadalom el őfutárának. Tagadhatatlan ;  hogy 
különféle társadalmi törekvések, teóriák és divatok vastag 
rétege rakódott a rockra, melyet mindenki els ősorban a 
saját szemüvegén keresztül próbál értelmezni. Bizonyos-
nak látszik, hogy többélet ű  és elpusztíthatatlan; mani-
pulálható, de továbbra is meg őrizte azt a képességét, 
hogy bármikor képes legyen a megújulásra. Változékony-
ságát és sokarcúságát igazolja az a színes paletta is, me-
lyet az együttesek nevei alkotnak. 

Célom egy olyan nómenklatúra vázlatának elkészítése, 
amely az együttesek nevének lehetséges besorolási mó-
dozatait veszi számba. Nem zárva ki természetesen an-
nak lehetőségét sem, hogy az általam felvetetteken kívül 
egyéb szempontok is közrejátszhatnak a csoportosításban 
és a besorolhatóság kritériumainak megállapításában. A 
csoportképző  tényezők megállapításánál körültekint őnek 
kellett lennem, hiszen nem értékrangsor felállítása volt a 
feladatom. Így nem vehettem figyelembe azt sem, hogy az 
egyes irányzatok külön-külön milyen nézeteket vallanak, 
noha tudomásul vettem az állandóan kísértő  szélsőségeket, 
és ha ezek az elnevezések egy csoportját is implikálhat-
ták, akkor célszerűnek tűnt jelezni, mi indokolta az együt-
tesek elkülönülését. De a jelenségeken belül is az együtte-
sek nevére koncentráltam, legfeljebb csak akkor utaltam 
az egyes irányzatokra, ha az érthet őség szempontjából 
elengedhetetlen volt. Ugyanakkor szempontjaim között 
szerepelt, hogy a fokozatosan felépül ő  rendszerezés kellő-
en rugalmas legyen, minél kevesebb fedetlen terület ma-
radjon. Az összegy űjtött anyag tematikailag páratlanul 
gazdagnak bizonyult. A hipotetikus rendszer mégsem lett 
kizárólagos és lezárt, hiszen a zenei irányzatokat nap-
jainkban is állandóan változó m ű faji sajátosságok jellem-
zik, újabb és újabb jelenségcsoportok kapcsolódnak hoz-
zájuk. Mindez pedig a leendő  rockegyüttesekre is érvé-
nyes: a szakkritika kíméletlenül besorol mindent a sokszor 
elő regyártott skatulyáiba. Ezért óvakodni kell ez esetben is 
a kizárólagosságtól: a példák között számos olyan elneve-
zés szerepel, amely eleve több csoportba is besorolható. 
A vitás esetekben nyilván a rockzene szempontjából domi-
náns jegy a fontosabb. Nem helyeztem előtérbe sem a 
szófaji, sem pedig a szintaktikai megközelítést. Mindenek-
előtt a gyakori el őfordulásból és a korántsem teljes névsor 
öntörvényű  sajátosságaiból indultam ki. Magától éret ődik, 
hogy távolról sem törekedhettem arra, hogy minden nevet  

felsoroljak, amely a legkülönfélébb könny űzenei Irányza-
tokban előfordul, csupán a jellegzetesebbekre és ismerteb-
bekre szorítkozhattam. Így vázlatomon az is könny űszerrel 
eligazodik, aki nem foglalkozott behatóbban rock- és pop-
zenével. A m ű fajskálát egyébként meglehetősen szélesen 
értelmeztem. 

2.1. Nem jelezhettem itt — terjedelmi korlátok miatt—, ha 
esetleg időközben feloszlott vagy átalakult a szóban forgó 
együttes. Meglehetősen gyakori jelenség a stílusváltás is. 
A, példaanyag természetszerűen olyan neveket is tartal-
maz, melyek nem a rockkultúrát képviselik, ellenben a név-
párhuzam mégis tanulságokkal szolgál. Táblázatok és áb-
rák helyett a leíró módszert választottam, mert a besorolás 
többnyire értelmezés kérdése, amelyhez elengedhetetlen 
a rövid magyarázat, a tömör indoklás. 

Joggal vetődik fel ezek után a kérdés, hogy miért fontos 
a név. Jóllehet a rock lényegét csak közvetetten érinti az 
együttesek elnevezésének milyensége, esetleges et!moló-
giája, grammatikája stb. Talán ezért van az, hogy a kér-
déskörrel még nem foglalkozott átfogóan a szakirodalom. 
Rendszerező  szándékra sem sok példa utal, holott egyes 
névcsoportok irányvonalakat és er ővonalakat is jeleznek, 
további következtetéseket implikálnak, melyek feltérképe-
zése és összegzése hozzásegíthet bennünket az egyete-
mes rockkultúra megismeréséhez. Első  látásra részletkér-
désnek tűnhet, az egyedi eseteket vizsgálva azonban 
megállapíthatjuk, hogy a névválasztás nem közömbös az 
alakulatok létezése, érvényesülése szempontjából sem, a 
befogadó számára pedig a megismerés és elfogadás 
egyik médiuma. A könny űzenében a karrier kérdéskörét 
nehéz lenne megkerülni: a névválasztás a sikeresség 
egyik kulcsa, az ismertté válás és megkülönböztetés nél-
külözhetetlen eszköze. 

4.1.1. Gyakoriság szempontjából els ő  helyre kívánkoznak 
a nomenközpontú elnevezések. Mint ahogy az el őadómű -
vészetekben általában szokásos, az együttesek névadá-
sakor a személynév kerül gyakran az el őtérbe. Vegyük is-
mét a már említett példát! A rockzene hajnalán különösen 
jellemző  volt az egyszerű  képlet, amely mindössze ennyi-
bő l állt: X. Y. és együttese. Megszámlálhatatlanul sok pél-
dát hozhatnánk fel a képlet alapján egészen napjainkig. 
Leginkább olyan formációkat takar a szemléletes képlet, 
ahol a frontemberé a főszerep, nélküle nem is létezne az 
alakulat. Olykor a kísérő  zenekar nem is kap külön nevet 
(Steve Miller Band); mindenképpen az alapító marad az 
előtérben (Manfred Mann Earth Band, Bob Marley and the 
Wailers), a többi zenész akár alkalomszer űen változhat. 

4.1.2. Felesleges hangsúlyozni, hogy az együttesek elne-
vezésében mindig a tulajdonnevek különböz ő  fajtái domi-
náltak, hiszen ez hatásos és egyértelm ű  megkülönböztetést 
jelentett a hallgatók számára. Jelölhetett lokalizációt, terü-
leti, nyelvi vagy egyéb hovatartozást. Esetleg kiemelhetett 
egy tagot, aki egyéniségével az egész általa képviselt 
irányzatot egy személyben képviselni tudta (Bergendy, Illés, 
La Bionda, Santana), ilyen esetben az alakulat alapító tag-
jának vagy vezetőjének nevével jegyezték az egész zene-
kart. Máskor pedig az együttes vezet őjének beceneve 
vagy ragadványneve döntött (Hobo Blues Band, Bajaga, 
Meat Loaf Band). Előszeretettel alapítottak testvérpárok 
együtteseket (Pointer Sisters, Carpenters, Klaus & Klaus, 
Everley Brothers, Bros, Brecker Brothers, Big Brothers, 
Gibson Brothers, Tompson Twins), ilyenkor legcélszer űbb 
a családnevet kiemelni. Ritkább eset, amikor a név csak 
az egyik összetevő  (John Cougar Mellencamp, Bronski 
Beat). Még ennél is ritkább, de el őfordul, hogy minden tag 
vezetékneve teljes egészében ott szerepel az együttes ne-
vében (Emerson, Lake & Palmer; Crosby, Stills, Nash & 
Young; de ide sorolhatjuk még a Dave Dee, Dozy, Beaky, 
Mick and Tich becenevekkel t űzdelt példáját is). Külön ki 
kell emelni azt a — viszonylag gyakori — esetet, amikor a 
szólóénekesnő  határozza meg a stílust (Zana, Xenia, Ne-
na, Blondie, Kiki Dee, Dolly Roll, Kati čs a Kerek Perec, Vi-
ki és a Flört), ilyenkor szinte törvényszer ű , hogy az éne-
kesnő  nevét, illetve becenevét veszi fel az együttes. Az is 
előfordul, hogy az énekesek keresztneveinek iniciáléjából 
keletkezik az együttes neve (Abba, C & C). 
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4.1.3. Külön csoportot alkotnak a földrajzi nevek. Az együt-
tesek ugyanis előszeretettel választják világrészek neveit, 
mondhatnánk azt is, hogy lassan minden kontinens foglalt 
(America, Europe, Asia). Hasonló a helyzet az országok-
kal (Yu grupa, Hungária, Japan, U. K.), tartományokkal és 
más tájegységekkel is (Kent, Ohio, Kansas, Tayga). Úgy-
szólván alig akad olyan nagyváros, amely ne kölcsönözte 
volna nevét egy-egy csoportnak (Bankok, Berlin, Beograd, 
Boston, Casablanca, Chicago, Džakarta, Glasgow, Kartha-
go, Laibach, N azareth, New York Dolls). Ritkábban el őfor-
dulnak egyéb földrajzi nevek is, többek között állóvizek (S. 
Lake, Balaton, Jadran), folyók (Styx, Ganges), égitestek 
(Venus, Saturnus, Syrius, Sunce), valamint a mestersége-
sen létrehozott természeti tárgyak nevei (M 7, Kineski zid, 
Berlinski zid). 

4.1.4. Bármelyik példasor folytatható volna, nyilvánvalóan 
más tematikai csoportok is alkothatók. Érvényes ez a kö-
vetkező  tételre is: ismert vagy kevéssé ismert, létez ő  vagy 
ilyennek elgondolt, fiktív személyiségekr ő l is szép szám-
mal neveztek el együtteseket a legkülönfélébb könny űze-
nei műfajokban. Elöljáróban néhány példa a rock világá-
ból: a Jethro Toil egy nem különösebben jelent ős XVIII. 
századi íróról kapta a nevét, aki lovakról írt annak idején 
szakkönyvet, a zenekar sajátos miliőjébe még ez a tény is 
jól illeszkedett. A következ ő  példa is a világirodalomhoz 
kapcsolódik: együttest neveztek el Dickens Copperђeld 
Dávidjának egyik alakjáról is (Uriah Heep). Gyakran el ő-
fordulnak politikusok, államfők és hadvezérek is a sláger-
listákon (Dead Kennedys, Rettegett Iván, Rhamses, Kleo- 
patra, Ekaterina Velika, Viktorija, Neron, Napoleon Boúle 
vard, Dschinghis Khan), méghozzá egymástól meglehet б-
sen távol esđ  műfajokban. Ide kívánkoznak még a címek 
és rangok (Fáraó, Senator, Queen, King, Lord, Princess), 
melyeket gyakran olvashatunk a rocklemezek borítóin. 

4.1.5. A rock és a film kapcsolatának számos réšzletkér- 
déséгб l olvashattunk a szakirodalomban. Ezúttal egyik ér- 
dekes vetületére figyelhetünk fel: néhány népszer ű  film 

64 vonzáskörében együttesek születtek. Neveztek el már ze-
nekart ismert filmh ősökrő l (Tarzan Boy, Duran Duran) és 
hajdani sztárokról (Marilyn, Merlin, Valentino, Charlie Chap-
lin, Rin-Tin-Tin). Meglepően„ hgsszú azoknak a filmcí-
meknek a sora, met(yek egysersmind zenekarnevek is 
(Butterfield 8, Two Of Us, La Bamba, Psycho, Golden Ear-
ríng, Crna udovica, Alphaville, Pono ćni kauboj, Osmi put-
nik, K. O., Nesalomivi, Neki to vole vru će, Casablanca, All 
About Eve, és ide sorolhatjuk a némiképpen módosított Ri-
jeka—Paris—Texast is), természetesen aligha a véletlen 
mu".ve, hogy közülük a legtöbben hangulati hatások és stf 
luselemek átvételével. egyaránt kötődnek a jelzett filníalko- 
tásokhoz. 

4.2.1. A hétköznapok megannyi tárgyáról, foglalkozásáról, 
eseményérб l, elvont fogalmáról stb. lehet együ ttest elne-
vezni. A lehetőségek sokszín ű  arzenálja alighanem ezen a 
területen a leggazdagabb (Korom és Méz, Radiators, Spe-
nót, Pilot, Police, Animatori, Journey, Sparks, Comete, Leb 
i sol, Shadows, Dream, Cream, Zločesti reaktor, Atomsko 
sklonište, Epicentar, La strada). Jelentéktelennek t űnő  tár-
gyak éppen kiemelésük által nyernek jelentéstöbbletet. A 
kiemelés természetesen szándékolt, gyakran közérdek ű  
társadalmi és szociális kérdésekre irányítja a figyelmet. A 
figyelemfelkeltés éppúgy irányulhat a környezetszennye-
ződésre, mint egy-egy társadalmi réteg önig azolására 
(Heresy, Wild Venus On Wheels, Electro Hippies, Vision 
Of Change, Ripcord, Doom, Hellbastard, Extreme Noise 
Torror, Space Cadet, Joi Bangla Sound, Sure Beats Wor-
kin', M D Emm, Phuture, BeatmasJers, Nightwriters), ez 
utóbbiak között  számos alternatív róckzenekar található. 

4.2.2. Az elđző  csoprothoz szorosan kapcsolódik, és sok 
vonatkozásban elvátaszthatatlan azoknak az együttesek-
nek a népes tábora, melyek elnevezésükkel is a társadal-
mon kívüliséget, a perifériára szorultságukat, esetleges 
szociális hovatartozásukat kívánják felfedni, nyíltan vállal-
va az önkritikát és a deviáns magatartást. Természéeseл  
a polgárpukkasztó elemek éppugy megtalálhatók közöt-
tük, mint a reális tényfeltárók (KUD Idijoti, Stupids, Mad-
ness, Bad Manners, Boneless Ones, Other Ones, Odpatki 

civilizacije, Vnsak generacije, Dance Noise Terror, Suici-
dal Tendencies, Fat Boys, Chills, Pop Will Eat Itself, Red 
Hot Chilli Peppers, Woodentops, Death By Milkfloat, Big 
Stick, Acide Angels, Hothouse Flowers, Weather Pro-
phets, Napalm Death, Joy Division, Primitives, Petrol 
Emotion, Idejni nemiri, Hausemartins, Wedding Present, 
III. Kategorija, Sugarcubes, Go-Betweens, Social Unrest, 
Let 3, Triffids, Proclaimers, Epidemija, Quatebriga, Justi-
fied Ancients of Mu Mu, Elf Elf Dok-im, Barmy Army, Wet 
Wet Wet, Sea Urchins, Railway Children, Motocycle Boy, 
Living in a Box, Age of Chance, Gaye Bykers on Acid, 
Soup Dragons, Naturalites, Blast, Butthole Surfers, Ner-
vozni Poštar, Strogo povjerljivo, 10000 Maniacs , Curiosity 
Killed the Cat, Pretty Maids, Immaculate Fools, New Mo-
del Army, Faster Pussycat, Cry Before Down, Third World, 
F. O. System, Kane Gang); a példatár ebben a csoportban 
a legbőségesebb, hiszen kicsiben benne vannak a társa-
dalom hétköznapjai a mindennapi, sokszor kicsinyes gon-
dokkal, elfásultsággal, kispolgárisággal. Nyilvánvaló a lá-
zadó szándék, a kitörni akarás, az antimilitarizmus és az 
erőszakellenesség, így a politikum a dalszövegekben is ki-
domborodik. 

4.2.3. Már a fenti csoportokban is előfordultak olyan ne-
vek, melyek periférikus létre, kábítószer-fogyasztásra utal-
tak, hozzájuk kapcsolódik a pszichodelikus kifejezésforma 
(Let 3, Silicon Dream, Pseudo Echo, Autopsia, Psycho), 
ugyanígy gyakoriak az erotikus célzatú elnevezések is 
(Sex Pistols, Faster Pussycat, Sugarcubes, Fux, Wax Fa- 
te, 10000 Maniacs, Climax, Elektri čni orgazam). 

4.2.4. Egzotikus hangzású, nagyrészt azonosíthatatlan 
szavak egész sorával találkozhatunk a slágerlistákon 
(Mauro, Shalamar, Mai Tai, Spagna, Losos, Kinkina, 
Chumbawamba, Babaloo, Bananarama), melyeknek ha 
van is konkrét jelentésük, az másodlagossá válik, mivel a 
zenekarok zenéjében is az egzotikum kerül el őtérbe. 

4.2.5. Külön csoportba sorolhatjuk azokat az együtteseket, 
melyek elnevezése nyelvi humort és leleményességet su-
gall, az irónián túl társadalmi és művelődési ficamokra mu-
tatnak гб  (Allergia Sertésbalett, Antibébi, Árnyékszék, 
Balkán Futurist, Falatrax, Hideg Roncs, Fras u šupi, Justi-
fied Ancients of Mu Mu, Billenő  Garázsajtók, Csokonai Vi-
téz Mihály Műhely, Ej Mi A K8 Tyúkanyó Kend Band, Eliot 
Osztag, A galambok Elszálltak, Halláskárosodás, Kampec 
Dolores, Cro-Magnon-i Cola, Ketchup-Letchup Gárda, 
Lopakodó Vasutas, Munkahelyi Légkör, Szabad Szombat, 
Női Szeszély, Va-Bank, Vágtázó Halottkémek, Hahotázó 
Sírásók, The Pertó, Ullman Mónika Akciócsoport, RH Po-
zitív, Spasmodique, Hetedik Kontinens, Disciplina ki čme, 
Quatebriga, Gas Max, Strukturne ptice, Miadojka You-
need, Tušne uši, Still Warm, Juhuhu Stcc Vinko, Karcinom 
Desne Dojke, Diskretni šarm, Odpadki civilizacije, Legen-
dary Piné Dots); mondanunk sem kell, hogy a szellemes-
ség mellett a kívülállást és a szembenállást is hangsúlyoz-
zák az elnevezések: más utakon járnak, mint a hagyomá-
nyosabb szórakoztató zenét játszó együttesek, ezért más-
ként próbálnak érvényesülni, viszonylag sz űk réteg ismeri 
őket, a tömegkommunikációs eszközök elvétve foglalkoz-
nak velük, a név tehát egyúttal az „antisztárság" kifejez ő-
je 

5. Mivel a főneveknek és a főneve(ke)t tartalmazó szó-
kapcsolatoknak meghatározó szerepük van névválasztás-
kor, a többi szófaj önállóan ritkán fordul el ő . Szórványos 
példákat találhatunk: névként szerepelhetnek viszonyszók 
(If), indulatszók (Wham, A-ha), módosítószók (Yes, No), 
névmási tartalmú határozószók (Who), valamint hang-
utánzó, hangulatfestő  szavak (Zum-bum pla č , Rrr). Gya-
koriság szempontjából számottev őek azok az elnevezé-
sek, melyek az együttes tagjainak létszámát jelzik (Trio, 
Three Degres, Five Star, Four Tops, Jackson Five, dé em-
líthetünk más m űfajban tevékenykedő  zenekarokat is: 
3+2, 7 Mladih). Máskor minden különösebb indoklás nél-
kül kerülnek számnevek az alakulat nevébe, vélhetően 
egyetlen funkciójuk a megkülönböztetés, avagy a hatásos 
elkülönülés (7 Seconds, B'52, 92, UB 40, Level 42, GM 49 
Névtelen Nulla). Amint a fentiekben láthattuk, talán a 
számneveket tartalmazó együttesnevek esetében a legna- 



gyobb a m űfaji tarkaság (a punktól a muskátl!zenéig), en-
nek okát abban kereshetjük, hogy egy szám önmagában 
sok mindenre vonatkozhat; esetükben kevéssé beszélhe-
tünk asszociatív jelentéstöbbletrő l. 

6. Miután egy számnév önmagában sok mindent jelenthet, 
logikusnak látszik a feltételezés, hogy egy kitalált szó ér-
telmezhetősége legalább ilyen széles skálán mozog (Sho 
woddywoddy, Kajagoogoo, Chumbawamba, Parapparap 
pa), esetükben nyilvánvaló a hangulati hatásra törékvés. 
De vannak széls őségesebb, mozaikszószer ű  példák is 
(INXS, XTC, D. R. I., CPG, TXT, Cro-Mags). 

7.1. Az alábbi csoportban ismét koherens sajátosságokról 
lesz szó: a rockzene koncerteken és különféle tömegtájé-
koztatási eszközökön keresztül fejti ki hatását, ebb ő l adó-
dóan számos elnevezés született ezek kapcsán (Wood-
stock, Radio, Via Talas, UKW, URH, TV Moroni, Video Kids, 
Obojeni program, Channel 5). Az elnevezések h űen tükrö-
zik és követik a tömegkommunikációs eszközök és a tech-
nika éppén aktuális fejlettségi színvonalát. De utalnak a 
nevek a társadalomban végbemen ő  változásokra is, 
gyakran ilyen fogalmakat neveznek meg (Armija B., Deut-
sche Amerikanische Freundschaf, War, P. S., Revolution, 
Quo vadis, Status Quo, Radni čka Kontrola, Biztonsági Ta-
nács, KFT — Korlátolt Felelősségű  Társaság, Bizottság, 
Minor Treat), a néwálasztással kiemelt fogalmak jelentés-
többletet nyertek, sót: esetenként pejorativabbá is váltak. 

7.2. A fenti szakaszból is kiderül, milyen sok a hasonlóság 
és az egyezés a névadásban, annak ellenére, hogy az 
együttesek más-más nyelvterületen alkotnak. A könny ű -
zene nemzetköziségére utal, hogy gyakorta megtaláljuk 
ugyanannak aszónak a fordítását egymástól távol es ő  
nyelvterületeken (UKW, URH, Pilot, Black Widow, Crna 
udovica, Piloti, Scorpions, Skorpió, Marilyn, Merlin, Ideal, 
Idoli, Itd, Satöbbi, Laboratorija zvuka, Art of Noize, Weat-
her Report, Prognózis), a példák párhuzamos eseteket 
villantanak fel, ha nem is szó szerinti, ha nem is tudatos 
fordításról vagy átvételrő l van szó, mindenképpen a rock-
zene „hasonló gondolkodására" utal. 

7.3. Ismét egy nemzetközi téma: a rock el őszeretettel al-
kalmaz motorokkal és autókkal kapcsolatos meghatározá-
sokat (10 CC, Motors, Motörhead, V'Moto-Rock, Cars, 
Cadillack), annál is inkább, mert ezek közel állnak a fiata-
lokhoz és jól illusztrálják a zene keménységét, sebességét 
és motorikusságát. 

7.4. A néwálasztás a mili őteremtés fontos eszköze. Az 
együttesek többségének sikerült repertoárjába építeni, 
színpadi megjelenésébe foglalni a hatásos elnevezést 
(Omega, Colosseum, Piramis). Ezekben az esetekben az 
ötletesség éppúgy meghatározó erej ű  volt, mint a névhez 
kapcsolódó zenei nyelv kialakítása. De ennek az ellenke-
zőjével is szép számban találkozunk, amikor a név nem 
épül a zenébe, vagy csak lazán kapcsolódik a repertoár-
hoz, megesik, hogy végül már semmi köze a fogalomnak 
az együttes által előadott szerzeményekhez (Apostol, Er!-
danus, Corvina, Color, Korál, Baccara, Generál, Kiss, Ed-
da, Beatrice, Alisa, La Fortunjeros). 
7.5. Máskor az elnevezés eleve a rockzenekar zsenialitá-
sát, földöntúli, légies voltát hivatott érzékeltetni (Classic 
Nouveaux, Aerodrom, Starship, Space, UFO). Olykor egy 
puszta melléknév is elegendőnek tűnik (Sweet), mások 
viszont még ennél is felsőbb fokot kívánnak érzékeltetni 
(Ultravox, Neoton, Supertramp, Supermax, Express, és 
milyen hétkőlapinak tűnik mindjárt ezek mellé sorakoz-
tatva a Bad Cbmpany, a Man At Work vagy a Real Thing 
elnevezés). 
7.6. Már a fentiekbő l is kitűnt, hogy a csoportosítás jel-
lemző  fogalomkörökhöz is kapcsolódhat. ilyen szempont-
bб l sajátos csoportot alkotnak a tér- és id őfogalmak, vala-
mint ezek különféle összekapcsolásai. Els őként vegyük 
szemügyre az id őfogalmakkal kapcsolatos elnevezéseket 
(Ten Years Afther, Weather Repo rt, Prognózis, Napred u 
prošlost, Centu ry, Time, Termiti), annál is inkább, mert az 
idő (јárás) változását és változékonyságát szemléltetve 
mindezek a rock állandó változását is szimbolizálják. Gör-
dülő  kövön ugyanis nem n ő  moha (Rolling Stones, Rolls, 

Step)! Ugyanezt a folyamatos továbbhaladást és állandó 
mozgást (Non-Stop, Panta Rhei, P. Mobil — Perpetuum 
Mobile, Sprint) hivatott érzékeltetni számos más elneve-
zés is (AC/DC, Film). 

7.7. (4.2.6.) Vannak olyan rockzenekarok, melyek emblé-
máján valamilyen állat látható, az esetek többségében 
egyúttal a választott  élő lény a névadó is (Whitesnake, 
Monkees, Kormorán, Fanyúl, Eagles, Birds, Pussycat, 
Buldogi, Dogs, Krokodil, Kénguru), de említhetünk egyéb, 
ugyancsak állatokkal kapcsolatos zenekarneveket (Ani-
mals, Wings, T. Rex, Vadmacskák, Zoo). 

7.8. Az együttesnevek népes csoportját azok alkotják, me-
lyekben a rockzene valamilyen alapvet ő  jellemzője, stílu-
sa, mibenléte fogalmazódik meg (Beatles, Gong, Band, 
Roxy Music, SBB, Electric Light Orchestra, OMD, Art of 
Noize, Laboratorija zvuka, Kontraritam, Pokolgép, Buldo-
žer, Teška industrija), miközben olykor szellemesen utal-
nak a minőségre, esetleg a kiváltott hanghatásokra. A 
bandák egyéb jellemz ő  vonásait is kiemelheti a név, utal-
hat öltözékükre, a dalaikban megfogalmazott „mentális" 
közlésekre és hovatartozásukra (Cramps, Eurithmics, 
Beach Boys, Fonográf, Village People, Simple Minds, Kre-
teni, Agydaganat, Ápolók, KUD Idijoti, Stupids, Madness, 
Stranglers). 

8.1. Mivel a megjegyezhetőség határai korlátozottak, ezért 
a zenészek összevonásra és egyszerűsítésre törekednek, 
viszonylag ritkák a több tagból  6116 elnevezések. A két szó-
ból állóak sorában a legjellemzőbb az a szintaktikai kap-
csolat, amelyben jelző  és jelzett szó szerepel (Hot Choco-
late, Modern Talking, Talking Heads, Depeche Mode, 
Münchener Freiheit, Elektri čni orgazam, Vatreni poljupci, 
Divlje jagode). 

8.2. A leggyakoribb példák azok, melyekben egy szín 
(melléknév) és egy köznév (főnév) szerepel (Covena jabu-
ka, Red Star, Red Box, Crveni koralji, Blue Saudi, Plavi 
orkestar, Kék Csillag, Blue Moon, Blue Rodeo, Whitesnake, 
' ink Floyd, Rozsaszín Bombázó, Black Flames, Black Wi-
dow, Black Sabbath, Black Flag, Bijelo dugme, Zeleno lice, 
Crna udovica, de ide sorolható — némi megszorítással — a 
Red Hot Chili Peppers és a Red Lorry Yellow Lorry is). 

8.3. Más a helyzet azokkal az együttesekkel, melyek egy 
meglévő , gyakran használt szókapcsolatot (Riblja čorba, 
Zabranjeno pušenje, Első  Emelet, Boomtown Rats) tettek 
magukévá, mindenekelőtt azzal acéllal, hogy a köznapi 
klisék áttételes jelentése saját zenei/elméleti törekvéseiket 
jellemezze. Készen talált szókapcsolatok egész sorával 
találkozunk, melyek jelentéstartalma éppen a kiemelés ál-
tal bővült és gazdagodott. Különösen az undergrund és a 
punk hozott sok ilyen (Grateful Dead, Hüsker Dü, Sex Pis-
tols, Prljavo kazalište, Vágtázó Halottkémek), rendhagyó 
módon kiemelt szókapcsolatot. 

Az együttesnevek egy csoportja szóképként is értel-
mezhető/elemezhető . Így megkülönböztethetünk tartalmi 
hasonlóságon alapuló, metaforikus tartalmú elnevezése-
ket és megszemélyesítéseket (Dire Straits, Motörhead, 
Stidljiva Ijubičica, Brze banane), továbbá metonimikus el-
nevezéseket is (Talking Heads, Wastaps). Találhatunk 
példát szinesztéziára (Bezobrazno zeleno) és szinekdo-
chéra is (Guitar, Heart). Jóllehet mindezeket nem a költ ő-
iség hangsúlyozása céljából nevezték el éppen így. 

A vázlat elkészítésekor (a hosszadalmas gy űjtőmunka 
során az áttekinthetőség fontos szempontját sem téveszt-
ve szem elöl) egy olyan dialektikus gondolatmenetet és el-
rendezést választottam, amely az egyszer űtő l, a magától 
érthetődőtő l halad az összetettebb, bonyolultabb felé. A 
könnyűzene történetére ugyanis jellemz ő , hogy a kezde-
tekkor jobbára egyszer ű , zömmel egyszavas zenekarne-
vek fordultak elő , míg napjainkban olyan hosszú és gyak-
ran nyakatekert elnevezéseket is megengednek maguk-
nak a bandák, hogy az már a megjegyezhet őség határát 
súrolja (Ej Mi A Kő  Tyúkanyó Kend Band, Picnic At The 
Whitehouse, Frankie Goes To Hollywood, De Bláck Fööss, 
Public Image Limited, John Cougar Mellencamp, Fine 

65 



Stevan Luketić  

Joung Cannibals, Sigue Sigue Sputnik, Hüsker D ( , That 
Petrol Emotion). Külsőségeikben és zenei felkészültsé-
gükben valami nagyon felt űnőt vagy szélsőségeset kell 
produkálniuk ahhoz a zenészeknek, hogy az ezekhez há-
sonlб  elnevezések bekerüljenek a köztudatba, és a hallga-
tó holnap is emlékezzen rájuk. 

11. A rendszerezés során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 
minden alól van kivétel, gyakran értelmezés kérdése, hogy 
mit hova sorolunk; az elnevezések egyre bokrosodó-sza-
porodó rendjében újabbnál újabb csoportképzб  tényező -
ket fedezhetünk fel. A különféle slágerlisták új nevei szinte 
kínálják magukat egy-egy rendhagyó vagy éppen kézen-
fekvő  csoportosításhoz. Ezekben a m űfajokban is sok min-
den relatív, a problémafelvet ő  szándék nyilván els ősorban 
arra irányulhat, hogy ebb ől a nézőpontból (a névadás 
szempontjából) milyen következtetések vonhatók le rock-
zene egészére vonatkozóan. Aszóban forgó részterület 
jobb megismerése és feldolgozása az egyetemes rockkul-
túra jobb megismeréséhez visz közelebb bennünket. 
Egyes csoportok esetében tételesen is utaltam a m űfaj 
azon sajátosságaira , melyek a rockhoz való viszonyulásu- 
kat jellemzik. Gyakran maguk az elnevezések is alátá-
masztják mindazokat a törekvéseket, melyeket a zenei pa-
lettán külön irányzatok képviselnek. A nómenklatura arra 
is választ próbál adni, hogyan képviselik esetenként 
egyetlen szóval, tehát tömören a közlend őt, és mi fűzi ókét 
össze. Ebben az összefüggésben nem a lexikális áttekin- 
tés tűnik a legcélravezetőbbnek. A nómenklatúra másfajta 
iránytűt nyújt ébben a szövevényben. Még a zárójelben 
szereplő  példák sem ábécé-sorrendben követik egymást, 
ehelyett célszerűbbnek tűnt értelmi-logikai láncot alkotni. 
Ugyanúgy, ahogyan az egyes csoportok is meghatározott 
gondolati rendszer szerint követik egymást. Gördül ő  kövön 
nem nб  moha — a rockzene folyamatos mozgásában, át-
alakulásában és permanens változékonyságában az ál-
landó és jellemző  jegyeket azzal is érzékeltetni próbáltam, 
hogy a régi zenekarok mellé egészen friss alakulatok ne-
vei kerültek. Minden a változás állapotában van: a holnap 
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udás Szabolcsot én még soha nem 
láttam fényképezőgép nélkül. Akár- 

hol találkoztam vele, Minoltája mindig ott 
fityegett az oldalán, akár ha testrésze len- 
ne. Ugyanúgy hozzátartozik image-éhez, 
ahogy a magamfajta rövidlátókéhoz a mí- 
nuszos szemüveg. Biztos vagyok benne, 
hogy amikor nem használja, akkor is gépe 
lencséjén keresztül látja a világot: vala- 
hogy úgy „fényképezőgépes" 6, ahogy 
én szemüveges vagyok. Ebb ő l már majd-
nem le is vezethető , hogy miért érdekel-
nek a fotói. A mínuszos szemüveg köztu-
dottan dombon lencséj ű . Így érhető  el, 
hogy a rövidlátó élesebben lásson, de a 
dolog szükségszerű  velejárója, hogy ezen 
a lencsén keresztül a világ, különösen an-
nak perifériája, egy kissé eltorzul. Sza-
bolcs tulajdonképpen ugyanebbő l a hát-
rányból próbál profitálni, amikor halszem-
lencsével fényképez, s számomra leg-
apróbb eredményei is hízelg őek; hiszen 
bebizonyítja nekem, hogy a világ valóban 
legalább olyan torz, mint amilyennek én 
látom: aki nem visel mínuszos szemüve-
get, az vak, áki nem fényképez halszem-
lencsével, az csal. Igazolásképpen hivat- 

kozhatnék itt McLuhan megjegyzéšére, 
mely szerint a hal csak akkor tudja meg, 
mi a viz ha kiemelik belő le, de Szabolcs 
fotói láttán talán inkább a lábról kellene 
értekeznem. Mit tudunk mi a lábról? Be-
szédes Attilához képest semmit. Legjobb 
barátai, így Szabolcs is, Nyomoréknak 
hívják. Ezen először kissé meghökken-
tem, de a fotók láttán már tudom, hogy 
nem alattomos sértegetésr ő l van szó, ha-
nem épp ellenkező leg. A mi uniformizált, 
mozgatható lábainkhoz képest Attila óriá-
si nikkelezett kerekei valóban sokkal 
fennköltebbek és költő ibbek. Különösen 
így, Szabolcs „természetes" látószögé-
bб l nézve, és — mint az isteni ikonokon —  
lеhеtб lеg hátsó megvilágításban: A hal-
szemeíkektus azonban bizonyos szem-
pontból nem egy veszélytelen módszer. A 
fényképész, ha nem vigyáz, a kép terében 
felejtheii a lábát. Ezt az ösztönös lépést 
Szabolcs összesen kétszer követte el eb-
ben a sorozatában, talán öntudatlanul je-
lezve, lágy ő  is jelen kíván lenni ebben a 
másik világban. 

$ЕВ6І  Zoltán 
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SZABADRÚGÁS 
(LÓ-LÁBJEGYZETEK) 

VÁLTOZÁSOK 

Kárpátalján 

A kárpátaljai magyarság ellen elköve-
tett sztálini genocidium, amelynek során 
lényegében a teljes magyar feln őtt férfila-
kosságot munkatáborokba hurcolták, a 
hruscsovi félig-meddig-olvadás, majd a 
szovjet gerontokrácia uralma után, úgy t ű -
nik, a gorbacsovi glasznoszty immár 
Ukrajna ún. Kárpátontúli Területén is kéz-
zelfogható változásokat eredményezett. 

A kárpátaljai magyar irodalom, amely a 
nemzetiségi magyar irodalmak között ed-
dig a legnehezebb helyzetben volt, ál-
landó irodalmi-m űvészeti orgánumhoz ju-
tott. Az 1987-ben Évgyű rűk címmel Ung-
váron megjelent almanach 1988-ra immár 
időszaki kiadvánnyá vált. A mintegy har-
minc szerzőt felvonultató gyűjteményt 
ugyan még nem nevezhetjük aszó igazi 
értelmében folyóiratnak, azonban a sza-
badabb légkör és a most megindult irodal-
mi és közéleti pezsgés, bízvást mondhat-
juk, hamarosan meg fogja hozni újabb 
eredményeit. 

A kisebbségi kultúrák féloldalasságát 
természetesen az Évgy ű rűk'88 sem tud-
ja, s nem is akarja elleplezni: Kárpátalján 
is sok a poéta, és kevés a társadalomtu- 
dós, a kutató, a szociográfus. Ezek ke- 
mény következmények — hiszen ismerjük 
a kérdés jugoszláviai magyar vonatkozá-
sait —, s nem abból következnek, hogy az 
irodalmárok netán a helikoni erd ők köze-
lébe képzelnék Kárpátalját, és nem tud-
nák, hogy a tankszagú Kelet-Európának 
az áldozatai és örökösei. 

Talán az Évgyű rűknél és a magyar 
nyelvű  egyetemi szintű  oktatás kísérleté-
nél is —amelyről már beszámolt a vajda-
sági sajtó — nagyobb :horderej ű  lépés, 
hogy 1989. február 26-á г  Ungváron 
megalakult a KÁRPÁTALJAI MAGYAR 
KULTURÁLIS SZÖVETSÉG. (Lám, egy-
kor nekünk is volt Vajdasági Magyar Kul-
túrszövetségünk, aztán a vertikális szer-
veződések elleni meg-megújuló bürokra-
tikus rohamok úgy szétcincálták még az 
emlékezetét is, hogy igazán nehéz dolguk 
lesz múvelбdéstörténészeinknek; ha 
egyszer meg akarják írni fejlődésrajzát —
pedig ez nem is kultú гhistóriai, hanem 
nemzetiségpolitikai kérdés, amely meg-
válaszolásra vár.) Nos, a Szövetség 
Alapszabálya így fogalmazza meg legfon-
tosabb céljaikat: .... Az Ukrán SZSZK 
Kárpátontúli területén él ő  magyar nemze-
tiség kultúrájának, nemzeti hagyományai-
nak, anyanyelvének meg őrzése és ápolá-
sa, anyanyelvi m űvelődésének és ok-
tatásának elősegítése, valamint az e cé-
lokkal kapcsolatos érdekek védelme. 
(Kiemelés tő lem — Cs. B.) ... A Szövetség 
működése az öntevékenység, a nyíltság, 
a demokrácia elvein alapul. 

A Szövetség kinyilvánítja: a területün-
kön élő  magyar kisebbség az egyetemes 
magyarság része, ebb ő l kiindulva törek-
szik a kölcsönös kulturális kapcsolatok  

kialakítására és fejlesztésére a magyar-
ság többi részével. 

A Szövetség vallja: az internacionaliz-
musnak minden nemzetiség és nép ese-
tében kétoldalúnak, kölcsönösnek kell 
lennie, elő  kell segítenie a nemzeti azo-
nosságtudat megőrzését és elmélyíté-
sét." 

A Szövetség tizenegy pontba s ű rített 
feladatai, a gondok, amelyek kiküszöbölé-
sére törekszenek, a vágyak, amelyek a 
kölcsönös türelem légkörében bizonyára 
megvalósíthatók is lesznek, nem ismeret-
lenek egyetlen nemzetiségi sorban él ő  
ember előtt sem: bárhol, akár nálunk 
is, leírhatták volna szinte valamennyit. 
Például: „...Azokban a helységekben és 
kollektívákban, amelyekben a magyarság 
részaránya számottev ő , vezető  állás be-
töltésének feltétele legyen a magyar nyelv 
tudása.... A magyarok lakta települések 
névtáblái, a hivatalok, intézmények, üzle-
tek feliratai magyar nyelv űek legyenek. 
... (A Szövetség) el őmozdítja történelmi 
múltunk feltárását, hiteles bemutatását, a 
fehér foltok felszámolását.... gondoskod-
ni kell a magyar nyelvű  iskoláztatást nél-
külöző  szórványmagyarság lakóhelyein a 
helyi igényeknek megfelel ő  magyar anya-
nyelvi oktatási formák létrehozásáról, a 
személyi és tárgyi feltételek biztosításá-
ról." 

Egyszóval tanulságos olvasmány a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
Alapszabálya. Lemérhetjük, hol a nemze-
tiségi létezés, mely területein járunk el őt-
tük, de azt is, miben maradtunk le tő lük (ki 
hitte volna ezt akár öt évvel ezel őtt is?) —
remélhető leg nem végérvényesen. 

CSORBA Béla 

RÓLUNK 

Manapság mindenkinek megvan a maga 
dolga — aztán végzi is több-kevesebb siker-
rel. Ki kit néz, hallgat vagy olvas, manapság 
már szinte nem is olyan fontos. Manapság 
már az a mondat is divatjamúlt, hogy: ol-
vastam egy kitűnő  könyvet. Ez is divatja-
múlt, meg sok minden, ami nem a besú-
gást, hanem az alapjában jóhiszem ű , egy-
mást követő , egymást hasznos megállapí-
tásokkal segítő  magatartásformát, méltósá-
gosabb és magasabb szellemi létet, önér-
zetes egyéni és közösségi életet jelzi. 

Gyakorta kellemesen távolinak t ű nő  do-
log, egyébként véresen fontos események 
döbbentenek гб  arra, mennyire szórt, szét-
zilált és kicsinyes életet élünk. Részben jo-
gos, ám annál undorítóbb félelmünkben, 
hogy holnap netalán majd ráfázunk, mert 
őszinte, nyílt emberi véleményt mondunk 
akkor, amikor még nem kaptuk meg a kész 
irányszöveget. Specifikus kis nyelvterüle-
tünkön egyszerűen félünk gondolkodni, fé-
lünk gondolkodásból eredđ  véleményeket 
mondani akkor, amikor kizárólag gyors, 
éles eszű  és önálló gondolkodásból eredő  
véleményeket kellene elmondani. Ennek 
nagyon jó lemérhetбje — természetesen: —
magyarnyelv ű  rádiónk, tévénk és újságunk. 

Ezek is azt tükrözik, hogy nem nagyon is-
merjük ezt a mi anyanyelvünket se, ráadá-
sul minderre még ez a kínos felismerés is 
szorongat bennünket. Ez persze — minden 
eddig elmondottal együtt —még nem jogosít 
föl senkit se maszatos, pipogya mondatok 
szerkesztésére. Nyelvileg se, politikailag 
se. Polit-nyelvileg se. Még ha ki tudja, hány 
ostor csattan, akkor sem. Ez ugyan kissé 
patetikusan hangzik, de hadd hangozzon 
így! 

Rádiónk, tévénk, újságunk pedig változ- 
zon! 

Mondom, gyakorta kellemesen távolinak 
tünб  dolgok, egyébként véresen fontos ese-
mények döbbentenek гб  arra, mennyire 
semmitmondóan, úgymond okosan és ta-
pintatosan, valójában embertelenül fogal-
mazunk. Egy ilyen — idézőjelek közt — „ kel-
lemes", mert távol történ ő  dolog volt a kö-
zelmúltban a kínai vérfürd ő . A tájékoztatás 
tudathasadása még csak nem is a tragédiát 
érzékeltető  nyelvi árnyaltság hiányában 
mutatkozott meg, hanem a közömbös, kvá-
zi-tárgyilagos klisémondatok és a mögöttük 
felsejlő  nem mindennapi iszonyú szeren-
csétlenség közt húzódó feneketlen szaka-
dékban. Ez a kettéválás — a médium ter-
mészeténél fogva — a tévé esetében ütkö-
zött ki a legelképesztőbben: még akkor is 
embertelenül közömbös mondatok sorjáz-

tak, legalábbis többnyire, amikor a szöveget 
kísérő  képek pacnijaiban joggal sejthettünk 
tankokkal agyongázolt emberi testeket, alak-
talan húscafatokat és péppé lett, másképp 
gondolkodó, volt emberi agyvelőket — oh, . 
micsoda cinizmus: a Mennyei Béke terén! 
Legyen az akár Kínában, de megint a totali-
tarizmus esztelensége tombolt a maga 
mindentő l elrugaszkodó logikája szerint, s 
mi megint elkéstünk idejében néven nevez-
ni a néven nevezendőt. Mentségünkre le-
gyen, a belgrádi tévé is elég sokáig habo-
zott. Vajon miért? Nyilván magasabb külpo-
litikai érdekeket mérlegelve. 

Meghitt kis nyelvterületünkön —régebbi 
szokástól eltérően —ezúttal a Magyar Szó 
javított a legszebben: Engler Lajos jegyzi 
tével. Legalábbis ami ezt a kínai katasztró-
fát illeti. Engler Lajos első  oldalon megje-
lent, kerek, szabatos, egyértelm űen elítélő , 
lényegre világító írása valamelyest meg-
nyugtathatta lelkiismeretünket, ha egyálta-
lában lóg még ilyen nev ű  kolonc a nyakunk-
ban. Többértelm űen talán: Engler arra is гб-
kérdezett, hogy miért irányítja a kínai világ 
sorsát az a gerontológiai intézet, ame-
lyiknek — minden jel szerint — nemcsak jöv ő-
je, hanem jelene sincs. 

Megjegyezendđ  egyébként, hogy a kínai 
tragédia időben, szövegkörnyezetben talál-
kozott a legújabb magyarországi esemé-
nyekkel, 56 újraértékelésével, a nemzeti 
tragédia újraelemzésével, amikor is a világ 
egyik pontján olyan fogadalmakat hallunk, 
hogy hasonló dolgok sosem ismétl ődhetnek 
meg, közben a világ másik pontján éppen 
ismétlődnek. 

S a kínai eseményekben a maga módján 
ismétlődik kicsit hatvannyolc is, amirő l már 
annyiszor szó volt világszerte, de felvetett 
kérdéseire mind a mai napig nem tudtunk 
teljes egészében megnyugtató válszokat 
találni. A kínai események elemzéséb ő l ez 
a dimenzió is „egy kicsit" kimaradt. 

A klisémondatok sorakoztatásából külön-
ben — nagyon könnyen — bármely értelmes 
dimenzió kimaradhat. 

Balázs Attila 
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Az 1956-OS 
MAGYAR 
FORRADALOM 
LEVERÉSÉT 
KÖVETŐ  
MEGTORLÁSOK 
JUGOSZLÁVIAI 
SZÁRMAZÁSÚ 
ÁLDOZATAI 

A Budapesten megjelen ő  Magyar Hír-
lap 1989. május 11-ei számában beszá-
mol a magyar igazságügyi minisztérium 
sajtótájékoztatójáról, melyet abból az al-
kalomból tartottak, hogy elkészült az 
1956. december 20-a és 1961. december 
1 3-a között a katonai és polgári bíróságok 
által halálra ítélt majd kivégzett személyek 
névsora. A lista összesen 277 nevet tar-
talmaz, de a cikk megállapítja, „elképzel-
hetđ , hogy a felsoroltakon kívül lehet még 
olyan személy, akit akkor halálra ítéltek és 
kivégeztek, ám a nevük ebben a névsor-
ban azért nem szerepel, mert rájuk vonat-
kozó adatot eddig nem találtak." Az ítéle-
tek zöme a favárosban született, s a ki-
végzettek többségét a hírhedt 301-es par-
cellába, jeltelen sírokba temették. A  Ma-
gyar  Hírlap közli a kivégzettek névsorát 
az áldozatok születési helyét és idejét. 
Hazai olvasóink, s fiként még él ő  hozzá-
tartozók tájékoztatása végett közöljük 
azoknak a kivégzetteknek a névsorát, 
akik Jugoszlávia területén születtek. 

DEDERI GÁBOR — Nagybecskerek 
(ma Zrenjanin), 1936. 
EKREM KEMÁL (KORNÉL) — Skopje, 
1924. 
MARÁSZ SÁNDOR — Vodice, 
1927. 
Dr. RAJKI (KLEIN MÓR)—Zenta, 1901. 
SÖRÖS IMRE — Temerin, 1932. 
SZIDJ JÁNOS — Szabadka, 1914. 

A kivégzettek életére, tevékenységére 
vonatkozó adatokkal egyel őre nem ren-
delkezünk. 

1989. május 15. CSORBA Béla 

AKAR-E ÖN 
LEA(N)DER LENNI? 

Ha nemzetvezető  akar lenni, akkor feltét-
lenül meg kell tennie legalább négy dolgot: 

— el kell önnek hitetnie, hogy a nemzet, 
amelyhez tartozik, valamin б  nemzetközi 
vagy másféle megegyezés következtében 
igazságtalanul ltéltetett arra a helyzetre, 
amelyben leledzik; 

— el kell hitetnie, hogy az ön nemzete plu-
tokrata nemzetekkel van körülvéve, $ azok 
önöket kizsákmányolják; 

- feltétlenül találnia kell valamilyen perfid 
belsб  ellenséget, amellyel szembeállítható 
az általános gyű lölködés, valamint az ellen-
ség elszigetelésének óhaja; 

—önnek teljes ellenбгzés alá kell vonnia a 
sajtót (egykor még televízíб  nem volt), mert 
annak segítségével terjesztheti a fenti ha-
zugságokat. 

(Brankó Horvat, Danas) 

FIKUSZ ELVTÁRS 

Az elmúlt hetekben szenzációs levéltári 
felfedezésrđ l adott hírt a nemzetközi sajtó. 
Arutjunov és Volkov szovjet történészek im-
már minden kétséget kizáróan olyan hiteles 
nyomra bukkantak, amely szerint a grúz 
származású postarabló, világmegváltó had-
vezér és pártfőtitkár, bizonyos J. V. Sztálin 
alias Dzsugasvili tulajdonképpen cári titkos-
rendőrségi megbízott, magyarán spicli volt. 
A Moszkovszkaja Pravdában közzétett doku-
mentum alapján megállapítható, hogy a dia-
lektikus és történelmi materializmus e jeles 
bajnoka már 1906-ban értékes adatokkal 
járult hozzá forradalmártársai lebuktatásá-
hoz. Tifliszben, Bakuban és Szentpétervá-
rott fejtette ki áldásos tevékenységét, me -

lyet egy rendérségi feljegyzés pontosnak, 
noha hiányosnak jellemzett. Sztálin titkos- 
rendón fedőneve — több jel erre utal — Fi-
kusz volt. Fikusz elvtárs, immár generalisz-
szimusz korában igyekezett minden áruló 
nyomot gondosan eltüntetni. Természete 
sen gondosan eltüntette azokat a gyomozó-
kat is, akik, miközben Buharin ell őni terhelő  
bizonyítékok után kutattak, megorrintottak 
valamit Fikusz elvtárs kilétér ő l is. Az állam-
biztonsági gondviselésbe azonban hiba 
csúszott, s egy valakinek a titok tudói közül 
mégiscsak sikerült Nyugatra szöknie. A  

nyugati sajtó híresztelését évtizedekig im-
perialista propagandának minősítették, s ál-
lítólag még Hruscsov is elzárkózott az ügy 
kivizsgálásától, féltve a párt jóhírét, ami 
egyébként már amúgy is eléggé viseltes 
volt. (Lásd pl, a magyar forradalom vérbe-
fojtását, majd az 58-as koncepciós pereket). 

Hogy a politikai pártok, különösen radiká-
lis vagy forradalmi mozgalmak nem mindig 
tudják szervezeti kereteiken kívülrekeszteni 
a minden rend ű  és rangú állami ügynököket 
és titkosrendőröket, az politikai közhely. A 
legelképesztőbb példákat egyébként talán 
éppen az orosz történelem produkálta —
már évtizedekkel a bolsevikok színrelépése 
előtt. Nem valamiféle bolsevik történelmi 
átok tehát, hogy Fikusz elvtárs ténykedését 
nem leplezték le már jóval korábban, bár 
aligha hihető , hogy akkor gyökeresen más-
k'ént alakult volna Kelet-Európa népeinek 
társadalomtörténete. Abban viszont, hogy 
Fikusz elvtárs végül egész a csúcsig ve-
rekedte magát, kétségkívül hibás a jezsuita 
ideológia módszerein és az orosz-porosz 
katonai fegyelmen nevelkedett bolsevik for-
radalmárgarnitúra: a szigorúan centralizált. 
struktúrák voltak és maradtak a Fikusz elv-
társak legkedveltebb vadászterületei, lett 
légyen szó ellenzékrő l, államról, рб rггб l 
vagy bárminem ű  erőszakszervezetről. Hogy 
Fikusz elvtárs ma spicli, holnap generalisz- 
szimusz? Annál rosszabb a tényeknek. 

Csorba Béla 
1989. június 20. 



JUGOSZLÁVIA 
DEMOKRATIKUS 
MEGÚJHODÁSÁRÓL 
A Vajdasági íróegyesület 
Elnökségének 
A szocialista országok, így Jugoszlávia is válságban van. 
Mélyülnek a gazdasági problémák, az életszínvonal és a 
termelékenység csökken. Egyre nagyobb >a társadalmi és 
az ideológiai zű rzavar, a szocialista eszmék és értékek —
úgy látszik —elvesztették hitelüket, n ő  a kiábrándultság, a 
perspektivátlaПság. 

Se nálunk; se máshol mind ez ideig nem jött létre „em-
berközpontú", „emberméret ű " szocializmus. A nemzetkö-
zi viszonyok kedvezőtlen alakulása, a gazdasági elmara-
dottság mellett ennek az egyik legfőbb oka, hogy az eddigi 
politikai vezetés, azaz a hatalmon lév ő  párt elmulasztotta 
az adódó társadalomátalakítási lehet őségek racionális ki-
használását és ereje lényegében kimerült a hatalmi hely-
zet stabilizálására való törekvésben. Ez a politika — miköz-
ben számos civilizációs eredményt hozott — elválasztha-
tatlanul összekapcsólódott az ország vagyonának nagy 
méretű  pazarlásával. 

A szocialista országok mai válságának oka a despotikus 
felépítmény, a bürokratikus centralizmus, a kommunista 
párt monopóliuma, a köztulajdon ellen őrzésének hiánya. 

A jugoszláv társadalom a 80-as évek végére egy nyílt, 
általános válság küszöbéhez érkezett. Kiélez ődtek a ter-
melési tényez ők, a társadalmi javak élosztása és a hata-
lom körüli küzdelmek.' 

A helyzetet infláció és csökken ő  életszínvonal jellemzi. 
Gyorsuló ütemben alakul ki egy új szegényréteg. A lakos-
ság egészségi állapota — a túlhajszolás miatt — romlik. A 
családok zöme a teherbírás és a t ű rőképesség határán 
van. Bizalmi válság, politikai válság alakult ki. 

A JKSZ beépült a jugoszláv társadalom minden sejtjébe. 
Mindent és mindenkit ellen őrzése alatt ta rt . Mindenhez ért 
és mindenben mérvadó. Ideológiai és napipolitikai meg-
fontolásból a Párt bármikor megsemmisítheti a legkiválóbb 
emberek, tudósok, m űvészek pályafutását, s őt egziszten-
ciáját is. A JKSZ szerepe dönt ő  a vállalatok irányításában 
és a káderpolitikában is. A pártonkívüliek csak elméletben 
tölthetnek be rangosabb tisztségeket, még a Szocialista 
Szövetség vezetőségeiben is a párttagok vannak többség- 
ben. A társadalom többi rétegének az érdekeit közvetlenül 
szinte senki sem képviseli. 

Úgy gondolom, hogy nekünk, vajdasági íróknak, értelmi-
ségieknek nyíltan ki kell mondanunk: nem tudjuk elfogadni 
a gazdasági liberalizmussal kombinált sztálini eredet ű  dik-
tatúra és totalitarizmus lehetőségét. 

Szükségét érezzük, hogy azok az er ők is megszerve-
ződjenek, pártot, érdekszövetséget alakíthassanak, akik a 
jugoszláv társadalom jövőjét nem a neosztalinizmusban, 
nem a kommunista párt diktatúrájában és nem a totalitariz-
musban képzelik el.  El  kell indulni a diktatúrától, a totalita-
rizmusból a demokratúra, á demokrácia felé. 

A JKSZ reagálhat erre felháborodással is, de realizmus-
sal is. A demokrácia kérdése mindenképpen'`napirenden 
van. 

A Pártnak Jugoszláviában még mindig monopóliuma 
van az igazságra. Azonban be kell látni, hogy a demokrati-
kus ellenzékkel nem konfrontációkra, leszámolásokra, ha-
nem párbeszédre van szükség. Nem kell mindenáron el-
lenséget, ellenfelet keresni, inkább partnereket. Nem sza-
bad engedni a megszokott ideológiai reflexnek, hogy aki 
bírálja a JKSZ-t, annak igaza nem lehet. 

Tény, hogy nem vagyunk részesei az európai gazdasági 
és társadalmi integrációnak, még csak szégyenl ősen, fé-
lénken emlegetjük á nagy európai egyesülési folyamathoz 
való távoli és közvetett kapcsolódást. A több mint egy évti-
zede tartó gazdasági válság és lecsúszás után minket a 
fejlett országoktól való elzárkózás csak még inkább desta-
bilizál, az elszigetel ődés csak egyre nagyobb terheket ró 
az elmaradt strukturális alkalmazkodásért. A globális vál-
ság és az elmaradt strukturális váltás következtében az 
egész közép- és keleteurópai szocialista régió válságöve-
zetté, földrengés-veszélyes régióvá vált. 

A legfontosabb tudatosítani a tényt, hogy részesei va-
gyunk (azaz részeseivé kellene válnunk) a világfolyamat-
nak, s azon belül az európai folyamatoknak. Nincs két kü-
lön, egymástól elzárt szocialista és kapitalista világ, csak 
egyetlen ellentmondásaiban egységes világrendszer van 
a maga gazdasági, politikai katonai, kulturális-ideológiai 
kapcsolataival és kényszereivel. Részesei vagyunk a de-
nokratizálódás világtendenciájának, a JKSZ-nek dönteni 
кell a demokratikus kihívásról. Két út, két irány kínálkozik: 
a radikális nyitás vagy elzárkózás. A jugoszláv föderáció-
ban a nemzetekés nemzetiségek kapcsolata nemzetek és 
nemzetiségek kapcsolatának intenzitása sajátságosabb, 
mint a világ sok más országában. A bezárkózás és a nyi-
tás dilemmája itt élesebb és érzékenyebb, mint másutt. De 
abból, hogy beássuk magunkat a múltunkba, politikai 
rendszerünk elavult, diktatorikus, totalitárius formáit ő riz-
ve, vagy azokat „tökéletesítve", kozmetikázva esetleg 
majd nagyobb árat kell fizetnünk miatta kés őbb. 

Ugy gondolom, hogy Jugoszlávia népei, állampolgárai 
politikailag nem kiskorúak, de ez csak valóságos de-
mokratizálódášban, a politikai intézményrendszer tényle-
ges reformjaival és nem a meglev ő  konzerválásával bizo-
nyítható. 

A jugoszláv gazdasági reformfolyamat már annyira 
mozgósította a társadalmat és újjáélesztette annak réteg-
szerkezetét, hogy az érdekek már politikailag is artikulá-. 
lódnak, megformálódnak és kis gazdasági lépésekkel, en-
gedményekkel már nem elégíthet ők ki. A jelen helyzetben 
a politikai demokratizálódás sokkal inkább kompzenzálhat 
a gazdasági bajokért, mintsem a további kis lépések a 
gazdaság liberalizálásában a politika reformjának újabb 
halasztásáért. 

Magának a gazdaságnak az alapvet ő , radikális reformja 
nem lehetséges a komplex társadalmi-politikai reformok, 
„a több demokráciát mindenkinek" — modell alkalmazása 
nélkül. 

Éppen ezért ajánlom, hogy a Vajdasági Íróegyesület El-
nöksége támogassa mindazon belgrádi, zágrábi és ljublja-
nai törekvéseket, amelyek egy átfogó társadalmi demokra-
tizálódás irányába mutatnak, itt els ősorban konkrétan a 
többpártrendszer bevezetésére gondolok. 

A jugoszláv pluralizmusnak az európai népekhez való 
felzárkózást, az Európa felé tendáló gazdasági és politikai 
kapcsolatoknak az erősítését kell szolgálnia, és ezáltal in-
direkt módon Jugoszlávia népeinek prosperitását. 

A totalitarizmus felszámolása, a demokratikus kezde-
ményezés nemcsak belülrő l stabilizál, hanem kívülrő l is, 
azaz meghozza a demokratizálással a világközvélemény 
támogatását is, mert megfelel a demokratizálás világten-
denciájának és elvárásainak. Minden késlekedés azzal a 
veszéllyel jár, hogy ezt a szükséges fordulatot kés őbb sok-
kal rosszabb körülmények között kell majd végrehajtani. 

Fenyvesi Ottó 
Újvidéken, május 21-én 
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A L1RA1 ENHEZ 

(A versben szerepl ő  személyek, 
tárgyak, fogalmak, kötő- és 
egyéb szavak a képzelet szü-
leményej. Bárminem ű  hasonlóság 
valós személyekkel, tárgyakkal 
stb. merő  véletlen.) 

mint a gyöngyhalász (csak eddig víz alatt) 
fölbuksz az árból — leveg őt kapott a szabad 
gondolat; de pillanat csak ez. lebuksz ismét 
bár lüktető  dobhártyával pattanó érrel még 
(orvosságod a legjobb: alkohol 
a vád ellened a legjobb: koholt) 
lenyom e fölöttes bizánci én és mindent ki-
nyín/széknekedésekrб l és fosásokról érkezik 
hír lukat mar mint gyomron az ideg agyadon 
(mintha félelem) s akarod/nem kiírt 
ő  mint tudathasadásos állapot 
nézd! az alkotót mint állami ünnepen a gyár 
leáll és megpihen . majdnem örökre. az  arány 
fordított csak. a történet is félig igaz 
de eiđttem lassan földereng némi bizonyosság 
elnyelđdnek az absztraktból tárgyiassá vált 
hampurger*ek. most üríts! ha kibírtad 
ezt is. örökös túlél6 vagy 	halhatatlan 

én szegény lírai énem 

* 1. b-vel ételféleség 
tisztító; purgб  (biz) — hashajtó 
Politikus és lapszerkesztő . Irodalmi munkásságát 
homály fedi. 

1989 . január 20 -21. Szabadka-Palics 
BOZSIK Péter 

REZIME 

U ovoj svesci br. 1989/5-6., odnosno u ovom dvobroju, 
ÚJ SYMPOSION pokušava progovoriti kao časopis tri ge- 
neracije.  Ito ne samo u tri, već  u trideset tri glasa, koje su 
različ ita ро  iskustvu svome, ali su jedinstvene u prepo- 
znavanju stanja (da su pale lepeze od paunovog perja), i u 
zauzimanju stava da bi pod hitno „trebalo u čjnjti nešto", a 
možda i dramatično, kao Janoš Siveri (Sziveri János) 
(,,... Jurim, gušjm se, želim saopštitj/ moj kruti pokrivač  
prekratak ste mi krojili..."), iii čak ljupko-ironično, kao Ga- 
bor i. Virag (i. Virág Gábor) (,,... bi će гаја / — blesne vučje 
oko —/ ovde uskoro.. ."). U književnom delu (iako  fi  samo 
tu) upravo dominira ton tri glasa.  Id  pesničkog glasa  Ti-
bora P. Papa (Papp P. Tibor), Latif Hamad  Abdel . (Іа- .. 
mad Abde1 Latif), lštvana P. Nada (P. Nagy lstván) i Já- 
noša Bate (Bata János), preko novelisti čkog Andraša  Ur-
bana  (Urbán András), i pisca radiodrame Ati1e Balaža 
(Balázs Attila), do dramatičana Ferenca Petera (Péter Fe- 

renc). A svima im  ii  imanentno: toliko epskog i lirskog i tra- 
gjčnog! 

Naročita vrednost ovog broja  ii to sadrži celu jednu 
(istina šarenu) malu zbinku studija O teoriji poezije. Pap P.- 
ova Alhimija analizira Haiku-formu, Silvester Varga (Var-
ga  Szilveszter) istražuje pesništvo nedavno preminuiog 
madarskog pesnika Las1a Nada (Nagy László),lštvan La- 
danji (Ladányi István) mali esej posvećuje ро  jednoj pesmi 
Ota Tolnaija (Tolnai Ottó) i lštvana Brašnjoa (Brasnyó 
lstván), dok je Peter Miloševič  (Milosevits Péter) pratio 
put  jednog deseterca u madarskim prevodima. 

Pored uobičajenih recenzija knjiga tu su i veći teorijski 
radovi. Miiorad Ćurč ić  usredsredujući pažnju na Sevemu 
Vojvodinu gde su tako učestala samoubistva, lokalizuje 
društvene i duševne razloge istih. lštvan Kerekdarto (Ke- 
rékgyártó István) pažnju skreće na nedostatak kulturne sa- 
moizgradnje u „promašenim" društvjma. Prvi put publiku- 
jemo na madarskom jeziku esej Rolana Barta (Roland 
Barthes) I mudrosti umetnosti, kao i intervju sa Emilom 
М . Sioranom (Cioran), savremenim francuskim filozofom, 
rumunskog porekla. Po Sioranu (citiramo iz uvoda Zoltana 
Šebeka (Sebők Zoltán)) ... „svaka civilizacija počinje sa 
varvarizmom, a nasilja u njoj sakralizuje uvek neki mit i1i 
ideologija... Znači, naši pnirodni nagoni nas p гivlače ka 
nasilju, a njihovo slabljenje uzrokuje dekadenciju celoga 
društva. Tolerancija, min i moral su rezultati slabIjenja sna- 
ge nagona, i simptomi su starosti . ..)". Dnuga č iji, s direktni- 
jim analizama na stvarnost, ali  fi  mania pesjmistiéan je 
esej Las1a Vegela (Vége1 László). Prevnednuju ći jugoslo- 
venstvo, društvenu svest í nacionalne identitete (kao i na- 
cionalizme), on piše sledeće: „... Intelektualci kritj čnog 
duha Srednjeistočne Evrope pre nekoliko decenija su sa 
očekivanjima gledaia u nas. Biti Jugosloven, znaöilo је  ev- 
ropsku misiju. Nismo ni slutili, s kojom pažnjom su nas 
pratiii, koju su snagu imale naše misli. U divljinu istorije 
smo krenuli Kolumbovom naivnoš ću.  ‚fi  koji su očekivali 
nešto od nas, danas uznemireno pitaju: šta се  se desiti s 
nama? Bili smo uzbudljiva laboratorija, puno smo дbeća- 
vali, i ostali smo dužni..." Oto Fenjveši (Fenyvesi Ottó) 
razloge krize ustanovljuje u strukturama ро 1!tičkog siste- 
ma. „Predstoje nam dva puta, dva pravca: radikalno otva- 
ranje i1i zatvaranje. Odnos naroda i narodnosti, intenzitet 
odnosa naroda i narodnosti u jugoslovenskoj federaciji ii 
rnnogo specifjčnij! nego u većjni zemaija sveta. Dilema ot- 
varanja iii zatvaranja ii ovde mnogo oštrjja í osetljivija  fi-
go  na drugim mestima. Ali, ako ćemo se ukopati u našu 
prošlost, čuvajući anahronične, diktatori čne, totalitarne for- 
me našeg političkog sistema, i1i ih „usavršavati" s biagom 
kozmetikom, posh e ćemo zbog njih još veću cenu platiti." U 
redu aktuelnih obaveštavanja Bela Čorba (Csorba Bé1a) 
nas jzveštava 0  Konferenciji posvećenoj lštvanu Bibou 
(Bibó lstván) održanoj izmedu 12-14. maja tekuće godine 

u Segedinu, i publiküje pregršt novopokrenutih pitanja u 
vezi s tim. Jedno od njih je i.sledeće: .....Koji modernizam 
da sledi Srednjeisto čna Evropa, kad mjriše na siromaštvo i 
autokraciju? Verovatno taj, :koji  ii medu datim privrednim i 
društvenim uslovima moguć . A to ii neretko neistovetno 
sa onim poželjnim, odnosno to nipošto njje pitanje poli- 
tičkog voluntanizma.....Ibjavljujemo još i obaveštenja i 
kritike  0 pančevačkoj jugoslovenskoj izlošbi skulptura, 0 
pozorjšnoj smotri srednjoškolaca madarske nacionalnosti, 
0 ovogod!šnjim Sterij!nim igrama i Pozorju mladih, odno- 
sno  0 Festivalu malih i eksperimentalnih scena Vojvodine, 
čijoj  ii pobednjčkoj predstavi posvećena I posebna kritika. 
Grupa „AIOWA" Kulturnog centra miadih iz Sente s pred- 
stavom ROSA  sara  po sebi je fnontalni medij najmlade 
generacije vojvodanske madarske književnosti. Radionica 
biz premca i tradicija, koja dramu, pies, ,muziku i likovnu 
umetnost sinkretizuje u totaino pozorjšte. Predstava koja 
se u meduvremenu proslavila i na 24. BRAMS-u, ne po- 
znaje ni min ni (da aludiramo na gore navedenog Siorana) 
toleranciju, kao ni fotografije Sabolča Dudaša (Dudás 
Szabolcs), pripadnika iste ove generacije, kao i sudeonika 
istog senzibiliteta. 

Posh e naučnih tema nomenkiatura rok bendova Fenn-
ca Kontre ii jedinstveni i zanimljivi poduhvat. Predstavija- 
nio i dobitnike nagrade Ervin Šinko (Sinkó Ervin) ,.pesnike 
lštvana Besedeša (Beszédes lstván) i Petera Božika 
(Bozsik Péter) .  Ibjavljujemo odlómak iz romana Milovana 
Danojlića, a broj zatvaramo rubrikom glose. . 



SUMMARY 

In this twin copy (5-6) Új Symposion (New Sympo-
sium) tries to be the periodical of three generations. And 
this issue speaks in not only three but thirty-three voices, 
all of them with different experiences but in unisom as for 
the perception of the situation (that the ideas have shed 
their peacock-plumage fans) as well as for the urging 
need for action, either dramatically, like Janos Sziveri 
/ ...,,I am running, I am panting, I want to report: / my cruel 
cover you have tailored too short / or with charming irony, 
like Gabor i. Virág / ,,...it will be heaven / — wolves' eyes 
will glare — / here soon... /". 

In the belletristic section also 33 voices dominate, from 
Tibor P. Papp's and Hamad Abdel Latif's poetical tone, 
Andras Urbán's novellistic and Attila Balázs' radiodra-
matic tone up to Ferenc Peter's playwright's tone. Even 
separately, what a variety of lyrical, epical or tragical cha-
racteristics! 

A particular value of this number is also its colourfulness, 
grace to a bunch of essays on poetry. Tibor p. Papp's 
Alchemy is dissecting the haiku form, Szilveszter Varga 
writes about the lyric of László Nagy, a recently deceased 
Hungarian poet. In his striking essay István Ladányi deals 
with two poems, — one is by Ottó Tolnai, the other by Ist-
ván Brasnyó. Peter Milosevits traces the Hungarian odys-
sey of a deseterats. 

The humanities are also widely represented. Beside the 
usual book reviews there are also longer theoretical trea-
tises. Milorad Tchurtchitch, concentrating on soicides 
(astonishingly frequent in the north of Vajdaság) analyses 
the social and psychological causes of the phenomenon. 
István Kerékgyárt6 calls attention to the scarce cultural 
self-construction of „misbuilt" societies. Roland Barthes' 
essay, THE 'WISDOM OF ART is published for the first 
time in Hungarian, as well as Gerd Bergfleth 's interview 
with Emil M. Cioran, a contemporary French philosopher 
of Rumanian origin. According to Cioran (the quotation 
comes from Zoltan Sebđk's introduction) ,,...all the civili-
sations begin with agressive barbarity and violence is 
sanctified by a myth or an ideology. Our natural instincts 
therefore drag us towards violence and their weakening 
results in decadence in the whole of the society. Toleran-
ce, peace and morals are the results of the weakening 
of instinctive powers, the symptoms of old age..." 

Lászlб  Végel's excellent essay is different, it aims at 
reality more directly but nevertheless pessimistically. 
Speaking of the revaluation of our yougoslavness, commu-
nity consciousness, national identity (and nationalism), he 
remarks ,,...A few years ago the critical-minded East-
Middle-European intelligentsia had looked upon us with 
expectation. To be yugoslav had meant to have a special 
European mission. We hadn't had the slightest idea how 
great an expectation it used to be, how great a power our 
ideas uset to exerce on the intellectuals in neighbouring 
countries. We had set into the jungles of history with 
a Columbian naivety. Those who had hope in us now 
anxiously wonder what is going to happen to us. We had 
been an exciting laboratory, had promised a great deal 
and have fallen short...". 

Ottć  Fenyvesi, in his letter addressed to the Writers' 
Association of Vajdaság looks for the reasons of the crisis 
in the political system. „There are two directions, to paths 
to follow either to open up radically or to lock ourselves 
away. The relations of the nations and the national mi-
norities, the intensity of the relation of the nations and the 
national minorities is more unique in the yugoslav fede-
ration than in many other countries in the world. The di-
lemma of shutting away or opening up is more acute and 
more sensitive than elsewhere. But if we go into the 
trenches of our past, guarding the obsolete, dictatorical 
and totalitarian forms of our political system, or „perfec-
ting" it by cosmetic changes, later on we may well have 
to pay,an even greater price for it." 

Among the actual informations Béla Csorba reports on 
the ISTVÁN BIBÓ CONFERENCE held in Szeged bet-
ween the 12th  and the 14`' of May this year. He gives 
a wide scale of the questions arising. Here we shall quote 
some of these: ,,...Which modernity is East-Midle-Euro-
pe, to follow stenching of poverty and autocracy as it is? 
Apparently the one that is possible given its economical 
and social bases. And this is not always the desired one, 
that is, it is by means the question of political volun-
tarism..." 

One can read reports and reviews about the nationwide 
sculptoral exibition in Pacsova, the theatrical of hungarian 
secondrary school students in Yugoslavia, about this 
year's Sterija Games and about the Youth Scene, as well 
as about the Festival of Small and Experimentative Theat-
res in Vajdaság; the awarded performances are given a 
detailed critical analysis. The performance of the AIOWA 
troupe of the Zenta Youth Culture Centre, titled Harmat 
(Dew) even by itself is a frontal medium of the youngest 
generation of the Hungarian Literature in Vajdaság. In its 
given context it is a unique, unprecedented workshop 
which alloys drama, dance, music and fine arts into total 
theatre. The performance, wich has since been very suc-
cessful on the 24`h  BRAMS, too, knows no peace and 
(to allude to Cioran's definition above) tolerance, either, 
like Szabolcs Dudás' photographs. Dudás belongs to the 
same age group shares the same sensibility. 

Among a number of penetrating essays Ferenc Kont-
ra's rock band nomenclature offers an interesting patch of 
colour. We introduce two powts awarded by this year's 
Ervin Sinkó Prize, István Beszédes and Peter Bozsik. 
We publish,an extract of Milovan Danojiovich's novel MY 
DEAR PETROVITCH... and we close this number by the 
section of the glosses. 

France Purg 
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A cím- és hátoldali fotókat, valamint a szám majdnem 
teljes fényképanyagát Dudás Szabolcs készítette. Kivételt 
csupán Dormán László 1., valamint Takács László 42. 
oldali felvételei képeznek. 
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