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LADÁNYI ISTVÁN VERSEI 

HONNAN HOVA 

honnan hová száműzve itt 
az udvar sarkában nagy k őkereszt 
tyúkok csipegetnek hasztalan 

a föld kerek 

MEGÉRINTEM . 

Belépek a virradatba. 
Hűvös a hajnal. 	 A hideg 
Harmatos füvön járok. 	 hangsúlyos 
Nedvesen csillog a vasúti sín. 	látvánnyá 

alakul. 

Lehajolok. 
Nincsen árnyékom. 

Kezemmel érintem az angyalok 
lába nyomát. 

VEZESSEN! 

A földből égi bogár mászik elő . 
Piros páncélpalástján régi jelek. 

Elindul. 
Taláл  ez az utolsó. 
Lábára selyemszálból 
hurkot vetek. 
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MELAN/GE/CHOLIA 

A mi időnk? Mind gyakrabban megbizonyosodhatunk 
róla, hogy a melankólia jelei mind kifejezettebbek a mo-
dern társadalmak életében, s ennek alapján fölmerül a 
kérdés, vajon nem a depresszió, a levertség, a kimerültség 
kora-e ez (nem csupán a t őmeggyilkosságokat illetően, 
melyeknek folyvást tan(ii, sőt résztvevő i vagyunk: hóhérok 
és áldozatok), amikor egyetlen gesztusnak sem látjuk táv-
lati értelmét? Ha így van, ahogyan főként a kritikai társada-
lomelmélet nyomán sejthetjük, akkor a melankólia körei —
a reneszánsztól máig — bezárultak. A középpontjában Va-
gyunk, mint valami kényszerszálláson, tekintetünk el ő l pe-
dig elvesznek a bekerítettség peremei, határai. 

Mirő l is van szó a melankólia esetében? A válasz nem 
lehet sem egyszerű , sem közvetlen. Mindenekel őtt a nyo-
mok felismerésére van szükség, hogy fény vetülhessen a 
válasz lehétőségére, arra, hogy megismerjük mindannak 
jelenkori nyomait, ami melankóliaként vagy melankóliával 
gyötör bennünket. 

Ha igaz az, hogy a modern világot kínzó fájdalom már a 
reneszánsz idején kezdetét vette, s az újkor e korai sza-
kaszában sajátos alakzatként jutott kifejezésre, melyben 
a mítosz és a valóság keveredett, akkor két m ű  volt és ma-
radt megkerülhetetlen, melyekben jellemvonásai feltárul-
tak. Az első  festő i alkotás, Albrecht Dürer Melencoliája 
(1514), a másik egy évszázaddal kés őbb keletkezett, s az 
irodalom körébe tartozik, ez Robe rt  Bu rton A melankólia 
anatómiája (1621). Annak a hagyománynak kulcsfontos-
ságú helyein állekét tükör, melynek mitikus és tényszer ű  
elemeit a modern világ s a róla való gondolkodás még ak-
kor is, ha ennek nincs tudatában, állandóan újra id őszerű -
vé teszi. E hagyományt a melankólia kérdései évszázado-
kon át alakították azokból a lenyomatokból, melyeket a 
m űvészeten, a filozófián, az írás, a tudományok s a vallás 
tapasztalatán hagytak állandó kapcsolatot tartva azokkal a 
legmélyebb folyamatokkal, melyeket a pszichoanalízisnek 

köszönhetően kollektív szublimációnak nevezhetnénk. A 
múlt jeleket továbbít a jelenkornak. Ne feledkezzünk meg 
eközben arról a szerepr ő l, melyet a halálösztön, a halálos 
elragadtatottság betölt ebben a folyamatban! A mélabú va-
laminek a tünete: еPnlékeztetésre késztet... 

Elsőként Jorge Luis Borges hívta fel figyelmemet Robert 
Burtonra s m űvére, A melankólia anatómiájára. Alkonyat 
volt, öt évvel azután, hogy Borges hét éjszakán át tartó el ő-
adásainak egyikében utalt erre. A „Babiloni könyvtár" jel-
mondatán kívül ez az újabb ösztönzés „beszélt rá" arra, 
hogy átadjam magam Burton évszázados könyvének. 

A melankólia koholt „betegségként" ösztönzi áldozatait 
arra, hogy a melankóliáról töprengjenek. A paranoiától el-
térően, mely arra késztet bennünket, hogy mindenben ér-
telmezést igényl ő  jelet lássunk, a melankóliát egyel ő re 
látszatra úgy fogom fel, mint tekintetet, mely mindenben 
annak jelét látja, hogy ne hagyjunk fel az interpretálással, 
miközben a felhagyás gesztusát a maga elgondolkodott-
ságában az interpretáció sajátos önéletrajzává alakítja. 
(Guy Rosolatto, a pszichoanalitikus ugyanakkor meglehe-
tősen gyenge érvekkel a melankóliát „interiorizált paranoi-
ának" tekinti.) Hogy valamit megérthessünk, arról el őbb 
szükségszerűen le kell mondanunk, mivel az emberekre 
kényszerített, kierőszakolt élelmektő l zsúfolt fanatizmu-
sok hullámai átcsapnak fejünk felett. Ahhoz, hogy valami-
ben élvezetet lelhessünk, le kell mondanunk megértésér ő l. 
A mélabú önmagunkon kívül minden egyébtő l megszaba-
dít bennünket. Felszabadít az emlékezést ő l is, hogy nem 
mindennek biztosított azt értelme. Az értelem a mozaikhoz 
hasonlóan különféle darabokból áll össze. Szét lehet 
szedni és ugyanezen anyagból másikat lehet készíteni. A 
„melankóliá"-nak éppen mint szónak a jelentése az érte-
lem olyan szétbontása is lehet, amilyet a „melan(ge)chó-
lia" implikál; aszó azok „nyavalyájára" vonatkozik, akik 
az írásban, s nem csak ebben, szeretnek néha heterogén 
keveréket látni. 

Burton szövegét más, régebbi szövegek fert őzték meg, 
ám maga is fert őző  lehet a mulandóság mélabújával váltva 
meg olvasóját a g őgös örökkévalóságtól. 

Íme, a csekély mennyiség ű  melankólikus őrület példája. 
Diagnosztikus tö гténete során sok mindent soroltak a me-
lankólia fogalma alá. Burton a melankólikus m űfajon belül 
emlegeti a hisztériát „a szüzek, apácák és özvegyek me-
lankóliájának" nevezve azt. Eszerint egyike azon közép-
kort követő  szerzőknek, akik azt bizonygatták, hogy a hisz-
tériát mint „boszorkánybetegséget" nem az ördög idézi 
elő  s hogy a máglyán elégetett Istentő l elhagyott nők sem 
az ördög megszállotjai. Együttérezve a n őkkel a hisztériá-
nak túlnyomórészt lélektani tüneteit írta le, mert a hivatá-
sos teológus, a hajlamai szerinti orvos els ősorban a lélek-
nek szentelt figyelmet. Régi orvosságot javasolt a n őknek, 
kik „a melankólia e formájának" adták át magukat: jó férjet 
vagy legalábbis fegyelmezett, munkás életet. A hisztériát 
nem tekintette n ő i hibának, az okokat azoknak az „ál-poli-
tikai zsarnokságoknak" tulajdonította, melyeknek különfé-
le ismeretlen érdekekb ő l, szokásokból, okokból a közös-
ség, a szülők, barátok és mások alávetették a n őket (férfi 
hisztériáról nem tudott). Készséggel hárította a vétket a 
„pápai kolostorok" életkoncepciójára is, melyek cölibátust 
és ártatlanságot írtak el ő , tehát éppen azt, amit a maga 
sorsául választott. 

Burton azon szerz ők egyike, akik tárgyukkal többek kö-
zött azért is foglalkoztak, mert tudatában voltak annak, hogy 
maguk is áldozatai ennek 1 . A melankólikus a melankóliáról 
írt. Hogyan viszonyult azonban a hisztériához, a melankó-
liának a különleges „formájához", ahogyan maga mond-
ta? Szenvedett-e tő le? 

A kérdés helyességérő l maga Burton tanúskodik. Rész-
letesen beszél a nőkrő l, szenvedélyeikrő l és vágyaikról, 
egy pillanatban azonban megtorpan, saját részletességé-
nek csapdájába esik s felteszi a kérdést: „Azonban hol va-
gyok én? Mibe bocsátkoztam? Mi közöm nekem a szerze-
tesnőkhöz, fiatal leányokhoz, szüzekhez és özvegyekhez? 
Magam is nőtlen vagyok és kolostori életet folytatok egy 
kollégiumban (Burton életének java részét az oxfordi 
Christ Church Kollégiumban élte le — a szerző  megj.). Va- 



lóban nem én vagyok az a személy, akinek e kérdésekr ő l 
beszélnie kellene." E lemondás tünetszerű  s paradigmati-
kus módon Freudra emlékeztet, a Verneinung szóbeli 
gesztusára, amikor a tagadás a legkevésbé kétértelm ű  
igenlés. Ezt semmi sem tanúsíthatja hitelesebben, mint a 
tény, hogy miután elnézést kért, Bu rton még egyszer visz-
szatér a n ők kérdéséhez s újra megemlíti saját cölibátusát 
és szüzességi fogadalmát. A kérdés tárgyalását másod-
szor, véglegesen verssorokkal zárja: 

Szorongva, nehogy úgy tűnjön, 
vágyakozom egyes özvegyek vagy 
szüzek után, 
errő l többet szót sem ejtek. 

Immár nincs mit mondani; mindent megtett. 

Ő rült nevetés? A békülékeny, normális, passzívvá tev ő  
nevetéssel szemben e destruktív, felforgató, megbotrán-
koztató és kivételesen aktív nevetés az adott rendbe integ-
rálódik, felfedi az örökölt emberi dolgok összetételének 
elfogadását, szórakozott nyomait pedig a nyugati gondol-
kodás legrégebbi szakaszáig lehet visszavezetni. Tényle-
gesen például még a filozófiai beszédben betöltött szerepe 
sincs földolgozva. Az újabb id őkben ilyen volt Nietzschéé s 
a Kierkegaard-é is... A m űvészetben s az irodalomban is 
fölbukkan. B űnös módon mindazon törvények megszeg ő -
je, melyeket a metafizika az életre, az alkotásra vagy a 
gondolkodásra vonatkozó normaként különféle formában 
elő  szeretne írni számunkra. 

Ez az a nevetés, melyet az antik kor melankolikusnak 
nevezett. Létezik ugyanis egy szaggatott vonal, mely a 
melankólia hagyományát a nevetés tradíciójával egyesíti. 
E kapcsolatot illetően elsősorban a Démokritoszról szóló 
monda paradigmatikus. Eszerint esetében nem „atomistá-
ról" van szó (ahogyan ma legtöbben ismerj(ж), hanem egy 
olyan gondolkodóról, aki egy városon kívül kertbe húzódott 
és átadta magát kutatásainak, miközben teljes egyedüllé-
tében gyakran nevetésben tört ki. Abdera polgárai ezért 
ő rültté nyilvánították. E történetet a Levél Damagetész-
hez ő rzi, melyet Hippokratésznak, az orvostudomány ál-
lítólagos „atyjának" tulajdonítanak. Az Abdera-beliek 
ugyanis éppen Hippokratészt hívták el, hogy kivizsgálja az 
örült Démokritosz esetét, aki magányában nevet. Hippo-
kratész azonban rájön, hogy Démokritosz hozzá intézett 
metszően éles szavai mögött nem a bölcsel őnek tulajdoní-
tott közönséges ő rület rejlik, hanem mélyen átgondolt 
bölcsesség. 

Erre a forrásra hivatkozott Robert Burton is A melankó-
lia anatómiája írása közben az Ifjú Démokritosz álarca 
mögött. Burton m űvében az Abdera környéki kertben talál-
kozunk Démokritosszal, egy árnyas ligetben, könyvvel az 
ölében, elmerülve vizsgálódásaiban. Hol ír, hol sétál. Bur-
ton állítása szerint a Démokritosz által írt könyv témája a 
melankólia volt. Az állítólag elt űnt könyvet Burton a maga 
könyvével igyekszik visszaállítani. Így a Démokritosz-
mondabeli nevetés, mely a melankólikus ő rület kutatása 
közben tör ki, a melankólikus Burton nevetésével egészül 
ki, midőn A melankólia anatómiáját írja. Hogy ezt a meg-
felelést még megalapozottabbá tegye, Burton, kissé úgy, 
mint az abderaiak a történetben, Démokritosznak is me-
lankolikus karaktert tulajdonít, noha err ő l egyetlen ismert 
antik forrás sem beszél (Hippokratész mellett Laertiosz, 
Lucianus, Juvenalis). Burton állítása tehát, hogy Démokri-
tosz volt az ő rület és az irracionalitás els ő  kutatója, mega-
lapozottabb, mint gondolnánk. Dawds A görögök és az ir-
racionális című  művében megbízható forrásokra támasz-
kodva emlékeztet arra, hogy a költ ő i ihletettség fogalma 
nem Platóntól, hanem Démokritosztól származik, melyben 
a régi meglátások szerint kétségbevonhatatlan az irracio-
nális és az ő rültség szerepe. 

Démokritosz a maga nevetésével, Juvenalisnak köszön-
ve, egyike a szatirikus m ű faj születését segít ő  központi 
alakoknak. Juvenalis ugyanis az antik kor nagy, ellentétes 
toposzainak egyike mellett áll ki: ezek Démokritosz neve-
tése és Hérakleitosz könyvei. Juvenalis oldalán állnak ké-
sőbb a középkor végének s az újkor kezdetének humanis- 

ta szellemei, olyanok, mint Erasmus A balgaság dicsére-
tével (melyben Démokritosz melankóliája és harsány ne-
vetése találkozik), Sebastian Frank (kinél, mint Alexander 
Coiré sejteti, Démokritosz nevetése kifejezett melankólikus 
alakban jelentkezik „a világ visszájának" tragikus víziója-
ként), Rabelais (kinek köszönve Mihail Bahtyin megállapít-
hatja, hogy Démokritosz nevetésének története egyike a 
reneszánsz nevetéskultúra egyik f ő  forrásainak), valamint 
Montaigne. Majd csak a fölvilágosodás idején kerül túl-
súlyba Hérakleitosz „pártja". Denis Diderot is el őnyben 
részesíti (noha ez számomra paradoxonnak t űnik, tekintet-
tel a Diderot-elbeszélésekben uralkodó kirobbanó, s őt 
ő rült nevetésre). Jean Starobinsky szerint a párthoz tartoz-
nak a romantikus doktrinérek is, akiknek szemében a me-
lankólikus kacaj eleve gyanús. A sátánizmus megnyilvá-
nulásává alakult, mint Starobinsky mondja. 

A melankólia s amelankólia-koncepciók árnyékában 
azonban, a mai szögbő l oly csodálatos 16. században, 
meghúzódik Démokritosz és Hérakleitosz említett ellenté-
tező  szembeállításának egy kivételes és többértelm ű  pél-
dája is. Megítélésem szerint els ősorban a példa a maga 
ikonográfiai jellege miatt többértelm ű . 

Hieronymus Bosch a Kertet, e triptichont, mely nap-
jainkban a madridi múzeumban található, megközelít ő leg 
tíz évvel korábban festette, minthogy Albrecht Dürer meg-
rajzolta és kinyomtatta volna a Melencoliát . Bosch víziójá-
nak utolsó, jobb oldali tábláján, mely a Poklot ábrázolja, 
egy különös alakra leszünk figyelmesek (pontosan a tábla 
ún. aranymetszete mentén). Ez az egyetlen alak ugyanis 
abból a tömegb ő l, mellyel a festő  a poklot benépesítette (a 
valamikorit, a mostanit s a mindenkorit), aki ferdén a 
szemlélő  felé irányítja tekintetét. Figyelmet szentel létezé-
sünknek. Mintha arckifejezése is egyezne e figyelemmel. 
Ez az ember-fatörzs alakja, mely üres, mint a kacsaszer ű  
madár, a két kiszáradt fatörzsre támaszkodó tojásszer ű  
test melyeken s melyekben mindenféle figurák végzik a 
maguk rejtélyes, pokoli munkáját. Lehetetlen Bosch képé-
nek irészletét nem összevetni a Dürerével. Mindkét arcot, 
a közöttük lévő  döntő  különbség ellenére, mélabú járja át. 
Míg Dürer Melencoliája inkább borús arckifejezés ű , Bosch 
pokolbeli Melankolikusa sokkal vidámabb ábrázatú. Bosch 
méla pillantására mosollyal válaszol. Az ember-fatörzs 
szomorúságát — aki az őt körülvevő  történéseket bámulva 
olyasmit üzen nekünk, amit sosem fogunk tökéletesen 
megfejteni, aki talán éppen úgy fordul hozzánk, hogy soha 
ne is értsük meg, miközben bizonyosak vagyunk abban, 
hogy valami közölhetetlent közöl velünk — sajátos mosoly 
hatja át, egy Bosch minden vonását tükröz ő  irónia. Az ör-
dögi térség közepette maga az alkotó er ő  nevet rajtunk s 
melankolikus mosolyával szétszerel bennünket, mint az 
apokaliptikus meghajtású világ teremt ő it. Mélabús derű  a 
pokol közepette, mely nem egyéb, mint a mi világunk. 

A Dürer-metszet s a Bosch-kép idézett részlete közötti 
különbségben a két féle melankólia, a két melankolikus ki-
fejezés különbségét is sejteni vélem: a síró s a nevet ő , a 
borongó s a vidám .. . 

Michel de Montaigne is hivatkozik Démokritosz neveté-
sére. Démokritoszhoz hasonlóan ő  is magányba vonul. 
Magányban kezdi el Esszéinek írását. Keletkezésüket. 
mint nyíltan mondja, „a melankolikus temperamentum-
mal` hozza összefüggésbe, mely egyébként „tökéletes el-
lentéte természetes kedélyének". A melankólia, vallja az 
esszéíró, a világtól való elvonulással együtt született. Az 
egyedüllét váltotta ki s a közelg ő  öregséggel együtt növe-
kedett. Olyan egyedüllét azonban a kiváltója, melyet „a 
közösségi bősz történelem" övezett. Montaigne azért Iát 
hozzá az esszéíráshoz, hogy el űzze a melankóliát, szerel-
meibő l a szomorú szenvedélyeket s csupán az er ős szen-
vedélyeket sugárzó napenergiát tartsa meg a maga szá-
mára. Ha azonban hiszünk az esszéíró szavának, joggal 
gondolta, hogy az írás összefüggésben áll a melankólia 
föllépéseivel, s bizonyos, hogy e melankólia biztosította az 
esszék közeledését a bennük található bizarr és képzelet-
dús elemekhez. Ilyen lehetne leegyszer űsítve az esszéírás 
melankolikus eredetének szerepe magukban az Esszék-
ben. Ezért vehette Michael A. Screech 2  egy nemrégen ké-
szült Montaigne-tanulmányban éppen a jellemében meg-
lévő  melankolikus elemet alapul, s úgy tekintette át, mint 
az Esszék szerzőjét ösztönző , bátorító tényez őt, mely arra 
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önelvesztési tevékenység. Eközben az írás mégis köze-
lebb állt a mániákus, mint a depresszív melankóliához. Ha 
közelebb áll is hozzánk a „szavak hamuja", nem jelenti 
azt, hogy hallgatunk, még nem vagyunk zártak mások 
előtt, még hisszük, hogy a nyelvben kigyógyulunk a nyelv-
bő l, hogy a hamuból egy bizonyos melegség árad. A me-
lankólia a nyelv reménytelensége, mely nem akarja ön-
magát teljesen elismerni, ám a nyelv többé nem áll a va-
lósággal létrehozandó viszony szolgálatában. Maga a 
nyelv vált valósággá, melyen kívül a melankolikus nem is-
mer semmilyen másikat. Az idézetek az ő  darabkái, s ezek 
gátolják abban Montaigne-t is, Burtont. is, hogy az író vé-
gigvigye önelemzését. Ha az önelemzés lehetséges volna 
— a pszichoanalízis ezt négy évszázaddal kés őbb látta be 
— betegség nem is létezne. Ki űzvén azt az írás beteljesed-
ne és elpusztítaná önmagát. Ha sikerrel zárulna az, amit 
Montaigne és Burton kívántak, hogy írással válaszoljanak 
a melankóliára, az m űveiket szétszórt hamuvá változtatná. 
Az írás csodája: megteremtésük megszúnésüket jelentené. 

késztette, hogy kitérjen az eksztázis és a mánia legkülön-
félébb formáira s elfogadja azokat. Vajon tényleg pontos-e 
azonban e föltételezés? 

Az idézett tézis vitathatatlanul akkor is jelent ős betekin-
tést biztosít Montaigne esszéírásába, ha csak a legkisebb 
mértékben hiteles is. Mert ki is Montaigne? Az akkori s a 
mai fogalmak szerint is egy konzervatív személyr ő l van 
szó (amirő l életrajzi vallomásainak egész sor tétele tanús-
kodik), egy provinciális neveltetés ű  szellemrő l. Másfelő l 
ugyanakkor olyan személy ez, aki a 16. század kell ős kö-
zepén megszeg egy társadalmi és irodalmi tabut: eldönti, 
hogy kutatni fogja saját személyiségét, ez az Esszék ter-
vezetének alapja, s eközben kész arra, hogy semmiféle 
határkő  ne késztesse megtorpanásra. Szkeptikus szellem, 
kész arra, hogy a tiltottba hatoljon. Montaigne szangvini-
kus, s a melankólia felé közeledik. S ő  ezt az őrületként fel-
fogott melankóliát affirmálni akarja, biztosítani számára a 
polgárjogot az írásban" Screech szerint Montaigne komo-
lyan elfogadja az eksztázis és a mánia különböz ő  formáit a 
kor normáinak megszegésében. Az amerikai szerz őnek 
csak részben van igaza. Montaigne csakugyan komolyan 
veszi és elfogadja a végsőkig fokozott elragadtatás alakjait, 
ám negatív módon. Releváns lehetőségként tárgyalja őket, 
végső  következtetése azonban egyértelm űen negatív. 
Montaigne nem vágyott a búskomorságra. Mivel arra kény-
szerült, hogy valamilyen módon leszámoljon vele, esszé-
írása sajátos ördög űzés. Elítéltként arra kényszerül, hogy 
előbb megvitassa a lehetőséget, hogyan élhet elítéltként. 
Montaigne számára a végeredmény nyilvánvaló volt: a 
felelet negatív. Azonban nem egyértelm űen és nem min-
dig. Az Esszékben kivételekre bukkanunk. Montaigne el-
fogadja, most pozitív értelemben, az esztétikai eksztázist 
és ihletettséget, melyb ő l nagy költészet születik, továbbá 
néhány keresztyén szent misztikus tapasztalatait is (az 
Esszéket olvasva számuk is megállapítható); s végül mint 
a legmagasabb rend ű  és legvágyottabb elragadtatást, el-
fogadja barátságát is Étienne de la Benassyyal (e barát-
ságban két személy eggyé válását látta), az Ertekezések 
az önkéntes rabságról szerzőjével. Csak ezekben a kivé- 

4 teles esetekben tudott vigaszt és igazolást találni melan-
kóliájára. Nem íródnak-e ma is esszék valami ellen és va- 
lamiért? Az író elfogadja az egyik ő rületet $ elutasítja a má-
sikat. 

Még ha felületesen tárgyaljuk is, nem veszít meggy őző  
erejébő l a föltételezés, hogy a kor, melyben Democritus 
Junior álnév alatt Robert Burton A melankólia anatómiá-
ját, saját melankóliájának anatómiáját írja, az a kor, mely-
ben a melankólia alakzata uralja az irodalmat és a m űvé- 
szetet. Ebben elsősorban Montaigne a megkerülhetetlen. 
Burton megközelítő leg ötven évvel Montaigne után m űkö-
dik, akit sokkal többet olvasott, mint amennyit idéz bel ő le. 
Talán túlságosan eleven volt számára a francia esszéíró 
ahhoz, hogy eláshatta volna saját szövegébe. A melankó-
lia mindkettejüknél elkerülhetetlenül összefonódik az írás-
sat. Noha Burton kijelenti, hogy nem szeretne róla írni, 
ugyanakkor elismeri, hogy nem tud nem írni a melankóliá-
ról, saját rossz szellemér ő l, melynek karjai közé „sorssze-
rűen vettetett". Montaigne is a búskomorság miatt ír. Va-
jon ekkor maga az írás is melankólia lenne? Lehet, hogy 
nem, ám a búskomorság lehet írás is: „A melankólikus ter-
mészet... ültette el els őként bennem azt az álmodozást, 
hogy magamat elvegyítsem az írással (cette réverie de me 
méter d'écrire).`' 

Mindkettejük írásgyakorlatában idézetek sokaságával 
találkozunk. Mintha a melankolikusok számára már min-
den meg lenne mondva. A plágium akkor csakugyan szük-
séges. Az írás náluk, ahogyan azt Jean Starobinsky észleli 
Montaigne esetében, talán a melankolikus önkicsinyítés 
gyakorlata az idézés révén. Az idézetek túlnyomórészt la-
tin nyelvűek az Esszékben és A melankólia anatómiá-
jában is. A holt nyelv választásával a melankólikus írás a 
saját élő  nyelvében bekövetkezett vereség válfaja, gyá-
szolásának formája. A szöveget „szavak hamuja" borítja 
be. Az élő  nyelv csupán a holt nyelv árnyéka. Montaigne 
és Burton korában önelvesztésnek, bolond önfeledésnek 
tekintették, s a melankólia az említett m űvekben vitathatat-
lanul ahhoz a szemlélethez vezetett, mely szerint az írás 

Freud pszichoanalízise szerint a melankólia az addig 
külső  tárgyakra irányított er ők saját énünkre való vissza-
fordítása. Ez a világ s a mások iránti közöny, továbbá a 
szubjektum önkicsinyítésének forrása. Nemcsak a személy 
s más személyek közötti kapcsolatok sorvadnak el, ha-
nem a szubjektumon belüliek is. Semmit sem tudunk 
többé fenntartani; minden elmúlik. Bármennyit s bármit is 
töltenének bele, a másik felén minden kifolyik. A szubjek-
tum mélabús tölcsérré változott. A szomjúság olthatatlan, 
az eltávolodás fájdalmas. Ennek következtében, mivel 
megtagadta a külső  forrásokat, a szubjektum megszállott 
képzeteknek adja át magát. Mivel semmib ő l sem merít, 
erőnk öntáplálóvá válik, olyan elképzeléseket teremt, me-
lyeket azonnal felfal. A melankólia folyama körszer ű . Sza-
vait csak önmagához intézi, nem igényli a másik nyomát. 
Kettéválik azon a világon belül, melyet átfog. Ez a halálig 
tartó harc, a harc, melynek a melankolikus az egyetlen 
harcosa. 

A gyász és a melankólia kapcsolatát kutatva kiderül, hogy 
az előbbi munkája a tudat térségében folyik, az utóbbié a 
tudattalan térségében, tehát részben analóg a gyász mun- 



kájával. Siegmund Freud fölteszi a kérdést: miért kell szük-
ségszerűen betegnek lenni ahhoz, hogy megismerjük ön-
magunkat függetlenül attól, hogy az, amit ilyenkor felderí-
tünk és másokkal közlünk, igaz vagy nem. A kérdést meg 
is fordíthatnánk, miközben nem csak az önismeret a be-
tegség eredménye, hanem a betegség is az önismereté. 

A „melankolikus zsenialitás" fogalmát els őként a Prob-
lémák című  Arisztotelésznek tulajdonított antik szöveg 
említi. Ha elfogadjuk, tartalmát olyan készségként foghat-
nánk fel melynek nyomán teljességel átegendjük magun-
kat a meiankolikus „betegségnek", mint az önismeret, a 
ránk vonatkozó ismereti igazság szükségszer ű  előfelté-
telének. Ez nem vet ránk kimondottan jó fényt, ránk vagy 
arra a személyre/személyekre, akit/akiket szeretünk. E 
zsenialitás az a vágy, hogy megszólaljunk arról, amir ő l egy 
felsőbb rendű  erő  hatására kényszerb ő l hallgatnunk kell. A 
kör bezárul, amikor a (melankolikus) őrület annak termé-
kévé válik, amit maga feltételez. E szempontból a „melan-
kolikus megismerés" leghatalmasabb képesség ű  gondol-
kodója, a kivételes szubjektív lendülettel bíró, valódi 
melankolikus zseni a filozófia történetében kétségtelenül 
Soren Kierkegaard lenne. A csábító naplója , a „melankó-
lia esztétikájának" e megkerülhetetlen m űve mellett Kier-
kegaard egyéb írásai is a fenti meglátást igazolják. Idéz-
zünk csupán egyet. A Vagy-vagy cím ű  műben a „koppen-
hágai magányos", ahogyan Kierkegaard-t elkülönülési 
hajlama miatt nevezték, így idézi föl Antigoné történetét 
(válogatott részletek): 

Oidipusz megölte a Szfinxet, felszabadította Thébát, 
Oidipusz meggyilkolta apját, feleségül vette saját any-
ját, és Antigoné ennek a házasságnak a gümölcse. Így 
van ez a görög tragédiában. Itt eltérek t ő le. Nálam is 
minden ugyanígy van, és mégis minden más. Hogy meg-
ölte a Szfinxet, és felszabadította Thébát, az mindenki 
számára ismert, és Oidipusz tisztelettel és csodálattal 
övezve boldogan él házasságában Jokasztéval. Min-
den más el van rejtve az emberek szeme elöl és sem-
miféle sejtés soha nem keltette életre ezt a rettenetes 
álmot. Ezt csupán Antigoné tudja./.. _ a görög tragédiá-
ban Antigonéból csupán annak gondolata kényszeríti ki 
a bánat feltörését, hogy élve eltemetésre szánták: 

(850) Én, én nyomorult, 
Kit az élők kivetettek, 
S nem fogadnak be a holtak. 

(Trencsényi Waldapfel L ford.) 

addig a mi Antigonénk ezt egész életében elmondhatja 
önmagáról. (...) 
Tegyük fel, hogy Oidipusz halott. Antigoné már az ő  
életében is tudott erről a titokról, de nem volt bátorsága 
ahhoz, hogy feltárja szívét az apja el őtt. Apja halálával 
az egyetlen kiút is megsz űnt számára ahhoz, hogy tit-
kától megszabaduljon. Ha most ezt él ő  emberre bízná 
rá, szégyenbe hozná apját; életének az lesz az értelme 
számára, ha annak szenteli, hogy törhetetlen hallgatá-
sával mindennap, a napnak szinte minden órájában 
megadja neki a végtisztességet. Egy dolgot azonban 
nem tud: maga az apja tudja-e ezt, vagy sem. Itt van a 
modern: ez a nyugtalanság bánatában, ez a kétértel-
műség fájdalmában. Szereti apját teljes lelkéb ől, és a 
szeretet kiragadja öt önmagából apja bünösségébe; az 
ilyen szeretet gyümölcse hogy idegennek érzi magát az 
emberek között, minél jobban szereti apját, annál job-
ban érzi saját bűnösségét, csak nála tud nyugalmat ta-
lálni, mintha egyformán b űnösen együtt akarnának 
bánkódni. De míg apja élt, nem tudta rábízni bánatát, 
hiszen nem tudta, hogy ő  tud-e róla, s így lehetséges 
volna, hogy őt is hasonló fájdalomba rántja. 

(Dani Tivadar ford.) 

Kierkegaard ebben az irányban alakítja tovább saját An-
tigonéját, aki nem mer szobii, mert szeret s talán azért sze-
ret, mert nem szólhat. Antigoné így a mélankólia nagy 
alakjává fejlődik, pontról pontra úgy, ahogyan majd jóval 
később ugyanezen csapdát Freud a Gyász és melankó-
liában le fogja ími és magyarázni. A titok, melyet ismer, 
megbélyegzi Antigdnét, az „idegent", ki szüntelenül más 
helyzetben van, mint a többiek, az elkülönítettség, a kivétel 

pozíciójában. Kierkegaard helyzete idéz ődik föl bennünk. 
Antigonéjának alakjában (mint ahogyan Faust-, Don Juan-, 
Ahasvérus-, az ószövetségi Ábrahám-képében s más he-
lуeken is) könnyen ismerünk rá magára Kierkegaard-ra, a 
magányosra, az „egy emberre" (kívánsága szerint sír-
kövén csak ennek kellene állnia). Antigoné Kierkegaard 
jellemző  alakja, kibe az apjával, az ugyancsak melankoli-
kussal való különös viszonyát is belevetítette, valamint 
általa követelhetjük a Regine Olsennel kötött jegyesség 
látszólag motiválatlan megszakításának bels ő  történetét 
is. 

Annak szerencsétlen helyzete, aki sem holt, sem él ő , aki 
„élve eltemetetett". Metaforikusan szólva ilyen a melan-
kolikus helyzete is: holtnak lenni vagy él őnek, képtelennek 
arra, hogy meghalj, s képtelennek arra, hogy élj. Vagy: 
tudni valamit, amit nem kívánsz rejtegetni, ám ugyanakkor 
megfosztva attól a lehet őségtő l, hogy kimond. A „melan-
kolikus megismerés" tengelye a titok tematikája. Antigoné 
éppen azzal szeretne bizalmas lenni, akinek titkát ismeri, 
kizárólag vele, kit a fájdalomban helyettesít, az egyetlen 
valakivel, aki által fellélegezhetne, ám szeretete ugyanak-
kor tiltja számára, hogy közlésével terhelje azt, akiben 
eszményképét látja. Ha beszélne arról, amir ő l szeretne s 
ami miatt szenved, megzavarná eszményképe iránti viszo-
nyát. Csupán a betegség árán tudja meg menteni azt, s a 
betegségnek köszönhetően ismeri meg e viszony igazsá-
gát, a saját magára vonatkozó igazságot. Kierkegaard ér-
tekezése a röviden leírt Antigoné-paradoxonról más ösz-
szefüggésben magára Kierkegaard-ra vonatkozik. 

Kierkegaard melankolikus szenzibilitása éppen abban 
állt, hogy rejtegesse saját melankóliáját. Arra kényszerült, 
amit nem kívánt. Ebben rejlik a Reginével való szakítás 
nyitja is; bármennyire is vágyakozott rá, nem tudta bele-
rántani saját betegségébe, „halálos betegségébe", aho-
gyan erre Antigoné sem volt képes kér őjével, Haimónnal 
szemben Oidipusz halála után. Talán a rejt őzködés volt 
Kierkegaard egyetlen viqasza a melankóliában. 

A rejtőzködés azonban Kierkegaard-nál a fölszín játéka. 
Vigaszt nyújt számára a melankóliában, s ezét már-már 
bűnnek tekinti. Nem benn, hanem kinn rejt őzik. A melan-
kóliaegyébként sem más, mint „nem hatolni mélyre és be-
felé". Ily módon Kierkegaard a fölszínen rejtegette azt, ami 
egyébként szerinte annak elutasítása, hogy mélyre hatol-
junk és benn legyünk. A szellem mint egyed és mint köz-
vetlenség bele van szőve az egész földi életbe, átengedi 
magát a ziláltságnak, megfeszített a sokaságban. Ha nem 
sikerült áttetsz ővé tennie önmagát, hogy kiszakítsa ma-
gát a sokasághoz fűződő  kötelékeibő l, a melankólia zsák-
mányává lesz. Bármit tett is kés őbb, Kierkegaard-nak nem 
sikerült megszabadulnia a melankóliától. Paradox módon 
nélkülözhetetlenné vált számára ahhoz, hogy fennmarad-
jon. A világról való lemondás elemei arra szolgáltak neki, 
hogy a világban élhessen. 

James Joyce: tedd-a-nyelv/metanyelv 

Reymond Libansky, Friz Sachsl és Erwin Panofsky Sza-
turnusz és melankólia3  cím ű  könyvében, a melankólia 
antik és középkori tö гténetének e kimerítő  áttekintésében 
azon irodalmi és képzőművészeti források mellett, melyek 
nélkülözhetetlenek Dürer Melancolia cím ű  metszetének 
ikonológiai elemzéséhez, említést tesznek Démokritosz s 
örült nevetése recepciójáról is (melyet már érintettem). A 
nevető  Démokritosz tehát a melankóliának csupán egyik 
típusát testesíti meg. Az aeginiai Pál is így beszél az Érte-
kezés a medicináról c. m űvében: „a melankolikusok 
egyik része mindig nevet, a másik mindig sír." A fölosztás 
irodalmivá vált s ezáltal értelmez ői instrumentáriummá. 
Hasonló belátásra akadunk a református teológusnál, Me-
lanchtonnál is a lélekrő l szóló könyv, a De Anima második 
kötetében. 

Melanchtont mint Hippokratész Démokrisoszának „ol-
vasóját" „olvasta" — azt hiszem a Finnegans Wake-ét ol-
vasva — Joyce. Ez lenne egy szuggesztív cím magyaráza-
ta, mely felforgatja a nyelvet és történetet s a nyelvbe 
csempészi a történetet. 
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Méhalkoholóiai. Mellankólika. Melódaódia. Mahlerkópia. 
Mellalkémia. Melaszmumia. Méhantológia... Állhatatla-
nul, hogy üldözze. Muliercolia: Zsír és vaj; kissé fáj: 

— Melanchtholy!? 

Dürer metszete, a Melencolia egyike azon alkalmak-
nak, melyek arra ösztönöznek bennünket, hogy a melan-
kolikus magatartásban felismerjük annak szorongását is, 
akinek többször nem sikerült vállalkozása, mint ahány-
szor sikerült. Ilyen az alkimista melankólia, melyet ugyan-
csak sejtetni kíván a maga jeleivel az említett metszet. 

Annak ellenére, hogy Dürer m űvét nem egyszer értel-
mezték a titkos tudományoktól s a hermetikus tudomá-
nyoktól kezdve, a melankólia s az alkímia közelítésének 
egyes részletei mintha nem lettek volna eléggé kihangsú-
lyozottak. (A probléma bemutatásának ösztönz ő  példáját 
találjuk Jacques van Lennep Művészet és alkfmia4  művé-
nek Melankólia és a laudus puerporum c. fejezetében. E 
közelítésre túlnyomórészt a Szaturnusznak, a felfaló isten-
nek tulajdonított szerep révén kerül sor, aki a halál prog-
resszív közeledtének s a napok gyors elmúlásának szim-
bóluma volt, s kinek rendszerében sorolták, érthet ő  módon 
a melankóliát is. Merkúr, valamint az alkimisták ősapai 
istene, Hermész, aki védi őket és munkájuk sikeréért ke-
zeskedik, az alkimikus értekezésekben rendszerint össze-
ütközésben áll Szaturnusszal: az alkimisták félelme is vele 
függ össze, a szorongás, hogy megvalósíthatják-e m űvü-
ket, a Nagy M űvet, s az alkimista filozófusok reménytelen-
sége, akik lelkeik megváltására várakoztak. Az ilyen Sza-
turnuszt le kellett győzni. Az ellentétek megfelelésével asz-
szjmjlálták őt is, a halállal és a melankóliával együtt, az alkí-
miai folyamatban ;az alkimista vágyaiban, türelmetlensé-
gében rejlő  szorongás, hogy sikerüljenek m űveletei a tö-
kéletességig vezet ő  út megkerülhetetlen szakaszává vált, 
maga a melankólia pedig a szorongás tünetévé. Végül a 
melankólia nyelvileg is bekapcsolódott az alkimikus m űve-
letekbe (a görög melasz — fekete, a hole — epe összetéte- 

6 lébő l). Megfelelt ugyanis a rothadás, a vérzés fekete szi-
nének, az alkímiai nigredonak, annak a folyamatnak, mely-
ben a m ű  anyaga a halál színét ölti magára. Az ólmot is 
ide sorolhatjuk, melynek ugyancsak fekete színét Szatur-
nusz jelképezi és transzmutációra használták. A szatur-
nuszi misztikával az alkímiába bevezették a melankólia és 
az időmúlás misztikáját. Az ellentétek megfelelésével be-
következő  asszimilációval összhangban az alkimisták 
Hermész kövét, mely után szüntelenül nyomoztak a böl-
csek kövét, melyben minden változás ereje találkozik Sza-
turnusz kövének is nevezték. 

Akkoriban megszokott dolog volt az alkimistákat melan-
kolikusoknak tekinteni. Úgy tartották, hogy a melankólia a 
jellegzetes hangulatuk. Dürer bizonyosan tudott a Liber 
de Arte Distilandiról, Brunswick m űvérő l A Könyv a 
desztillációról cím ű rő l' (megjelent 1500-ban, majd 1508-
ban ismét az akkori Strassbourg-ban), melyben — ahogyan 
egy reprodukció alapján megítélem —Melankóliát n ő i alak-
ban ábrázolták, mely egy laboratóriumban üldögélve méla-
búsan, révedezve hallgatja a hárfázó zenészt, aki talán 
azért muzsikál, hogy el űzze bánatát. Ebbő l valami átkerült 
Dürer Melankóliájának n ői figurájába is. A metszeten 
azonnal fölismerünk néhány szaturnuszi-alkimikus emblé-
mát. Az Idő  megtestesítő iként, Szaturnusz jelei a homokó-
ra és a mérleg, melyekkel az élet lepergését mérték. Lé-
teznek miniatúrák, melyeken az alkimikus a mérleg el őtt ül. 
Aquionói Tamás De alchemia cím ű  értekezésében a me-
lankolikus alkimikus a homokóra fölé hajol. Dürer a mérle- 
get s a homokórát a falra akasztoftá metszetén. Mclankó-
lia alakján kívül itt van még a földön a vízimalomk ő  vagy a 
köszörű kő , mely az alkimista laboratóriumokban a magok 
ő rlése mellett mindenféle fém zúzására szolgált, tehát a 
remekm ű  létrehozásának ún. száraz módját jelképezi. A 
magok ő rlésével megkezdődik erjedésük, „rontásuk" fo-
lyamata. A köszörű kő  a rothadáshoz kapcsolódó szatur-
nuszi embléma, melyet az alkimisták Szaturnusz király-
ságának neveztek. Végül, a poliédert, a sokszög ű  követ 
ugyancsak ábrázolja a kép; ez az elem szintén beleil-
leszkedik a szaturnuszi és a melankolikus misztika alkimi- 

kus összefüggésébe. A poliéder a bölcsek kövét idézi, 
mert sokszögűségével a végtelen szög ű  testre utal s ezzel 
a szögek nélküli testre, a szépség és egyszer űség legtö-
kéletesebb klasszikus mintájára. 

Jakob Böhme a De signatura rerum cím ű  szövegben 
írja: „a menny már itt van a földön, ám az ember mindad-
dig távol lesz tő le, míg nem regenerálódik... épp úgy, mint 
ahogyan az aranyat a Szaturnusz rejtegeti". Az alkimisták 
szerint ugyanis az ólom, Szaturnusz férne, lehet őségként 
rejti magában az aranyat. Az alkimista föladta volt az arany 
kiválasztása az ólomból. Éppen az ólomban rejt őző  arany 
hozzáférhetetlensége képezi azt a közvetlen motívumot, 
mellyel az alkimikus melankóliát értelmezik. Hogyan tud 
akkor az alkimista kigyógyulni a melankóliából? Csak oly 
módon, ha sikerül az ólmot arannyá változtatnia, ami azt 
jelenti, hogy a szaturnuszi sötétséget a szellem aranyló ra-
gyogásával cseréli fel. Az alkimista a melankolikus fekete 
epe, a reménytelenség térsége és a lélek örömteli elra-
gadtatottsága között mozog. At kell jutni a sötét, szörny ű  
egeken, mielőtt felfedné a tiszta fényességet, a szepl őtlen 
napot. Dürer metszetén ennek az útnak a jelképvilága raj-
zolódik ki. 

Fordította Thomka Beáta 

I write of melancholy, by being busy to avoid melancholy. 
Míhcael A. screech: Montaigne and Melancholy. 1984. 
Tanulmánygyűjtemény a „természetfilozófia, vallá ~ és művészet" terüle 

téről, Saturn and Melancholy. London, 1964. 
Jacques van Lennep: Art and Alcimie. Bruxelles, 1971. 

Az itt közölt mü része Jovica A ćin Thomka Beáta fordításában és a FORUM 
kiadó gondozásában a jövő  év folyamán megjelen ő  esszékötetének. 
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Délelőtt. 
Nem láttam tisztán az arcát , mikor elvezették , de a többiek 
megerősítették sejtésemet. Mosolygott. 
Tegnap , a vacsoránál véletlenül egymás mellé kerültünk, 
és néhány szót váltottunk . Nem tudtam kihámozni mon-
danivalóját . A csendrő l és a távoli hegyvonulatok gerincé-
rő l, de nemcsak a tömeg zsivaja harsogta túl , ő  is a szo-
kottnál halkabban mesélt , azt hiszem , szándékosan akart 
rejtelmes maradni . Azután nagyon sokáig a tányérját bá-
multa, majd egy lassú, egyszer ű  ritmust kezdett dobolni, 
ránk már nem is ügyelt . Hirtelen fölállt , óvatosan hátrább 
tolta a rozzant széket , majd lehajolt , és a fülembe súgta: 
— Egy hete már úgy bánnak velem, mint egy herceggel. 
Nem tudom , miért... — megváltozott a hangja , és folytatta 
— De te is biztosan kicsit ütöttnek tartasz. 
— Nem, dehogy. 
— Pedig az a leheletnyi szünet , ami a hangsúlyok közé 
fészkelte magát, az ellenkezőjérő l árulkodik. 
Gyors mozdulattal megigazította ruháját , és választ se vár-
va kisietett . Kicsit aggódtam miatta . Alig egy hónapja, hogy 
ideérkezett , és rögtön papírt meg ceruzát kért. Nem kapta 
meg mindjárt , és ceruza helyett is csak egy darab grafitot 
adtak . Napokig nem hagyta el szobáját , nem nyúlt még az 
ételhez sem . A doki megvizsgálta , vont egyet a vállán, 
összepakolta müszereit és kiment . Nincs semmi baja, 
mondta. 

Sokáig virrasztottam , a mennyezetet bámultam . A léptekre 
figyeltem föl, a folyosó végérő l jöttek. Mindenhol mozgol б -
dás támadt . Most még tompábban , ütemesebben kopog-
tak a bakancsok . Várakozó arcok jelentek meg itt is, ott is. 
Lehunytam a szemem . Elhaladtak ajtóm előtt. Halk csikor-
dulás , majd apró kattanások sorozata hallatszott. Föl-
ugrottam , és a rácsokhoz lapultam , amennyire csak lehe-
tett. Kilökték a szobájából , és kétoldalt közrefogták. A cel-
lát nem zárták le, és a fert őtlenítők is csak délután érkež- 

nek. A falhoz húzódtam . Ajkaim közt éreztem a salétrom 
csípését . Izgatottan lestem a kövezetet, a kövezet árnyé-
kait. Elmentek . Még sokáig néztem a rácsok párhuzamos, 
sötét vonalait a padlón , majd lefeküdtem. 
Nyolc lehetett , mikor valaki felrázott , hogy van -e citromom, 
és adnék-e neki . Álmosan kotorásztam a kabátom zsebei-
ben, majd odanyújtottam neki. Kés őbb nem is emlékeztem 
az arcára . Megmosdottam . A reggeliig van egy kevés idő , 
így zsebembe csúsztattam pár szál cigarettát , és kioson-
tam a folyosóra . Őrizték a celláját. Az őrnek átnyújtottam a 
dohányt . Megemeltem a pokrócokat , és kivettem a zöldfe-
deles jegyzetfüzetét , az ajtónál felmutattam , a szobámba 
mentem , a szekrény alá dugtam. 

Este. 
Föllapozom a noteszt . „ Mesék ", áll az elején . Olvashatat-
lan a címe az elsőnek . Végigfutok rajta , majd figyelmesen 
másolni kezdem: 
„Csak a legszűkebb körben eszméltem fel, mikor már fog-
ták a kezem. Befelé néztünk mindannyian . A mellettem lé-
vő  elengedett , és hátrább csúszott . Megpróbáltam követni 
tekintetemmel, de nem láttam senkit. Helyébe ismeretlen 
arc került , de az ő  szorítása is éppoly heves volt. Lecsuktam 
a szemem . A bizsergés ujjaim hegyéb ő l lassan kúszik föl-
felé. Nedvesedik a tenyerem. Minden ízembe remegek. A 
fájdalomtól összerándulok , és ebben a pillanatban dereng 
fel bennem, már nem tartozok közéjük. Nyugalom honol 
körülöttem, melegség. Ismét élő  testeket érint kezem. 
Alattam, messze fortyog a szoros embergy ű rű . A helyem 
még üres köztük. Most könnyebben is mozoghatok, és 
nem fognak már olyan mereven . Csak fölfelé nézve üres a 
tér. Ez nyugtalanít. Lentrő l nem lehet idelátni, és innen 
sem látni a fölöttünk lévőket. Tudom, hogy várok, és tu-
dom, hogy mire várok . Csak halványan elképzelni lehet a 
következő  kört, de belátni nem. Belátni csak azokat bírom, 
akik szűkebb térben mozognak, és akik közül kiléptem. 
Várok. Ennyi az egész . Várok." 
Becsukom a noteszt , leoltom a villanyt . Holnap össze kell 
pakolnom. Áthelyeznek egy másik épületbe. Még nem 
mondták, hová. Nem is érdekel. Igy is lehet lenni, ahogy én 
vagyok , itt, a falak között , és ahogy volt ő , a folyosó végén, 
cellájában . Milyen kevés is szükséges a teljességhez. 
Eladtam , amit bírtam . Csak azt adhatom , és csak azt ve-
hetik el tő lem, amire különben sincs igényem. Ő  ezt tudta, 
ezért is bírt oly nyugodtan lépkedni közöttük végtelen sze-
retetével . Ő rző inek dühe is félelmükbő l táplálkozott . Halál-
ra vannak ők is ítélve , de próbálják ezt elfeledni , holott ép-
pen az ellenkezője az, ami révbe juttat. Ő  minden pillanat-
ban kész volt a legfenségesebb élményre. Ezen a regge-
len, már nem őt vitték végig a folyosón . Tudta és élte az 
utolsó mondatát , amit a notesz egyik piszkos lapjára írt: 
Miért is lennék elégedetlen, hisz egyedül vagyok mindig a 
körökben. 
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III. WAHLHEIM- BALLADA 
Nyújtóztam hazafelé a jégdorongban. Zabált 
már, túl volt. Nyakam, te fájdalom 
nélkűli dugó a kínjaim között, ha nem 
lennél, csak úgy leszopódnék a csontvázamról. 

: és halálra keltene halálom sz űz-virgonc 
eleme! Visszakívánkozom a Táncosnőhöz, a 
kifoszladt kárpitú mosdószékembe, vagy nyalni 
megolvadtáig, hogy akár szőke kisfiú legyek. 

3 Vagy Krönosz-fi! 
mert kibelezem a bírót, és kórót legelek 
~z ágyékomról, ti, te mindenki szépség-
telen vadászgnómjai, testem buziruhája 

; velem van  a papír, bízik bennem a 
dögöm, az ingyenes zálogkiváltás vigyora 
ny'»7a pofámat a levegőhöz; nagyon ill • 
van  ez így, négyszögesítettem a szerelmet 

i , nem meghatni, Charles, seggbe kúrni 
a Gazdát, haját rágva perkálni 
a kölcsönt, egymásba fogyásig, a n ő  
legközönyösebb színe előtt §ÍGY VARNI... 

és most már szabadon Woodoo Chile a vég 
végtelen asшámhava mindenestül tnzpor 
vagyok éhes a lekvár olyan mintha . 
élne táncosnős ujjamat az tiló hiányé 

keseríti össze a frissen sz űrt véremmel. 
Szeretlek, gondolom, és mindegy már, hogyan 
lesz jó ezután a szárazánál kezdem-e enni, 
vagy elalszom a fehér szárítókötélen 

~ , végre hát kígyó az•idő , hirtelen férfi 
lettem; nincs mintha, nincs minta, minden 
jól ellenemre van, farkam a Nagy Éjszaka, 
megmarom, elnyelem, belehalok a Napba. 
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lovas ildikó 

ELTÖRT POHARAINK EMLÉKE 

„Szerintem minden érzés kizsákmányolható, és gyakorla-
tilag ki is használják." (Fassbinder) 

Kkkrrcc... néma csönd. Kimeredt szemek követik az 
esésen már túllev ő  tárgy szilánkos maradékainak esetle-
ges további útját. Nincs tovább útja. Némán és kiszolgál-
tatottan hever a tárgy. Esetlen. Ügyetlen. Együgy ű  széte-
settségében. Ki lehet söpörni. Érzi ezt, pedig nincs is lelke. 
Könyörgőn meresztgeti szilánkjait. Vércsöpp. Ha nem te-
het mást, legalább vág egy utolsót. Az ujjból kimered egy 
aprócska szilánk. Káromkodás. Szisszenés. Vércsöpp. Az 
üvegkellék sértődötten hever darabjaiban. Az el őadás fo-
lyamán uralkodott, számított a létezése, funkciója volt, rek-
vizitum volt. Volt. Vol. Vo. V. Most csak ilyen hegyes szi-
lánkokból áll (V). Némán és halottan hever az el őadó m ű -
vésznő  lábai előtt. 

Mert én megmondtam neked, hogy ez így nem élet! 
Hogy így nem lehet élni! Rádiójáték. Esetlen csörömpölés. 
Három statiszta égzengést és villámlást izzad ki magából. 
A rádióhallgató ijedten kémlel a konyha felé. A rádióhallga- 

tó kimeredt szemmel puhatolja a konyha zajait. A füle sü-
ket, mennydörögnek benne a statiszták. Mert én meg-
mondtam neked, hogy ez így nem élet! Él őjáték. Milyen jó, 
hogy a rádiójátékok sem tökéletesek és elfelejtik, hogy 
még a vihar sem tart örökké. A törölget ő  kézbő l kicsusszan 
egy tárgy és kkkrrcc... az asszony némán és kiszolgálta-
tottan hever a földön. Könyörg őn mereszti kifacsarodott 
tagjait. Vércsöpp. Még egy. Még e. Még. Mé. M. Ilyen ala-
kot hagyott benne a kés. Mondjuk a mellén. Az el őadás fo-
lyamán uralkodott, számított a létezése, funkciója volt, fe-
leség volt. Hhhmmmh... nyálas, cuppanós kibékülés, 
enyhe lihegés. Majd csicserg ő  búcsú. Édes. Az asszony 
ellenben némán és holtan hever a rádióhallgató Iába el őtt. 

A rádiójátékban ismerik a folyamat menetét, (nem is té-
vednek a befejezést illet ően sohasem) az életbe azonban 
hiba csúszott. Csakúgy, mint azon előadás menetébe. De 
ott vége lett az el őadásnak, itt viszont nem lesz vége. Egy-
másra siklottak a síkok. Az el őadásé és az életé. De most 
mit lehet tenni, de most mit, de most, de. Nincs de! Az 
.üvegtárgy eltört, a b űnösnek lakolnia kell! Senki nem kér-
dezte, hogy miért hever a földön vérbé fagyva az asszony. 
Átléptek rajta. De az üvegtárgy ... „De már a torkára fonó-
dott az egyikúr keze, a másik pedig mélyen a szívébe döf-
te s kétszer megforgatta a kést." S bel ő le üvegfej ű  ember 
lett. Üvegfej ű  rádióhallgató, akinek gondolatait esténként 

. tejfehér neon világította meg, az olvashatóság kedvéért. 
Akik csak a fejét látták az erkélyen, nem tudták, hogy ezek 
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nem a saját gondolatai, hanem egy regény utolsó monda-
tai. Neki is voltak utolsó mondatai, amikor harmadnap kijött 
a bűzre a rendőrség és átlépve az M-alakú vágást — mell-
vágást —viselő  nőn, óvatosan az üvegfej ű  rádióhallgató fe-
lé közeledtek: „Sve će biti u redu." Mondták kedvesen 
mosolyogva, s akkor ő  is elmondta az utolsó mondatait: 
„Mert én megmondtam neked, hogy ez így nem élet." De 
(már megint ez a szócska) a rend őrök nem értették, mert 
más volt az anyanyelvük. 

Az ítélet után senki sem próbált mentséget találni a gyil-
kos rádióhallgató tettére. A rádiójátékot mindenki figyel-
men kívül hagyta. Végrehajtották az ítéletet. Kkkrrcc... né-
ma csönd. Az üvegfej darabokra hullott. Szemei kimered-
tek. Némán és holtan hevert az ítéletet végrehajtók Iába 
előtt, akik siettek haza, mert vasárnap volt, és tíz órakor 
kezdődött a hangjáték a rádióban, amit a fáradságos mun-
kával töltött hét után a dolgozók (és polgárok) széles mo-
sollyal ajkukon, boldogan hallgatnak végig. Aki pedig a rá-
diójátékot, a színielőadást és az életet nem tudja különvá-
lasztani, annak vére folyjon el. Annak élete gubancaiból nE 
legyen kiút, azt Ariadné bosszulja meg ,miel őtt a fonalat a 
kezébe adja... 

S vagyunk néhanyan ilyen üvegfej űek, hosszú bolyon-
gásaink alatt sikertelen keres ő i a határnak, amely az élet 
és minden más tevékenység között elhelyezkedik. Annak 
vére folyjon el! Ha figyelmesen hallgatózunk bele az éjsza-
kába: messzirő l elhaló hangokat hallunk, kkkrrcc... néma  

csönd, majd kkkrrcc... néma csönd, majd kkkrrcc... 
majd... így tőnek el poharaink egymás után, sztaniolpapír 
karácsony-másnapi gy ű rödségét hagyva lelkünkben. Mit 
gondolsz, a sasok nem mosolyogtak miközben Promé-
theusz máját tépték? Él őjáték. Amióta ezt megkérdezted 
tő lem, barátom (a zongoram űvésznő  csodálatosan elő -
adott Liszt h-moll szonátája után a szünetet élvezve és a 
kényelmetlen székeket negálva), azóta egyfolytában töp-
rengek, úgy fáj ez a kérdés üvegfejemnek, mert minden 
fenségesség elt űnt az életbő l már akkor?, már ott?, a zajló 
tenger habjai fölött? És azóta egyfolytában csak röhög ő  
sasok keringenek a leveg őben, megszüntetve (de nem 
megőrizve) annak lehetőségét, hogy hősök szülessenek. 
Amikor végighallgattuk a koncert második részét is, s az 
autóba ülve bekapcsoltam az ablaktörl őt, sztaniolcsöppek 
futottak le az orrnyergemen, s oly kecsesen giccs íz ű  volt az 
adott helyzet, akár egy rádiójáték sikerült vége, azzal a kü-
lönbséggel, hogy én egyedül ültem magam mellett. Érez-
tem, hogy ez az élet. Rám nehezedett minden súlyával a 
terhes magány. Az utolsó két mondat készül ő  rádiójáté-
kom befejező  része lesz. Röhögnek a sasok, barátom, 
éles cső rükkel kíméletlenül kopogtatják üvegfejünket. 

Nézem Michelangelo képét, az Ádám teremtését, né-
zem, s fáj, hogy a mi ujjunk összeéréséb ő l nem teremtés 
lett, hanem csak egy buta játék. Nem tudtunk méltóképpen 
felmagasodni, égig emelkedni, ívben meghajolni. „A kit ű -
zött napon és időben Michelangelo munkásaival ledöntötte 
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a téglafalat és a palánkot, úgy, hogy Dávid szobra ott állt a 
kék ég alatt..." A kit űzött napon és id őben mi nem tudtuk 
ledönteni a palánkot,hogy ott álljunk a kék ég alatt tisztán, 
átlátszóan, fényl őn, törékenyen, akár törékenységünket 
hirdetve, kkkrrcc... várva ezt a kísért ő  hangot, amely min-
dent megsemmisít, amely vért fakaszt, amely millió darab-
ra zúzza össze buta rádióhangjátékos gondolatainkat, —
mert elfelejtettem mondani, de minden ide vezethet ő  visz-
sza, üres tereken kimondott mondatok, ha kés őbb vissz-
hangoznak bennünk, akkor már olyanok mint a vasárnap 
délelőtti hangjáték, pedig ott és akkor minden voltak; szó-
val, nem volt bátorságunk dacolni, Dávidként emelkedni az 
ég felé, pedig tisztán emlékszem, hogy azt mondtad: a Dá-
vid-szobornak gyönyörű  a története. Él őjáték. Kkkrrcc... 
tulajdonképpen véletlenül ejtettem le a poharat szombaton 
reggel, a születésnapom másnapján, mert egészen ügye-
sen egyensúlyoztam a tálcával, gondolataim tiszták voltak 
— mint a reggeli, nevető  napsütésben fürd ő  táj, hogy mást 
ne mondjak, — s anyám hangját hallottam hirtelen a hátam 
mögött, amitő l összerezzentem (hm, hm, mégsem voltak 
olyan tiszták a gondolataim?), s elejtettem a poharat, pon-
tosabban leejtettem a tálcáról, megcsonkítva így a hatból 
álló egységet, szétszórva a teraszon az üvegszilánkokat, 
és lelkiismeret-furdalást érezve a lelkemben, hogy kitalál-
ják a gondolataimat (tényleg azon dolgokra gondoltam vol-
na?). Tehát egyáltalán nem volt véletlen, hogy leejtettem a 
poharat, mint ahogy az is a történet része, hogy két héttel 

korábban te löktél le egy poharat. Csak neked nem volt lel-
kiismeret-furdalásod, te hanyag eleganciával szedted föl a 
földrő l a cserepeket, kkkrrcc... mondta alig néhány má-
sodperccel el őbb a pohár, megelégelve indiszkrét viselke-
désünket, kkkrrcc... mondta, te összeszedted, visszahe-
lyezted eredeti helyére, az asztalra, de már nem eredeti ál-
lapotában. Mert ami bel ő le egészben megmaradt, abba 
belehelyezted a szilánkokat, olyan volt a pohár, mint én. 
Darabokban csúcsosodó szilánkokban maradtam meg. 
Sebezhetett a pohár, mert ujjaim elgondolkodva követték a 
megmaradt vonalakat. Sebezhettél te, mert inkább figyel-
tél a pohárra, mint rám. Hazugságaidat a melegágyból 
(vagy meleg ágyból) kidugott orrod életre túl gyenge im-
pulzusait hallgatva vágtam meg az ujjam — ne mondd, kér-
lek, hogy nem igaz, mit se számít, különben sem tudhatod, 
hogy érzem magam —, s a vércsöppel szívet rajzoltam az 
asztalra. De ez már nem igaz, ez megint egy részlet, ami 
összemosódott velem: „Nem csodálkoztam volna, ha vé-
rezni kezdenek, ahogy vérezni kezdett a könyököm is, 
mellyel vörös szíveket rajzoltam kávézás közben a kony-
haasztal lapjára." 

Lehetetlen, de a megvalósult árnyakat kell követni, a 
zöld tisztaság áhító igéjét, áááhh, mondja az ige, s nem 
hamis, vásári kacatokkal feldíszített bóvli gondolatokon ka-
cagni, kac, kac, kac. Így! Vagy még rondábban. 

Rádiójáték: Könyörtelenül akarnálak, mondtam neked 
rögtön, de nem mindennapi kenyeredet, hanem azt, ami- 
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lyet az alkotás sós verítékével teszel ízesebbé. Átsiklik él ő -
játékba, én mondom. 

Rádiójáték: Miért nem ve tted ezt észre rajtam? (Sóhaj: 
aahh.) 

Én mondom: Csak a banalitástól akartam megkímélni 
irántad érzett érzéseimet. 

Rádiójáték: S vagy teljességében kellesz — ha létezel 
úgy egyáltalán —, vagy nem is kellesz. 

Én mondom: Még ha hites szeret őmmel való megcsalá-
sa is lesz önmagamnak minden gondolatom. Én mondom? 
Rádiójáték? Ki mondja? 

„I'm sor ry  that I made you c ry  
I didn't mean to heart you 
I'm just a yelous guy" 
Egy harmadik mondja. Elhiggyem? Téged már ez nem 

érint, mert nonchalance veszel mindent. Híreket mondunk. 
Kkkrrcc... néma csend. Hiába vannak lángoló igék, alli-

teráló utalások, vágyódó metaforák, hiába vannak szavak., 
hiába vagyok én. Sért ődötten heverek darabjaimban. Ha 
nem tehetek mást, legalább síúrok egyet. Leszek kimere-
dő , fájdalmat okozó, vércsöppét el ő idéző  szilánk. Szissze-
nés. Vércsöpp. Káromkodás. Nem hallom, de akarom hal-
lani, akarom, né vigyorogj, egyetlen barátom, a kávédba, 
ha neked is van igazad, s röhögnek a sasok, ha nekem 
üvegfejem van is, amely már agyonrepedezett, ha herma-
frodita is minden ember, ahogy Pirandello mondja, akor is, 
ha egyik felem sír, a másik nevet csak, akkor is „ha álar- 

caikat a müvészi alkotás a maga kegyetlen törvényei sze-
rint lerántja, úgy tetszik; újabb és újabb fájdalomba vagy 
vigyorba meredt álcákat talál rajtuk". S ez olyan mint a 
Capriccio. Nagy cével, m űalkotás címe, de nem kötetlen, 
ćsapongó formában írt zenem űé. 

Valóbani jelentéstartalom nélkül, de mindent csak azért 
tehetünk, hogy több legyen általa a világ, a szutykos 
tegnap, a már megpenészedett ma, az imádságos hólnap. 
(Még). Cizellált csókod is ezért történhetett meg, csókod, 
csóko, csók, csó, cs. Ilyen hangja volt, míg le nem lökted a 
poharat, amely azután f őszerepet kapott. 

Rádiójáték: (a szenved ő  monológja) ... a továbbiakban 
úgy törnek össze poharaink, mint mi magunk. Cccc — cset-
tintés, (avulzió), amely rosszallást fejez ki, s jelen esetben 
a nem üvegfej ű  rádióhallgató szájából tört el ő . Mondtam 
már, hogy nem tudok különbséget tenni a síkok között, 
amelyek előadások, rádiójátékok és az élet(em) között 
vannak, így azt se tudom megítélni, hogy milyen legyen az 
adott „rádióhallgató". Ha üvegfej ű , akkor képes M-alakú 
sebek ejtésére. De ha nem üvegfej ű , ókkor nem képes. 
Ebben a kérdésben viszont a csakis D. Kišnek van igaza, 
aki nem szereti azokat az embereket, akik olyanok mint a 
földigiliszták és mindenb ő l horzsolások nélkül kerülnek ki. 
Komédiások. 

Mégis. A sebek fájnak. Többféle sebet ismerünk. Hadd 
ismertessek néhányat:. 
1. A fővárosban egy meleg napos délutánon egy csoport 
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galamb száll a Duna felé. Az egyik galamb teljes er őbő ' 
nekiszáll egy kandelábernek és lezuhan. Piheg. Totyog. 
Ott  marad a fűben: 
2. Lila felh ők érintik a város bejáratát. Az autóbusz a teme-
tő  mellett megy el. A sír mellett ül ő  bácsi elgondolkodva 
nézi a friss virágot és vacsorázik. A lila felh őkböl semmi 
sem marad mire kiszállok a buszból. 

Hallgatom Albinoni Adaggióját, mint néztem  Miche-
langelo  festményét, és a heged ű  lágyan felfelé ívelő  hang-
jaiba próbálok menekülni (talán a 3-as számú seb), de ma-
kacs állandósággal tér vissza ugyanaz a motívum, félbe-
hagyott találkozásunk zárómotívuma egybesiklik tuda-
tomban a heged ű  síró húrjainak visszatér ő  motívumával, s 
ellenállásom olyan csak,mint egy lassú, bens őséges han-
gulatú zene szomorúsága, amely látszólagos, s amely mö-
gött a teljes odaadás rejlik. Ha el nem vétjük az id őt és 
teret. 

Ellenkező  esetben kukacként vigyorgó barátomnak lesz 
igaza, aki a Liszt-darab után is ki tudta mondani, óóó, hogy 
volt ereje, hogy röhögnek a sasok. És tényleg nincsenek 
hősök, már olyan nagyon régóta nincsenek h ősök köröt-
tünk (nem mindennapi kenyeredet, hanem azt, amelyet az 
alkotás sós verítékével teszel ízesebbé), akik bizonyíta-
nák, hogy a rádiójátékok cuppanós kibékülései nem azok, 
hogy az enyhe lihegés sem az, hogy az autóbuszban mun-
kára zötykölődő , Ljubavni románt olvasó derék asszony-
társaink hálószobája voltaképpen üvegcserepekkel van  

tele, s nem önnön tetemüket hordják a munkahelyre. Id őn-
ként ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy megnézzem a 
mellüket, ott-e az M-alakú seb? Van-e némelyiknek üveg-
fej ű  párja, akinek sztaniol-gy ű rödtség ű  lelke életízért re-
meg, vagy enyhén megnyúlt, néha délutánonként unott 
kezelésbe vett mellük fehéren világít. 

Kkkrr... nem fejez ődött be a hangsorozat, mert nem 
esett le a pohár. Kecses alakja megpördült ugyan az asz-
talon, de az utolsó pillanatban elkaptad. Arra gondoltam, 
hogy el kellett volna törnie ennek a pohárnak is, hogy befe-
jeződjön a hangsorozat, amelyet így én csak magamban 
fejezhettem be. Káromkodtam. Megszólalt a telefon. Akkor 
már tudtam, hogy miért nem tört össze a pohár. Egyszer ű -
en csak azért, mert az élet nem keveri össze a zajokat. 
Csssrrr... csssrrr... így szólt a telefon, s akkor már tud-
tam, hogy vannak dolgok, amelyeket nem szabad össze-
fűzni. Fő leg a zajokat nem. Mégis. Ahogy fölálltunk és el-
mentünk, beleléptem az össze nem tört, vagy föl nem sze-
dett üvegszilánkokba. (Attól függ, hogy melyik esetre gon-
dolunk). Éjjel arra ébredtem, hogy sajgó szúrás indul meg 
a talpam felő l, egészen a sötétbe bámuló szememig. 
Üvegszilánkok csillantak meg a testemen. Vélt vagy valós. 
Tudatosult sajgások jelentkeztek. 

A tökéletesen folyó el őadásba hiba csúszott. Összetört 
egy kellék. Három darabra tört, yagy háromszor tört el és 
némán, halottan ott hever a földön, a teraszon, ott van az 
asztalon. 



14 

czirok ferenc 

HOGYAN LETTEM HOMOKOS 
BUDAPESTEN 

Ablakom párkányára kitettem egy jó napom, s mellé szé-
pen a sülthúst, amelyet anyám csomagolt. Délután megjött 
az asszony, örült nagyon, hogy h ű tőszekrényt tő lem fél-
áron vásárolhatott; közben csodálta fekete göndör hajam, 
s mutatta kislánya képét. Jaj, a kis édes, itt szomorú na-
Qyon, mondta, s tapintattal érdekl ődött magányom fel ő l. 
Ok ketten egyedül, és én, istenem, az már három magány! 
Ugyancsak rohadt egy dolog, mondtam, de én sietek asz-
szonyom, elmegy a vonatom! Istenem, önt várják!? Igen, 
vár a barátom és felesége; tudja, ők engem nagyon meg-
értenek, náluk tudom írni a legszebb verseket, motyog-
tam, s rohantam félszegen, áprilisi alkony h űvöse szitáló-
dott át, keresztül testemen. 

Jó estét kívánok! Az útlevelét kérem! Milyen céllal láto-
gat országunkba? 

Ihletért, uram. 

Ne marháskodjon, mert szépen lekéretem! Van nálunk 
valakije? 

Igen, uram. 
Van szeretője? 
Mit mondjak? 
Ne mondjon semmit! Sz-t, a költ őt ismeri? 
Igen, uram. Tegnap este hazafelé, a ház el őtt, ahol la-

kott, perelni kezdtem istennel, amiért... 
Jó utat, uram! Huszonnégy óra körül megérkezik, mond-

ta, s köszönésképp rám csukta a fülkeajtót. 
Az ember ilyenkor szívesen megiszik egy pohár sört, 

vagy jégbe h ű tött emlékeib ő l egy órányira kiolvasztja por-
celánmell ű  szeretőjét, és ismételten rádöbben, mily ke-
vés kell a boldogsághoz. En Andreára gondoltam, és tud-
tam: most testére fonódik a fekete éj, amint a betonon tér-
del egy garázs sarkának támaszkodva, s két gondolat 
kong agyában, akár a lélekharang, egy vékonydongájú 
gyerek keze alatt; és ő  élvezni próbál a részeg férfi durva 
markolászásában, egyéb hiányában istent kérve oltaná el 
benne az édes tüzet, melyet megénekelt egy költ ő , vá-
szonra mázolt egy tehetségtelen fest ő , melybő l táplálko-
zott egy fiatal színész, s megannyi fél ő rült m űvész. A nem-
zetközi gyorsvonat robog tovább; Andrea agyában t ő rt 
markol az önző  gondolat, és én érzem, ahogy nyalja testét 



a nyirkos éjszaka , akár a Tisza vize a bácskai partot. Nem 
kacag már , teste megfeszül . A szolgaösztön gondolat ki-
csavarja ellenfele kezéb ől a kést , tudja, nincs veszteni va-
lója. Igen — nem , igen — nem , kong a lélekharang . Uralko-
dóként szolgálni , remegik ajkaik , s most egyformák uralko-
dásban és szolgaságban . Néhány perc csupán e fényes 
szolgauralom; reggel a részeg férfi tükörbe néz, kínos mo-
solyt erő ltet arcára , azután a mosdó fölé hajolva odasúgja 
a jéghideg víznek : Andrea csak legenda volt . Nem tesz 
semmit, mondja, s közben legyint; én ballonból iszom a 
bort, és boldog vagyok, hogy ablakom párkányára kitehet-
tem egy jó napom , legyen aranytartalékom , ha majd haza-
jövök . Igy élünk mi valahányan, a sült kacsa felőlünk a tep-
sibő l kiszállhat ; közben a vonat , pontosan kettészelve az 
éjszakát , felém nyújtja jobbját , mondván : a költő  is egy fé-
lelmetes masina. 

S ha akkor lett volna egy mészfehér papírom , bizonyo-
san felírom : az életem , a halálom kérik , uram ; a földalatti, 
mely elvisz barátomig , a fények Budán , s Krisztinaváros 
háromtagú maffiájá, a pályaudvari bisztróban , ahová be-
tértem egy pohár borra a nyálkás éjszakában . Ejfél múlt öt 
perccel , s a hírek szerint Európa nyugodtan alszik; vér 
csak a korházak sebészeti ósztályán folyik, s néhány, még 
gennytelen koponyában, az agy körül. A pincér kiméri két 
deci borom; még nem sérteget, sem ő , sem a zene füle-
met. A szőke fiú mosolyogva odaint. Jó zene. Beatzene. 
Nem a Beatlesek . Mond egy másik nevet . Shadow-zok, 
mondom én, és itt egy kicsit elvitatkozunk. Bennem emel-
kedik a maligán és a párzási ösztön . Anyaszült meztelenre 
vetkezem , kifekszem a sínpárok közé , a villanypóznák és 
huzalok fölé; csillagok nedve csöpög rám, lehunyom sze-
mem. Ő ölel és csókol nagyon; lebegek a sínek és huzalok 
fölött , már oly könnyű  vagyok , akár a halál... 

Mi van veled? Szól a nő , és durván ránt egyet farkamon. 
Nem hallom . Mit akarsz? 

Nem akarsz velem!? 
Várj! Hadd dumáljak a barátoddal , mondom , közben a 

szomszéd asztalnál felébred Haver Hami . Feláll, azt hi-
szem elvágódik , mint egy gerenda . Nem, ő  volt az arany-
csapat egyik legjobbika, igaz, már , jó néhány éve alko-
holista. 

Mit mondtam , haver? 
Kiváglak , mint a taknyot ! Szól a barát , de én már ké-

szenlétben , akár a leopárd . Ha Hami elnyűtt Domonkos-
arcát csak egyetlen ökölcsapás sértené , a barát torkának 
ugrom. Azután mégsem történik semmi. 

Haver , te vidéki vagy , hagyd a francba őket! 
Vidéki balfasz , köpköd a barát , nem látod , hogy csíp a 

lány!? 
Nem tudom , milyen képet vághattam , de ha már vettem 

a lapot , ám játszom tovább , és köszönöm neked atyám, 
hogy néha oly bamba a pofám . Átverni engem , ki az imént 
még a világmindenséggel szeretkezett !? Hogy akar velem 
a lány , tudtam , és éreztem is az asztal alatt, de pincér és 
barát ide figyelj , előbb a Gellérthegyet verjétek át, azután 
próbálkozzatok velem ! Nem érdekel a lány. Számomra 
fontos egy más világ . Homokos vagy , igaz!? Recseg a ba-
rát, vagy romániai menekült, de ahogy vizsgálom, ször-
nyen arab a pofád . Lehetséges , mondom ; én szövetséget 
kötöttem ... Hordd el magad asztalamtól , zeng Gábriel, a 
barát szava. 

Tudd meg, ki vagyok én éhezve fogatlan időkre, szere-
lemre , nő re; de bennun sak hiány fogant és nem éhelem 

Tudd meg, ki vagyok en éhezve fogatlan id őkre, szere-
lemre, nőre; de bennem lsak hiány fogant és nem értelem 
temető . Tudd meg, ki vagyok én szolgáltatva a sorsnak. 
Minden mozdulatom .. . 

Egy moccanást sem! Hangzik mögöttem, s fájdalom nyi-
lal át mindkét kezemen; de mifélé perverz játék ez velem. 
arcom előtt hirtelen kettéhasad a mennyezet ; így végzem 
tehát, az ólomszürke ég súlya alatt. 

— Czirok úr, a költészet nevében letartóztatom! 
Megfordultam , és Andrea állt el őttem . Tudja, a moholi 

Nágyút hogyan került oda. 
Andrea figyelj! Tudd meg, ki vagyok én! Tudd meg, ki 

vagyok én mindenbő l rekesztve-zárva, de e börtönb ő l 
egyszer majd kimászom , át a legkisebb kockán is, hozzád; 
de addig is add kölcsön a ruhád , mert meztelen vagyok és 
fázom! Levetkőztem, Andrea, végérvényesen, s így mez-
telenül, akár a megdöbbent kőkomor vidéki szobor, izzom 
bordáim alatt , és nincs több szavam kedves , talán majd 
csak a föld alatt. 15 
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kukorelly endre versei 

ILYENKOR MELEG VÍZZEL 
MOSSA A KOCSIT 
Egy rabszolgából húzott el ő  
valami értékes kalászot 
volt, mivel lehetett még vel ő  
mert abban ő  halászott 

a titkos karácsonyi csont. 
De remegett, mert jéghideg volt 
és jéghidegen osont 
de a szívből, de már megholt. 

Ilyenkor meleg vízzel is 
mosta a kocsit az a kis 
rabló formájú ember. 
Ilyen erősen nem kell. 

Egy rablószolgából húzott elő  
titkos, nagy karácsonyi csontot. 
Volt, mert lehetett még velő  
és jéghidegen osont ott 

ilyenkor meleg vízben is 
mert abban még halászott 
mosta a kocsit, s azt a kis 
valami értékes kalászot 

de remegett, mert jéghideg volt 
az a rabló €ormójú ember. 
De a szívtől. De már megholt. 
Ilyen erősen nem kell. 

16 MA JÖTT EGY LEVELE 
Ma jött egy levele 
zőlap. Bandi nem hagy 
tam nálad a fülbe 
valómat? Az volt raj 
ta.  Ma  jött egy leve 
lezőlap. Bandi nem 
hagytam nálad a fül 
bevalómat? Az volt 
rajta. Ma jött egy le 
velezőlap. Bandi 
nem hagytam nálad a 
fülbevalómat? Az 
volt rajta. Ma jött egy 
levelezőlap. Ban 
di nem hagytam nálad 
á fülbevalómat? 
Az volt rajta. Ma jött 
egy levelezőlap. 
Bandi nem hagytam ná 
lad a fülbevaló 
mat? Az volt rajta. Ma 
jött egy levelez ő  
lap. Bandi nem hagytam 
nálad a fülbeva 
lómat? Az volt rajta. 

MI A PINCÉBEN 
Mi a pincében 
tartjuk a kará- 
csonyfaállványt. Ti?  
Én a mellemben. 
De hát úgy senki 
sem él! És a göm-
böket, gyertyákat 
meg a többi díszt? 
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kovács tickmayer istvan 

A PERIFÉRIÁN 

„Nem rendelkezek olyan érzékkel, amely-
lyel Isten megismerhető  lenne. Ezzel szem-
ben, az Abszolút problémája számomra 
rendkívül jelentős, mert azt csupán a mű-
vészet képes felfogni és meghatározni. De 
mivel Isten esetemben néma maradt, az 
Abszolút fogalma alatt magát az Istent is 
érthetem... 

Az Abszolút felé törekvés az emberiség, 
Igy a művészeteknek is, mozgatбja. Ehhez 
a fđ  irányelvhez kapcsolhatom a realizmus 
fogalmát. A művészet realisztikus, ameny-
nyiben az erkölcsi eszményre törekszik. A 
realizmus az igazság igénylése, és az igaz-
ság mindig szép. Ebben az értelemben az 
esztétikai kategória arányos az etikaivaL" 

Eltekintve a különböző  irányzatú nyugati 
bölcseletek képviselőinek eltérő  koncepciói-
tól és magyarázkodásaitól, a „mi a termé-
szeies szép?", ;,mi a m űvészi szépség?", 
„mi az igaz, és milyen esetekben van dol-
gunk igaz kinyilatkozással?" témájára, el kell 
ismernem, hogy ebben a pár sorban Andrej 
Tarkovszkij olyan tömören, és meggyőzően  

megfogalmazta a fenti p гoblámákhoz való 
hozzáállását, hogy sorainak elolvasása 
után, néhány pillanat múltán , mint a kártya-
vár omlottak bennem össze a nyugati böl-
cselők elméletei és koncepciói a művészet-
rő l. Véleményem szerint valahol (lehet nem 
is olyan régen) súlyosan tévedtünk, és a ci-
vilizációs őrület téves útjára tértünk. Az 
ilyen állásfoglalás nem következik szükség-
szerűen a vallásosságból , mert itt , szerin-
tem, nem is annyira a „b űnökrő l" van szó, 
hanem az emberiség eddig elkövetett téve-
déseirő l, és melyeket mindennek ellenére 
tovább is elkövet. Szerintem már rég elve-
szítettük az etikának nevezett érzésünket. 
Hogy etikus lényekké lehessünk, hinnünk 
kell valamiben (ezt tesszük is), valakiben 
(akihez ritusunkkal fordulunk), különben 
nemigen beszélhetünk igazságról, viszont 
igazság nélkül nincs m űvészet, sem pedig 
etikus életmód. Amennyiben korunk m űvé-
szetének szellemi alapjai megd őltek, akkor 
a művészetet csak az egyén szellemi hitére 
alapozhatjuk. Az a valami, vagy valaki nem 
kell, hogy szükségszer űen Isten vagy Ab-
szolút legyen, vagy akár az istenség vala-
milyen megtestesítője, mint Krisztus, Budd-
ha, vagy Mohamed, elegendő  hinni az em-
berben. A mai emberben azonban már nem 
hihetünk, mert már annyira eltávolodott a 
követhető  modeltól, hogy az „igaz" emberi 

tulajdonságai , korunk embere számára iste-
ni eredetűnek tűnhetnének. „Milyennek kel-
lene lennie az igaz emberek?" — hallom 
magamban a nyugati , nagy elméletekkel és 
különböző  retorikai készségekkel (az em-
beri ismeretek e csúnya protézisével) fel-
fegyverzett, filozófusok cinikus kérdését, 
Szókratesztöl Hegelen át egészen korunk 
analitikusaiig. „Egészen egyszer űnek" —
hangzik a válaszom —, „és ez az , ami a mai 
embernek a legnehezebb." Az ember min-
den nagysága az egyszer űségében (persze 
ez alatt nem kell a banalitást érteni) és a 
közvetlenségében rejlik. E tulajdonságok 
nélkül — meggyőződésem — teljesen képte-
lenek vagyunk bármit is kifejezni, ami az 
igazsággal kapcsolatos . Ezek nélkül hazug-
gá, mesterkéltté, és végs ő  soron elidegene-
detté leszünk. A mai ember bizonytalan az 
egyszerűségében, ha ugyan rendelkezik 
vele, mert az talán könnyen felfedhetné az 
átlagember minden sivárságát ebben a civi-
lizációs vadonban. A mások iránt érzett 
szeretet (amely nélkül , akarjuk ezt vagy 
sem, a mai modern világ sem létezik), már 
rég felváltotta a gyanú és bizalmatlanság; 
másokban eleve ellenséget vélünk felfedez-
ni: a természetben a legnagyobb veszede-
lem: a másik ember. 

„Az, aki mindent akar tudni , önmagát kí-
vánja megismerni" — mondja Collingwood 
az Eszme története befejez ő  részében, de 
vajoa a mi önismereti hagyományaink, és 
civilizációs társadalmunk globális fejl ődése 
csak az Ypres-i csatáig (harci gázok), 
Auschwitzig (koncentrációs táborok), Hiro-
simáig (A bomba), Vietnamig (biológiai fegy-
verek), hogy ne soroljam tovább, terjedhet-
nek? Bevallom , megtisztelne , ha valaki civi-
lizálatlannak tartana. 

Nem vagyok a poszt-auschwitzi m űvé-
szetkoncepció híve, mely szerint a m űvé-
szet és kultúra feladata a háború után, hogy 
korunk deviációinak felismerésével, a m ű-
vészet (diszharmonikus) rendszerével, ha-
zugságba kénysze гftse a társadalmi rendet. 
A művészet nem lehet elsősorban a való-
ság kritikájának eszköze , a művészet feltett 
feladatai pedig úgy hatnak , mint valami ka-
tonai és ideologizált koncepció , amitől a mai 
világban a m űvészet és a létünk is fuldoklik. 
Korunk tudománya analízisével és analiti-
kájával mindent felaprózott az utolsó atomig 
(eszembe jutott Gombrowicz: Ferdykdur-
kejában az analitikusok és a szintetikusok 
híres vitája ), és még most sem látja be hi-
báit. Mert kin segített a pszichoanalitikus 
kutatás a tudat alá szorított múltban (mely 
ha már tudatalattivá vált, szükségképpen 
kellemetlen is); kinek tetszhet az élet a Cor-
busier-i lakódobozokba a melyeket tör-
vényszerűen szeméttelepek vesznek körül; 
vagy kin segítettek a szintetikus ételek, és 
kinek van szüksége a m űanyagkultúrára 
(plasztika), mely mint a szemét, megsem-
misíthetetlen? A „jelentős haladás" ellené-
re, semmivel sem vagyunk okosabbak civili-
zációs elődeinknél, az úgynevezett régi civi-
lizációknál. 

Amikor, szerencsémre, alkalmam volt kö-
zelről látni az egyiptomi piramisokat — pró-
zaian —, megállt a lélegzetem , és a Кббг iб-
sok néma beszéde megértette velem az 
igazságot, azt, hogy az építkezések minden 
résztvevője , tekintet nélkül a hierarchiában 
elfoglalt helyére, az Ankh-hafa (és nem 
Khufu, ahogyan régen hittük) „mémököktő l, 
a kőtömbök utolsó szállítójáig ", szilárdan 
hitt abban , akinek épít, és abban is, amit 



építettek, mert egy csöppnyi kétség is ka-
tasztrofális eredménnyel járhatott volna a 
monumentális építményekre nézve. Nincs 
igaz művészi alkotás, nincs szépség, nincs 
értelem, ha nem hiszünk alkotásunkban. Mi, 
a kémia, az atomfizika, a genetika, a mate-
matikai logika és a precíz mechanika ered-
ményeinek mai tulajdonosai tehetetlenül 
szemléljük ezeket az „isteni alkotásokat"; 
meglepődve állapítjuk meg, hogy a m űhold-
felvételeken egyedül a nagy kínai fal épít-
ménye látható; elnémulunk arra a gondolat-
ra, honnan a sok tárgyiasult Carnac-Mene-
ca, Salisbury (Stonehenge); honnan szár-
maznak a gyönyörű  piramisok (Egyiptomon 
kívül) Közép-Amerika-szerte, például a 
Teotihuacan; honnan a tetszet ős Machu Pi-
chu, Hhyana Picchu, 011antay Parubo, PIa-
terayo erődítmények; honnan a piramisok 
Európában: Gottesberg, Tholmessing, 
Obergznzdoп . Honnan a kömonolitok a 
Húsvét-szigeteken? Inkább nem térnék ki a 
különböző  archeológusok és mások (Noet-
ling, Taylor, Flinders) koncepcióira, akik a 
maguk matematikai elméleteivel meg akar-
ták ismerni a régi építészek titkait, és vala-
mennyien közös nevező re jutottak, rájöttek, 
hogy a „régiek" nagyon jól ismerték a ter-
mészet törvényszerűségeit. Pontosan ki 
tudták számítani, mennyi ideig tart a csilla-
gászati év, előrelátták az apályt és a da-
gályt, majdnem pontos adataik voltak a leg-
fontosabb égitestek és Földünk közti távol-
ságról, ismefék az aranymetszés szabá-
lyát, ismerték az irracionális Pl számot (amit 
az egyiptomiak igen gondosan meghatároz-
tak) stb. A „régiek" minderre a természetet 
megfigyelve jöttek rá. Bartók is arra figyel-
meztet, hogy a természet törvényszer űsé-
gei mindig adottak voltak (így a természet 
tökéletesen m űködik), nem kell azokat ki-
gondolnunk, vagy végképpen, manipulálni 
velük. Például az aranymetszés számítást 
(sectio aurea) keretében fennálló arányok 
jelentős számban jelen vannak egyes ter-
mészeti formákban (valójában a számolás 
is a természet származéka). A természet-
adta példák környeznek bennünket: az em-
beri test felső  és alsó részének aránya, a 
nautiliusz kagylóhéjának logaritmikus, spi 
rális felépítése, a napraforgó, a margaréták, 
az ananász, a kaktusz hasonló felépítése 
stb. Az öregek tudtak tanulni a természett ő l, 
mi viszont csak romboljuk. 

„Mi a természet nyomán alkotunk" —írja 
egy helyen Bartók —, „a népzene is a ter-
mészet tüneménye... ugyanazzal a szer-
ves szabadsággal fejl ődött, mint az egész 
élővilág: a növények, állatok. A XX. század-
nak ez a talán legnagyobb zenészegyénisé-
ge, a „kalkuláló típusúak", Schönberg és a 
többi, árnyékában maradt. Amíg a háború 
utáni világ gyönyörködött Schönberg dode-
kafón matematikájában (mert kit érdekel ma 
már a zene), addig nagyon kevesen voltak 
tisztában azzal, hogy a bartóki zene (ki-
hangsúlyozom, hogy ZENE), egy Sztravinsz-
kij mellett, adott esetben, tökéletes számí-
tássá lehetett volna (gondoljunk csak a Ze-
ne vonósokra, ütđhangszerekre és cse-
iesztára stb.), amely mellett Schönberg 
matematikai szószátyárkodása úgy hat, 
mint egy nyugdíjas dominóparti. Bartók 
azonban a természetet és a természeti 
örökséget követve, mégis nagy zenével 
ajándékozott meg bennünket; nagyságát 
részben annak is köszönheti, hogy a nép, 
azaz ahogyan ő  maga fogalmaz: „paraszti"  

zenébő l merített, amely szerinte része volt 
és a természettel szoros összefüggésben 
fejlődött. Az ember számára minden fontos 
természeti törvény jelen van a ba гtóki zené-
ben. A világ mégis Schönberg nyomdokain 
haladt, mert abban vélte felfedezni a „nagy 
haladást". Ő  iszonyodott a népzenét ől, s ha 
mégis foglalkozott vele, akkor az az irónia, a 
persziflázs tárgyát képezte (ez az eset els ő  
vonósnégyesével, az O du iieber Augustin 
melódiájára), legérettebb m űveinek pedig a 
legjobb konstrukcióit tartotta, melyek mel-
lesleg, mint látvány sokkal érdekesebbek. 
Schönberg fiatal korában'valójában jó úton 
Indult, amikor atonális zenéjével elfordult a 
romantikus és posztromantikus hagyomány-
tól, megkísérelte megteremteni a magában 
érzett szabad zene felé vezető  utat (Pie-
rot iunair és a Fünfzen Gedichte aus das 
Buch der hángenden Garten ciklusban), 
de úgy látszik ez a mester is (amit egy írá-
sában — nem épp implicite — be is vallott) 
megijedt a szabadságtól, és ezért megpró-
bálta azt dodekafon rendszerével racionali-
zálni. Ekkor választja Schönberg az abszt-
rakt konstrukciókat, amelyen a mai kimúló 
civilizációnk is alapszik teljes egészében. 
Amikor belátta tévedését, élete vége felé, 
visszafordult kiindulásához: újra felfedezi a 
romantikus idiómákat. Ez talán nem példáz-
za kellőképpen azt, hogy a Nyugat, a ma-
ga zenei irányzataival, haladásával, és kü-
lönböző  izmusaival a végtelenségig körbe-
forog, azaz üresen egy helyben topog. Így 
nem is csoda, ha Bartók Zene a... els ő  té-
telérő l Boulez megjegyzi, hogy az remek-
m ű , mivel az egy kit űnő  konstrukció, viszont 
a Zenekarra írt koncert záró tétele „nem 
jó", mert túlzottan népies. Meg kell állapíta-
nom, bármilyen nagyságnak szeretné is 
magát Boulez feltüntetni (mert első  a biz-
nisz...), megfigyelésével baj van, hogy vak, 
s hogy számára és a hasonsz őrűek számá-
ra is a legjobb lenne, ha felhagynának a ze-
nével, mivel a komputerek jobb lehetőségeit 
nyújtják a konstrukcióknak, ,azok reprodu-
kálásában is jobbak, és végül is, ki gondol 
ma már a zenére, amikor kéznél van a min-
denható technika. Létezik-e hát valami 
szebb, mint Corbusier-i toronyházak, a 
szintetikus zene, a neonreklámok, a ham-
burger, a szintetikus kábítószerek, és a m ű  
nemi szervek? 

Soha sem fogom elfelejteni egy élmé-
nyem a Varsói ősz elnevezés ű  fesztiválról, 
(természetesen) az új komputeres, francia, 
zenérő l van szó. Minden olyan tökéletesnek 
és hibátlannak t űnt, hogy az emberek az 
egész rítusban feleslegesnek érezvén ma-
gukat, kivonultak. Ne gondoljuk azonban, 
hogy manapság, túl mindenféle izmuson és 
avantgardon, a koncertterem elhagyása a 
m ű  meg nem élését jelentené. Az emberek 
ma akkor távoznak, mikor úgy érzik, fölösle-
gesek — ma már senkit sem lehet elijeszteni, 
meghökkenteni, elzavarni... Pierre Schaf-
fer, a konkrét zene apja deprimáltan állapít-
ja meg: „Megriadtam a dodekafón zenét ő l. 
Úgy gondoltam találok valami más módot, 
mert a  Dl-RE-Ml-vel már nem tudunk mit 
kezdeni, talán felfedezek valamit a környe-
zetünkben, vagy azon kívül... Sajnos 40 
évembe került, míg rájöttem, a DO-RE-MI-n 
kívül semmi sem létezik... életem egy-
szóval tévedés...". Dicséretes őszinteség 
olyan embe пΡő l, aki 40 évet szánt olyan do-
logra, amiből nem sok maradt, mert az egész, 
amit a modern, avantgárd, vagy nem tudom 
milyen „egetrengető " elnevezésű  zeneként  

(az árut csak el kell adni, s ha az nem kiált a 
kirakatban, kevesen veszik észre) isme-
rünk, igen kevés dicséretes dolgot hagyott 
maga után. Számomra csak néhány név: 
Lutoszlavszki, Szabados, Braxton és Ligeti 
említésre méltó (itt csak a háború utáni 
szerzőkre gondolok). Van azonban még sok 
ismert név a komponált és improvizált zene 
világában (Taylor, Górecki, Pái, Kilar stb.), 
de úgy hiszem hogy a kreatív zene teljes 
egyéniséget kíván (szerző -előadó egyes 
esetekben felvételező-Producens stb.). A 
szakosításokkal nem sokra megyünk. Az új 
leghangosabb képviselői, ma, fej nélkül 
csomagolnak, és igyekeznek kihasználni, 
amit még lehet, mert ki tudja, mikor adódik 
újra lehetőségük, hogy ilyen kifizetődбén túl-
adjanak „m űvészi szarukon". Az ő  „szaru-
kon" túl, számunkra nem sok érték marad; 
esetleg civilizációs rendetlenség, csalós 
eszményképek, és a tisztátlan lelkiismere-
tünk feltámadt, anyagiasult fantom-lértyei. 
Ez az egész helyzet A. Tarkovszkij Soiaris 
c. filmjének koreográfiájára emlékeztet. A 
film hősei a Földön tartózkodva semmivel 
sem (talán egy pár szükséges apróságot ki-
véve) árulják el, hogy a jöv ő  emberei. Fa-
házakban laknak, körülöttük régi, szerves 
anyagból való tárgyak (m űanyag nincs), a 
természet veszi körül őket, mindenütt rend 
és nyugalom. Ezzel szemben a Solarison 
civilizációs káosz uralkodik. Minden szét-
esőben van, az emberek semmiben sem 
hisznek, az „anyagiasodott tudat" pedig 
egyeseket őrületbe, önmegsemmisítésbe 
vezet. Semmi sem működik a „tökéletes 
komputerek" világában; káosz, nyomor. 
csömör. Félek, hogy Földünk nagyobb részt 
Solárisszá válik... 

Visszaút nincs. Egyes hibák kijavíthatóak, 
mások nem. Nem az én feladatom eldönte-
ni. Az én lehetőségem, hogy elfogadjam 
és megvalósítsam a számomra egyedül le-
hetséges alternatívát. „A természet nyo 
mában haladva kívánok alkotni", ami nem 
jelenti, hogy feltétlenül Bartók stílusát kell 
követnem, sem azt, hogy az eredeti, régi 
népi muzsikusok és énekesek hangfelvéte-
leire egy csomó korszer ű  hangszert felvéte-
lezek rá. Én nem kívánom a régieket meg-
gyalázni, tanulni szeretnék t ő lük. Tő lük sa-
játítottam el az improvizációt (etnikai jazz), 
és boldog lennék, ha megtanulnék tő lük 
emberhez méltóan élni. Nem akarom repro 
dukálni (milyen csúnya szó) improvizációi-
kat, sem pedig életmódjukat. Tapasztalatai-
kat akarom a saját esetemben felhasználni, 
ha ez ma lehetséges. Az új nem érdekel, 
mert számomra elképzelhetetlen, s ha 
ugyan elfogadható is lenne, nem tudatosul-
na bennem, mint új. 

És végül: mit kell tennem, és mire számít 
hatok? 

Arra a két-három alapvető  kérdésre, amit 
feltettem magamnak, akárcsak Kant is a 
Tiszta ész kritikájában azt válaszolhatom, 
hogy olyan zenét kell alkotnom, amit remé-
lem, valaki meg is hallgat. 

Temerin, 1989. 2. 21. 

Forditotta Bertha György 

egy meghatározott hosszúság két részre osztá-
sát jelöli, melynek kisebb része úgy aránylik a 
hosszabbhoz, mint az, az egész hosszhoz. Ebben 
az esetben a hosszabb rész geometriai közép a 
kisebb és az egész között. 
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A ZENE NEM TŰRI 
A HAZUGSÁGOKAT 
Beszélgetés Kovács Tickmayer István-
nal 

Kovács Tickmayer István: Újvidéken szü 
fettem 1963 -ban, pontosabban április 7-én. 
Zenével hét éves koromban kezdtem foglal-
kozni. Három vagy négy évig zongoráztam, 
utána abbahagytam. Gyerekfejjel nem na-
gyon szerettem versenyekre járni, emiatt 
kevésbé voltam érdekes tanáraimnak, úgy-
hogy elhanyagoltam a zongorázást, és va-
lahogy leálltam. Aztán egy ideig, három 
vagy négy évig egyáltalán nem foglalkoz-
tam zenével, s őt nem is gondoltam, hogy 
valaha zenész lesz belő lem. Nagyon érde-
keltek a tudományok, különösen a termé-
szettudományok, ezen belül is a csillagá-
szat. A mai napig szeretem időnként elné-
zegetni az égitesteket. Úgy tizennégy éves 
koromban ismét a zene felé fordultam. 

B. Z.: Milyen élmény hatására? 
K.T.I.: Tulajdonképpen kétféle dologról volt 
szó. Akkoriban elkezdtem hallgatni a prog-
resszívebb ízű  rockzenét: Emerson, Lake 
and Palmert, King Crimsont és hasonló 
együtteseket. De a rockzene mellett volt 
egy másik élményem is: Oscar Peterson já-
téka. Ő  nagyon elbűvölt és ismét érdekl ődni 
kezdtem a zongora iránt. De ez nem volt 
egyszerű , mert nem akartak visszavenni az 
iskolába zongoraszakra, mert úgy vélték, 
hogy tizennégy évesen ehhez idős vagyok, 
ami szerintem hülyeség. Így teljesen vélet-
lenül a nagybőgőhöz kerültem. A b őgőzést 
eleinte úgy fogtam fel, mint átmeneti id ő-
szakot, mert azt hittem, hogy idővel mégis 
sikerül visszamennem a zongorához. De 
nem így történt. Időközben nagyon megsze-
rettem ezt a hangszert és körülbelül húsz-
éves koromig kimondottan csak nagyb ő -
gőztem. Ekkortájt még jobban közeledtem a 
jazzhoz, pontosabban a kortárs jazzhoz és 
a free jazzhoz. 

B. Z.: Mi ragadott meg a kortárs zenében? 

zenélés felé? 
K. T. 1.: Nehéz elmondani... Jó tíz éve fog-
lalkozom rögtönzéssel, de a mai napig sem 
tudom pontosan megmondani, hogy mi a 
rögtönzés varázsa. Talán leginkább az a ki-
hívás, hogy az ember a legelemibb zenei 
eszközökkel forduljon magához a zenéhez. 
Ez legközvetlenebb zenélési mód, a kotta 
segítsége nélkül. 

B. Z.: Valószín ű leg itt érez elég teret a 
muzsikus... 

K. T. l.: Biztos, mert az improvizációra nem 
jellemző  olyasféle kötöttség, mint ami a 
klasszikus zenében létezik. Például a ze-
nésznek megvan a kottája, amihez elég szi-
gorúan kell magát tartania stb., stb. Ha vé-
gignézzük a zene történetét, látjuk, hogy 
először létezett egy improvizációs zenélési 
mód, és csak azután jöttek a kották. 

B. Z.: Most elsősorban az európai zenére 
gondoltál... 
K. T. l.: Természetesen. 
B. Z.: A bőgőszak befejezése után... 

K. T. I.: Tulajdonképpen egyidejű leg fejez-
tem be a bőgőszakot és a zeneelméletet. 
Azután beiratkoztam a M űvészeti Akadé-
miára zeneszerzési szakra. Itt kezdtem is-
mét — mintegy tíz év után — érdekl ődni, 
majd foglalkozni a zongorával. Szerencsém 
volt, hogy az Akadémián, mivel zeneszer-
zést tanultam, a zongora mint tantárgy ke-
vésbé volt kötött. Szabadabban formálhat-
tam, a tantervet és zongorajátékomat. Elég 
„szabad" viszonyom lehetett a hangszer-
hez, úgyhogy a zongorázás terén — mind-
amellett, hogy az Akadémiára jártam —
autodidaktának tartom magam, mivel ma-
gam alakítottam ki az egészet elejét ő l kezd-
ve. 

B. Z.: Általános iskolás korodban is volt 
zenekarod. . 
K. T. I.: Volt egy öttagú zenekarunk, a ne-
vére nem emlékszem már, amelyben Ciko-
ra Zoltán dobolt, aki most Argyelán Tibor 
jazz-zenekarában játszik. Nagyon tehetsé-
ges gitárosunk volt, Saša Brusin, aki tud-
tommal Amerikában végezte el a jazzaka-
démiát, és most Chicagóban jazz-zenész. 
Dragan Kozarč ić  trombitált, ő  jelenleg az 
Újvidéki Rádió big bandjében muzsikál. Mi 
tulajdonképpen rockzenét játszottunk, de 
egy kicsit j azzes ízzel. Repertoárunkon sze-
repelt pl. Herbie Hancock Kaméleonja is. 
Rockos rögtönzések voltak blue note ele-
mekke). Ez volt a kezdet. 

B. Z.: Középiskolás voltál, amikor el őször 
hallottalak muzsikálni. Az Újvidéki Jazz 
Napok amatő r estjén bőgőztél, ekkor már 
jazzt játszottatok. 
K.  T.  I.: Körülbelül 16-17 éves koromban1e-
deztem fel az ún, európai free jazzt. Akko-
riban az ECM cég lemezeit hallgattam. 
Nagy hatássál volt rám Garbarek, Keith Jar-
rett, a bőgősök közül különösen Dave Hol-
landot szerettem, Barre Phillips-et. 

B.Z.:Mi ragadott meg a kortárs zenében? 
K. T. l.: Nem mondhatom, hogy a teljesen új 
mert szerintem teljesen új nem is létezik, de 
egy újfajta kifejezésmód, ami meg volt eb-
ben a zenében. Különösen elütött az addig 
hallgatott jazzrocktól. Előtte Miles Davis 
combbit, a Weather Reportot, Chick Corea 
Return to foreverjét hallgattuk. Az első  ECM 
lemez teljesen más élmény volt, er ősen eu-
rópai, érződött a népzene hatása. Fölfede-
zésszámba ment, hogy a mai improvizáció-
ban mennyire benne van a népzene. A nép-
zenészek játékában is halljuk a disszonáns 
hangokat, negyedhangokat, stb. 

B. Z.: Te akkoriban játszottál, hallgattál 
népzenét? 

K. T. 1.: Nem. Három-négy éve kezdtem ko-
molyan foglalkozni a népzenével. Hallgat-
tam ugyan addig is néha népzenét, de nem 
értettem. Persze itt nálunk a fiatalság is job-
bára rockzenével találkozik. Magyarorszá-
gon több fiatal együttes játszik népzenét. 
Nálunk, ha van is ilyen zenekar, kevés a 
koncert, a táncház, és nehezen jut el a fia-
talokhoz a népzene. 

B. Z.: Autodidaktának tartod magad, zon- 
gorajátékod magad alakítottad ki. Miként? 

K. T. I.: Igen. 
B. Z.: Autodidaktának tartod magad, zon-
gorajátékod magad alakítottad ki.Miként? 

K. T. l.: Amikor tízévesen abbahagytam a 
zongoraiskolát, nem érdekelt többé a klasz-
szikus módszertan, ahol el őbb át kell men-
ni a Bayer iskolán, utána egy kicsit Bachoz-
ni, kétszólamú invenciók, majd Mozart, 
Schumann és így tovább. Egész zenetörté-
neti korszakokat ugrottam így át. Például 
soha nem játszottam Beethoven-szonátá-
kat. Most, utólag már érdekel. Teljesen for-
dított sorrendben kezdtem. Rögtön kortárs 
zenével, Bartókkal, a XX. századi klasszi-
kusokkal, meg kevésbé ismert szerzőkkel. 
Állandóan jelen volt a rögtönzés, a zongo-
rát ütőhangszerként kezeltem, a harmóniák 
háttérbe szorultak. Ekkoriban a zongorajá 
ték ritmikai vetülete érdekelt legjobban. 

B. Z.: Ekkor dolgoztad ki poliritmikai 
megoldásaidat is? 
K. T. I.: Igen, de nem ment könnyen. Na-
gyon sok gyakorlást igényel az ilyesmi, mert 
a fő  cél az, hogy teljesen elválasszam a 
jobb kezet a baltól. Természetesen nem 
olyan értelemben, hogy ne tudja a bal kéz, 
mit csinál a jobb. Amikor poliritmikus dara-
bokat játszok, tulajdonképpen két paralell 
világról vart szó, amely egyidej ű leg él. 

B. Z.: A motorikus ritmusfolyandáraid-
nak mik az előzményei? 

K. T. l.: Az első  hasonló élményeim Liget 
György szerzeményei voltak. A csembalóra 
írt Hungarian rock, Con tinuum és Passa-
caglia ungherese. Nagyon hasonlóan buk-
kan ez föl Szabadosnál is, habár tudtommal 
a két szerző  teljesen függetlenül alakította ki 
ezt a stílust. Ennek gyökereit Bartóknál is 
megtaláljuk. 

B. Z.: Népzenére is visszavezethető? 
K. T. l.: Különösen a citerazenénél van je-
len az ilyen ostinatós, rubatós játékmód. 
Nem vagyok biztos benne, de úgy érzem, 
hogy ennek a magyaros vonásnak egy ősi 
zenélési módig nyúlnak vissza a gyökerei. 
Valahol bennünk rejlik ez. 

B. Z.: Mikor hallottál Szabados zenét el ő -
ször? 
K. T. I.: Legkorábbról az első  1979-es újvi-
déki szólókoncertjének rádiófelvételére em-
lékszem. Először a trióját hallgattam 1980-
ban az M-stúdióban. Később megszerez-
tem lemezeit is. 

B. Z.: Úgy gondolom, azonos gyökérzetű  
kortárs, improvizatív zenér ő l van szó 
mindkettőtök esetében. Milyen hatással 
volt rád Szabados zenéje és segített-e ki-
bontakozásodban? 
K. T. l.: Nagy hatással volt rám. Különösen, 
ha fiatalon foglalkozol valamivel, amikor 
még nem vagy biztos a saját utadban, so-
kat számít, ha tő led idősebbtő l és érettebb-
tő l hallasz hasonlót. Ez nagy lendületet 
adott abban az értelemben, hogy nem járok 
téves utakon, van értelme az egésznek. Ak-
koriban nemigen voltak társaim az ilyesfajta 
muzsikáláshoz. Környezetem sem fogadta 
szívesen zenélésemet. Különösen az ilyen 
kisebb környezetben, mint az újvidéki, nem 
mindegy az embernek, ha egyedül van és 
magára van utalva. Hozzásegített, hogy az 
egész dolog beinduljon. 

B. Z.: Ma akadnak társak? 

K. T. l.: Ma már igen, bár nem sokan és 



sajnos irányítani kell őket, egy kicsit tanít 
gatni is. Habár ez a dolog természetes ve 
tületének látszik. 

B. Z.: Beszélgetésünk elején említetted, 
hogy részben a téves nevelés miatt hagy-
tad abba a zongorázást. 
K. T. l.: Szerintem ez szerencse volt. 

B.  Z.  Szavaidból úgy érzem, tévesnek 
tartod az európai, komponált zenén ala-
puló zenei oktatást: Szabados György 
meghívott az 1988-as szombathelyi imp-
rovizációs zenei táborba, hogy a fiatal 
zongoristákat a röotönzés módszerével 
vezesd a közvetleneoo, spontánabb mu-
zsikálás felé. Milyen módszert tudnál eh-
hez fölvázolni? 
K. T. l.: Nem lesz egyszerű . Fontos, hogy az 
ember valamilyen technikával, hangszeris-
merettel rendelkezzen. Az első  lépés az 
lenne, hogy felszabadítsuk a zenél őket. 
Sajnos kevesen képesék improvizálni. Ke-
vesen vállalják. Az egészhez bátorság is 
kell. Pszichológiai módszert is kell alkal-
mazni. Minden rögtönzés különleges lelki 
állapotot igényel, nem lehet csak úgy ösz-
szevissza zenélni. 

B. Z: Egyik öreg néger jazz-zenész mond-
ta, hogy a rögtönzés önanalízis is. Való-
színű leg arra kellene rávezetni a fiatalo-
kat, hogy önmagukba figyeljenek, befelé 
hallgatózzanak, ne pedig külső , konst-
rukciós állványzatokra támaszkodjanak. 
K. T. 1.: Igen. Minden improvizációnak, hogy 
úgy mondjam, megvan az oka. Nincs két 
egyforma ember a világon, mindenkinek sa-
ját magának kell felfedeznie, mi lakozik ben-
ne. Meg kell vizsgálnia, miért és hogyan 
rögtönöz. Ebbő l kifolyólag nagyon jól kell is-
mernie önmagát. Ez primáris feltétel. Tud-
nia kell, mit követel a zenét ő l, mit jelent 
számára a zene, a zenélés. Mert például, 
ha ez kimondottan szórakozás számára, 
akkor itt tovább nincs mirő l beszélni. Ilyen 
hozzáállásnál nem tudunk mit kezdeni az 
improvizálással. 

B. Z.: Konkrétan a zongoránál milyen 
módszert fogsz alkalmazni, hogyan pró-
bálod megindítani a muzsikusban ezeket 
a folyamatokat? 
K. T. l.: Tisztába kell lennünk azzal, hogy 
az ember vagy ezzel születik vagy nem. 
Vagy tud és bír improvizálni vagy képtelen 
rá, mint ahogy valakinek van hallása és van, 
akinek nincs. Az els ő  dolog az lesz, hogy 
kiválasszak olyan egyéneket, akiknek ez a 
képessége megvan, mert nagyon sok olyan 
zenész van, aki tehetséges és van kézsé-
ge a rögtönzéshez is, de ennek egyáltalán 
nincs tudatában. Sokat gondolkoztam ezen, 
de talán mégis a sablonos improvizáció be-
indításával kezdeném. Eleinte legyen egy-
szerű  blues-os improvizáció. 

B. Z.: Tehát téma -, hangnem -, ritmus-
variáció? 
K. T. l.: Igen, mert figyelembe kell venni az 
olyanokat is, akik életükben soha nem imp-
rovizáltak, és most hirtelen ezt kell tenniük. 
Ilyen esetekben ők tanácstalanok hiszen 
ezt eddig nem csinálták soha. Először még-
is valami konkrétabbat kell nyújtani az em-
bernek, amely körül mozoghatnak majd. Ez 
szerintem a sablonos rögtönzés felöl oldha- 

tó meg. Későb valószínű leg kialakulnak a 
dolgok és a folyamatokat a szabadabb imp 
rovizáció felé szeretném irányítani. De fon-
tos, hogy valami kézzelfoghatóval kezdjük, 
legyen az pl. egy pár akkord, amin belül 
kell majd rögtönözni. Bach például, a jazz-
zenészekhez hasonlóan odaírta, hogy G' 
vagy f-moll, F-dúr, és ezen belül kellett 
rögtönözni. 

B. Z.: Az európai zenéhez visszatérve, ha 
sarkítunk, tulajdonképpen Bachhal kez-
dődik vagy végződik földrészünk újkori 
zenéje. Az európai zenét játszó mai el ő -
adóművészek, interpretálók nemigen tud -
nakrögtönözni. Elfelejtődött, hogya kom-
pozíciót, ezt a kottavázat nem lehet enél-
kül éltetni. 
K. T. l.: Ez így van. A naponta ezrével fel-
bukkanó fiatal tehetségeknél hallatszik, 
hogy nagyon sematikusan, fékezve és egy-
oldalúan játszák a darabokat. Szenbetünö 
ez pl. a dinamikánál. Nincs természetes 
hozzáállás, elidegenedettnek hatnak. Nincs 
borzasztóbb, mint amikor az ember egy 
ilyen versenyen egymás után harmincszor 
hallgatja Chopin valamelyik prelúdiumát és 
mindegyik előadás tulajdonképpen ugyan-
az. 

B. Z.: Ezeket a versenyeket az üzlet irá-
nyítja, a muzsikához semmi közük. Az 
ökölvívóknál istállóknak nevezik az edz ő  
neveltjeit. Azt is valamiféle istállónak ké-
ne nevezni, amikor ezekre a versenyekre 
kitenyésztik a fiatal zenészeket. Az eszkö-
zökelszegényedése az egyoldalú megkö-
zelítés következménye. Ennek mélyebb 
okaihoz ismerni kell az európai zenetörté-
netét. Intellectual Cabaret nevű  együtte-
seddel játszottatok európai zenét is. Szá-
momra jellemző  a válogatás. Az ismer-
tebb szerzők mellett több, a mai m űvé-
szettörténetbő l kirostált szerzőt is bemu-
tattatok. A XX. századi német komponis-
tákat, Webernt, Schönberget iróniával ke-
zelitek. Ezzel szemben pozitív viszonyu-
lástérzekalengyelkortárszenéhez. 

K. T. 1.: Ahogy egy kicsit sarkítva te is mon-
dod, az európai komponált zene Bachhal éri 
el fénypontját, és szerintem vele végz ődik 
az egész. Bach után — tisztelet a kivételnek 
— mind kevesebb a zenében az improvizá-
lás, és mind kevesebb az improvizációval 
megalkotott kompozíció. Ez kiérződik az 
érett, klasszikus m űvekben, itt-ott a roman-
tikából is. Kialakul a komponáláshoz való 
primárius viszonyulás. Különösen a néme-

teknél vált maga a komponálási mód konst-
ruktívvá, pl. Schönbergnél ez nagyon érez-
hető . Néha az az érzése az embernek, hogy 
nem is nagyon érdekli öt a zene, hanem a 
hangokkal való operálással van elfoglalva. 
A hangokhoz mérnökként viszonyul, nála a 
konstrukció kerül előtérbe. Persze mindin-
kább a zene rovására. 

B. Z.: Mi az oka, hogy az európai zenében 
Igy eluralkodott a konstrukciós szerkesz-
tésmód, ugyanakkora bensőbő l kiinduló, 
érzékibb, tehát improvizációs módszerrel 
is épített zene viszont szinte teljesen el-
tűnik? 
K. T. l.: Nemcsak zenérő l van itt szó, szé- 
lesebben kellene megvizsgálni a dolgot. Az 
európai szemléletbő l indul az egész nyugat- 

európai filozófia, tudományok, általában a 
kultúra és az egész nyugati civilizáció ana-
litikus alapokra épül. Ez kihatással volt a ze-
nére is, különösen az ötvenes években, 
amikor megjelenik a szeriális komponálási 
mód, ami teljesen elidegenedett, a legrosz 
szabb értelemben vett tudományos kompo 
nálásimód. 

B. Z.: Ez az egyik legszélsőségesebb haj-
tása ennek a „kultúrának". 

K. T. l.: A probléma a szémléletben gyöke-
rezik. 

B. Z:...és az életformában természete-
sen. Nem csoda, hogy ez a szemlélet ezt 
a vonalat tartja a legfőbbnek és mérvadó-
nak. Ezt próbálja intézményeivel bemu-
tatni, fenntartani. Létezett-e az újkori eu-
rópai kultúra évszázadaiban ez mellett 
egy másmilyen hozzáállás, másmilyen 
zenélésimód? 
K. T. l.: Létezett. Mindig voltak emberek, 
akik máskép fogták föl a dolgokat, csak va-
lahogy mindig háttérbe kerültek. Számomra 
ők érdekesebbek és közelebb állnak hoz-
zám. 

B. Z.: Az ő  életm űvükre lehet ma építeni? 
K. T. l.: Egészen biztosan. Mindinkább azok 
a szerzők kerülnek előtérbe, akikre eddig 
nemigen figyeltek fel. 

B. Z.: Egyszer talán majd az ilyen életm ű -
vek lesznek valódi, pozitív zenetörténet-
té, nem pedig a hamis, mesterkélt irány-
vonalé. 
K. T. l.: Valahogy így alakulhatna a hely-
zet. 

B. Z.: Megneveznél egy-két ilyen szerzőt? 
K. T. l.: A reneszánsz korszakból említe-
nék egy nagyon érdekes zeneszerz őt, Ge-
sualdo da Venosát. Századunkból Eric Sa-
tie-t. Nagyon szeretem a lengyel zeneszer-
zőket, nem az olyan nagy neveket, mint 
Penderecki, inkább a kevésbé ismerteket, 
Góreckit, Kilart, egyrészt Krauzét és máso-
kat. . 
B. Z.: Lutoslawski... 
K. T. I.: Öt sokkal többre becsülöm, mint 
Pendereckit. Mint ember is messzemen ően 
becsületesebb az utóbbinál. Ha végignéz-
zük Lutoslawski zenei irányvonalát, az egy 
egész. Penderecki túlságosan kommersz. 
Nemrégen Lengyelországban jártam egy 
zenei táborban, ahol Klaus Huber német 
zeneszerző  és professzor azt mondta, hogy 
nem jó, ha az ember sokat komponál. Ez 
igaz. Negatív példának Pendereckit említet-
te. Nagyszámú kompozíciói közül kevésnek 
van meg az igazi oka. M űvészetét egy ki-
csit prostituálta. Az biztos, hogy Penderecki 
kialakított egy érdekes komponálási mód-
szert, de később mindent egy kaptafára hú-
zott. 

B. Z.: Zenét írsz is és rögtönzöl is... 

K. T. l.: Nem tudom elválasztani a kettő t. 
Nem tudom elképzelni, hogy csak kottákat 
írjak, de azt sem, hogy csak zongorázzak. 
Amikor a Formatio zenekaromnak dolgo-
zok, komponáláskor minden zenekartag 
előttem van. Pontosan tudom ki mire képes. 
Aki tud improvizálni annak kevesebbet írok. 

21 



22 

Aki nem, annak teljesen lekottázom a dara-
bokat. A lekottázott részek ötvöz ődnek az 
utasításokkal. 

B. Z.: Zenei tárgyú írásaid vannak... 
K. T. I.: Az ember írás közben sok mindent 
letisztáz. Sosem hittem azoknak, a muzsiku-
soknak, akik csak zenéltek. Nemcsak zené-
rő l írok, hanem filozófiai kérdésekr ő l is, 
egyes tudományos ügyekrő l is. Széleskö-
rűen kell szemlélni a világot. A világról, mint 
teljességrő l legyen véleményed, csak úgy 
lehetsz zenész. 

B. Z. Az előbb Lutoslawskival kapcsolat-
ban azt is kihallani véltem, hogy az er-
kölcs átsüt a zenén, visszahat a hallgató-
ra. Megállapítható-e a zenébő l, hogy pl. 
milyen ember Bach? 
K. T. l.: Úgy gondolom, hogy mindenki ze-
néjébő l megállapítható, hogy milyen ember-
rő l van szó. Korunk improvizálói például 
közvetlenül az életüket mondják el. A zene 
olyan művészet és életforma, amely nem 
tű r semmiféle hazugságot, hamisságot. Az 
emberek fölismerik, hogy egy zene hamis-e 
nem adorngi értelemben — vagy megfontolt, 
van valami oka. ÉI-e tulajdonkléppen az a 
zene vagy csak egyszerű  lötyögés. 

B. Z.: A keleti ember az európaival ellen-
tétben a zenét nem önmagáért m űveli. A 
művészet csak egy segédeszköz számá-
ra, ami megtisztulását és a világba való 
belesimulását segíti. 
K. T. l.: Amikor a célt összetévesztik az esz-
közzel, mindig abszurd dolgok történnek. 
Különösen Nyugat-Európában láthattuk ezt. 
Visszatérve a zeneszerzéshez, ha egy 
komponálási mód — bármily érdekes legyen 
— céllá válik, önmagáért szól, akkor abból 
olyan zene születik, ami nem szól senkihez. 
Jól éreztem ezt különböző  biennálékon, 
ahol a közönség 90 százaléka szintén mes-
terségbeli. Ez egy holt dolog. 

B. Z.: A jazzrő l már volt szó. Új, friss sze-
leket hozott századunkban. Az afrikai 
népzenén alapuló fekete jazz-zenészek 
közül kiket szeretsz? 
K. T. 1.: A jazz jó példa arra, hogy az Af-
rikából származó négerek milyen sikeresen 
éltették ősi zenéjüket egy olyan urbánus 
környezetben, mint Amerika. Az európai ze-
ne is segített nekik. Ebben az új stílusban 
erősen jelen van a népi gyökérzet. Ez jó 
példa arra, hogy más népek is alapozhat-
nak kortárs szemléletet ősi gyökerekre. Az 
amerikai négereknél erős az a törekvés. 
hogy valamiféleképpen meg ő rizzék és to-
vábbvigyék ősi zenéjüket. Az európai em-
berre ez sajnos nem jellemz ő . Ezzel egy új 
Stílusforma jelentkezik. De még mennyire 
meg van minden igazi jazz-zenésznél a né-
pi zene. Nagyot tévednek az emberek, kü-
lönösen az európai muzsikusok, amikor a 
jazzt úgy fogják föl, hogy egy fehér ember 
utánozza a néger jazzt. Ez nagy melléfo- 
gás. 

B. Z.: Ezért nem is hitelés az ilyen zene. 
K. T. I.: Mint említettem a jazz jó példa arra, 
hogy minden nép a saját népzenéjét vegye 
alapul az improvizávióban. Ne legyen mond-
juk a lengyel jazzben a blue note az alap, 
hanem a lengyel népi zene. Úgyszintén a 
magyar jazz pl. négerskálán alapuljon. 

B. Z.: Mi a népzenét mondjuk alapoknak. 
Ez a fajta kikristályosodott tagolás az ér-
zékeken szű rődött le évszázadok alatt. Ez 
egy mérték vagy lépték, amit mai viszony-
latban is lehet tágítani. Alapozhatnak rá. 
Szerinted mely népek dolgoztak ki auten-
tikus európai, kortárs improvizatív zenét? 
Kik jutottak legmesszebb ezen a téren? 

K. T. l.: Csak párat említenék, mert szerin-
tem, sajnos, nem sokan vannak. Els ő  nagy 
élményem pl. Jan Garbarek norvég zenész 
volt. De csak egy bizonyos ideig, mert ké-
sőbb ő  is eltompult. Kiemelném Garbarek 
Triptykonját, ahol erősen jelen vannak a 
norvég népzenei elemek. Volt néhány fran-
cia zenész is, és az angolok. Közülük John 
Surmant említeném, aki kelta, és az angol 
szigetre jellemző  népzenékre épít. Szerin-
tem legcsiszoltabb ezen a téren Szabados 
György zenéje. Zenében nála szólal meg 
ez a legakusztikusabban. 

B. Z.: Olyan zenészek is ehhez a körhöz 
tartoznak, mint a Dresch kvartett, Gren-
csó Kollektíva, a Dobzenekar... 
K. T. I.: Persze. 

B. Z.: Sok német improvizatív muzsikus 
van, akik a módszert illet ően úttörőnek 
számítottak Európában. Ők hova jutot-
tak? 
K. T. l.: Szerintem, különösen a kelet-néme-
tek egy kicsit zsákutcába jutottak. Van egy-
pár német zenész — itt most általában a 
németekre gondolok —, mint pl. Mangels-
dorff, Bnbtzmann, aki még jó úton halad, de 
szerintem napok kérdése mikor fog az 
egész dolog tönkremenni. 

B. Z.: Miért? 
K. T. l.: A sokat emlegetett nyugatra jellem-
ző  szemlélet és életmód miatt. Nagymérték-
ben jelen van az üzlet, ami nagyon rosszul 
hat a m űvészetekre, így a jazzre is. Elég 
megnézni ma az egyik „f ő" áramlatot, az 
ún, ipari jazzt, a zaj-zenéb ő l eredő  jazzt, 
ami tulajdonképpen az ipari rockból ered. 
Ez nagy divat most, de megalapozatlan az 
egész. Egy zenésznek, aki rögtönzött zené-
bő l él meg, és továbbra is ebb ő l akar meg-
élni, előbb vagy utóbb be kell szállnia a di-
vatba. 

B. Z.: Ellingtont is játszottatok. A régi és 
az újabb néger muzsikusok közül kiket 
szeretsz? 
K. T. l.: A klasszikus jazzhez utólag alakult 
ki a viszonyulásom. Régebben nem szeret-
tem a klasszikus jazzt, de most mindinkább 
csak ilyén jazzt hallgatok. Fordított volt a 
helyzet a kortárs jazzel. Kezdetben csakis a 
free jazzt szerettem, ma már alig-alig hall-
gatom. Nevek közül Ellingtont említeném, 
Armstrongot, Monkot, Coltrane-t, Ornette 
Colemant, Cecil Taylort, Anthony Braxtont, 
és ezzel talán be is fejezném. 

B. Z.: Zenekari kompozícióidra jellemző  
egyfajta egyszerűség. Nem egysíkúság-
ra gondolok, hanem leegyszer űsödésre. 
Válasz ez a századunkban föltornyosult 
zenei anyagra vagy egyszer űen csak 
ilyen vagy? 
K. T. l.: Mindkettő  egy kicsit. Mindig idege 
sített az országunkban lévő  zenészek több 
ségének az a magatartása,'h эogy állandóan 

lesték, mi tö гténik nyugaton. Közben tudni 
illene, mennyire messze vagyunk mi nyu-
gattól. A jugoszláv zenei produkció 90 szá-
zaléka egy rossz utánzat. Szerintem ez té 
ves hozzáállás. Innen kell valamit felhozni 
és megmutatni a világnak. Abba bele kell 
törődni, hogy kis nép vagyunk. Természete-
sen mindig előtérbe kerülnek az amerikaiak, 
a nyugat-európaiak, de azért meg kell mu-
tatni a kis népeknek is, hogy mivel rendel-
keznek, mire képesek. Az id ők folyamán 
annyiszor bebizonyosodott már, hogy az 
ilyen „kis" dolgoknak sokkal nagyobb az 
éhékük. De ha nem az értékük, akkor a va-
rázsuk. Ez a dolgoknak az egyik vetülete. 
Az egyszerűséget illetően benne van va-
lami a természetemb ő l is. Mindig vonzott a 
leegyszerűsített kifejezésmód. Az egyszer ű  
fogalma azén esetemben nem koncepció, 
semmi köze a zenei minimalizmusból kiala-
kult új divathoz, az ún, új egyszerűséghez. 
Az első  zenei élményeim, pl. amikor a zon-
gorabillentyűket nyomkodtam, olyan hang-
közökhöz kapcsolódnak, mint a kvint, a 
kvart, sőt még az oktáv is. Ezt nem tudom 
teljes egészében racionálisan levezetni, de 
valahol itt látom a legelemibb zenei tartal-
makat. Szerzeményeimben sok kvart, kvint, 
oktáv van jelen. 

B. Z.: Milyen zenei terveid vannak? 
K. T. l.: Sok tervem van, de a legfontosabb 
az, hogy tovább dolgozzak és tovább fej-
lesszem azt, amibe belekezdtem. Arra tö-
rekszem, hogy minél többet játsszam szóló-
ban, duóban, zenekarral. Jelenleg az él ő -
muzsika, a koncertezés érdekel legjobban. 
Volt egy periódusom, 2-3 év, amikor csak 
stúdióban dolgoztam, ami tanulságos volt 
számomra, de mégis igazából az él ő  zene 
vonz. Tervezzük, hogy zenénket valahogy 
határainkon kívül is bemutassuk. 	. 

B. Z.: Érdeklődnek iránta? 
K. T. l.: Igen, de ettő l természetesen nem 
várok semmilyen „szenzációt", ez szá-
momra egyáltalán nem fontos. Fontos az, 
hogy az ember a legkülönbözőbb környeze-
tekben megforduljon. Nagyon lényeges az 
élő  kapcsolat a különféle közöss еggel. Nem 
szeretnék pl. egész életemben csak jazz 
klubbokban vagy koncerttermekben játsza-
ni. Az ember sokat tanulhat a közönség rea-
gálásából. Jó tapasztalat elbeszélgetni kon-
cert után az emberekkel. 

B. Z.: Prózai kérdés: mib ő l élsz? 
K. T. l.: Jelenleg szüleimnél élek, és itt-ott 
a zenébő l is keresek egy kis pénzt, de eb-
bő l nem lehet megélni. Ha magamra lennék 
utalva, egészen biztos nem tudnék megélni 
abból, amit csinálok. 

B. Z.: Nem számítasz arra, hogy zenébő l 
anyagilag meg tudsz majd élni? 
K. T. l.: Sajnos nem. Lehet az embernek 
olyan szerencséje, hogy egyensúlyba hoz-
za a dolgot, aminek örülnék, de szkeptikus 
vagyok... 

B. Z.: De ez nem hat ki a zenédre? 
K. T. l.: Természetesen, ez teljesen függet-
len az anyagiaktól. 

B. Z. 

Újvidék, 1988. februárjában 
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JELLEM ÉS AG RESSZIÓ 

Feljegyzések az Erich Fromm-mal készített beszél -
24 getés kapcsán 

Az utóbbi években ezerszámra jelentek meg tanulmá-
nyok és könyvek, amelyek különféle szemszögb ő l — sajnos 
sokszor áltudományosan kezelik az agresszivitást. Leg-
többjük két irányzatot ismer el, két egymással homlok-
egyenest ellenkez ő  álláspontot: vagy úgy fogják föl az 
agresszivitást mint ösztönt, melyet az evolúció során az ál-
lati elődöktő l örököltünk, és eközben változatlan formában 
megmaradt, vagy pedig úgy tekintik, mint megtanult visel-
kedési formát, mint a civilizált életfeltételek termékét. Lé-
nyegében ez az irodalom két részre osztható: olyan mű-
vekre, amelyek az ösztön mellett szólnak, ezt Konrad Lo-
renz és iskolája vallja, és ösztön-ellenes tanulmányokra, 
amelyek ezeket az elméleteket támadják. 

Erich Fromm terjedelmes m űvének Az emberi destruk-
tivitás anatómiájának megjelenése más irányt adott az 
agresszivitás természetér ő l folyó vitáknak, melyeket az 
utóbbi időben — legalább is német nyelvterületen — Konrad 
Lorenz és tanítványai, köztük Irenáus Eibl-Eibesfeldt kép-
viseltek. Az egyáltalán nem meglep ő , hogy Fromm művét 
az anti-Lorenzirodalom behaviorista álláspontja révén 
(nem az ösztön, hanem a feltétel) irányítja. Fromm többek 
között igyekszik bebizonyítani, hogy a destruktivitás miért 
nem „veleszületett ösztön", ahogyan azt Lorenz és tanít-
ványai vallják, hanem inkább egy megtanult, jellembeli tor-
zulás: civilizációs jelenség, nem pedig természeti. 

Fromm szerint a fő  probléma —általánosságban tekintve 
— abban ragadható meg, hogy az „agresszió" szót vaktá-
ban és kizárólagosan használja mind Freud és Lorenz, 
mind a behavioristák. Agresszión olyan dolgokat értünk, 
melyeknek semmi közük egymáshoz. Agressziónak ne-
vezzük egy ember aktív, támadó eljárását az „agresszió" 
szó eredeti értelmezésében, levezetve a latin a g g  re  d i 
szóból, tehát: égy lépést el őre tenni. Agressziónak nevez-
zük, ha valaki a fenyegetésre, hogy meg fogják ölni, er ő-
szakkal védekezik, pl. megöli a fenyeget őt, hogy meg-
mentse saját életét. Agressziónak nevezzük, ha valaki 
örömét leli abban, hogy a másikat kínozza és ellen őrizze. 

Agressziónak nevezzük, ha valakinek örömet szerez em-. 
bereket és tárgyakat tönkretenni. Néhány analitikus szerint 
az is agresszió, ha a paraszt szánt, mivel „rosszat" tesz a 
földdel, mert az ekével úgymond támadást intéz ellene. 
Teljesen világos, hogyha csaknem kizárólagosan a cse-
lekvő  ember tevékenységi módjára vonatkoztatjuk, annak 
az embernek, aki az ellen védekezik, hogy meg ne öljék, 
vagy hogy egy másikat meg ne öljenek, és a kéjgyilkos-
nak, vagy. annak, aki kedvtelésbő l rombol, egymáshoz 
semmi közük, kivéve a szót — „agresszió És ebben rejlik 
a dolog nyitja. Ha én mindezeket a dolgokat ugyanazzal a 
szóval jelölöm, akkor természetesen felsorakoztathatok 
tényeket, hogy az, ami a védekez ő  agressziót illeti, tehát a 
kívánságot, hogy egy támadás ellen védekezzünk, ugyan-
úgy vonatkozik más jelleg ű  agresszióra is, a szadizmusra 
és a romboló hajlamra. Ezáltal azokat a cselekményeket, 
amelyek a védekező  agressziót jellemzik, egyszer űen át 
tudom vinni a többire, a veszélyesre, a rosszindulatú 
agresszióra. Pontosan ez az eset áll fönn Konrad Lorenz-
nél, ez az ő  bizonyítási eljárásának logikája. 

Fromm mindenekel őtt elválasztja a fogalmakat. Ez 
azonban csak akkor lehetséges, ha a cselekvésre nem 
mint valami elszigetelt dologra .tekintünk, hanem ha ezt a 
cselekvő  emberre vonatkoztatjuk. „De a behaviorizmus-
nak ;  a magatartás pszichológiájának lényege abban rejlik, 
hogy kizárólag a cselekvés érdekli, nem a cselekv ő  ember, 
ugyanis róla a bihaviorista tanulmányokban nem esik szó. 
Képviselő inek nézetei szerint minden, ami az emberr ő l el-
mondható, egyszer űen tudománytalan, csak arról lehet 
valamit elmondani, amit az ember tesz." 

Egy kis példával teszi Fromm világossá, mir ől is van itt 
szó: „Tételezzük föl, hogy két apa veri a gyerekét: az egyik 
barátságos, gondos, szeret ő  apa, a másik szadista. A sza-
dista így vélekedik, hogy ő  egy ,erkölcsös` ember magatar-
tásával mutat példát, akkor a gyerek számára a verés 
hasznos. A valóságban pedig őt szadista impulzusok hajt-
ják és késztetik. Ebben az esetben a behavioristák azt 
mondanák, és talán a legtöbb ember is: mindketten verik a 
gyerekeiket, ütéseket mérnek a fenekükre. A verés az ve-
rés. Miben rejlik itt a különbség? A valóságban ez nem 
ilyen egyszerű . A cselekvés a késztetés miatt különböz ő , 
amit legjobban a megvert gyermek reakciójából láthatunk. 
A szerető , gondoskodó, alkotó apa gyerekére ezek az üté-
sek nem voltak nagy hatással. Nem élt át traumát, amely 
egész életén át kíséri, a verés nem rontott az apjával való 
kapcsolatán, mert kapcsolatuk bizalmon alapul. A gyer- 



mik ismeri az apját, és tudja, hogy a verés ellenére szere-
tete nem változik. De a szadista apának villog a szeme, 
különös arckifejezést ölt, sajátosan fogja meg gyermekét, 
és a hangszíne is elárulja őt. A gyermek úgy érzi, hogy 
megalázták, méltóságától megfosztották, és számára a 
verés — ha nem is éppen trauma —, de fontos tünete egy 
folytonos viszonynak, melyben az apa érdemteleníteni és 
ellenő rizni akarja." 

Fromm ezzel azt szeretné hangsúlyozni, hogy habár a 
behavioristák úgy látják, hogy a két cselekvés egymással 
megegyező , valóságban nem az. Idézem: „A behavioris-
ták — a tudományosságra való igényük ellenére — nagy hi-
bát követnek el, amikor a magatartást nem elég részlete-
sen tanulmányozzák; ők csak a durva magatartást veszik 
figyelembe, ami a laboratóriumban lévő  állatokon figyelhe-
tő  meg, de ez nagyon kis mértékben vonatkoztatható az 
emberekre. Szerintük az arckifejezés, a tekintet és a 
hangszín nem játszik szerepet. Közben arról a magatar-
tásformáról van szó, mely a behavioristák számára fontos 
kellene hogy legyen, de ezeket gépekkel nehéz megfogni 
és „tudományosan magyarázni." 

Ha egy átlagember kizárólag csak arra ügyelne, és csak 
azt venné komolyan, ami tudományosan megállapítható 
és bebizonyítható, akkor nyomorúságos és elveszett em-
ber lenne. Nem létezik olyan ép elméj ű  ember, aki csak er-
re szorítkozik; annál inkább pontosan szemléli a dolgokat, 
melyeket a behavioristák módszereivel nem lehet bizonyí-
tani, és amelyek tudományosan nem egykönnyen bizo-
nyíthatók, de amelyek ebb ő l kifolyólag nem kevésbé reáli-
sak és rendkívül jelent ősek. 

Ebben az összefüggésben Fromm megállapítja, hogy az 
insztinktivisták álláspontja, mint Konrad Lorenzé és a be-
havioristáké, mint B. F. Skinneré, akinek a neobehavioriz-
musa ma az Egyesült Államok egyetemein a legismertebb 
elmélet, nem is olyan nagyon különböznek egymástól, 
mint ahogy az első  pillantásra látszik. Idézem: „A két isko-
la közös vonása, hogy az embert, mint bizonyos ménékig 
tudatos és tevékeny lényt teljesen kizárják. Emberüket tel-
jesen a társadalmi példák határozzák meg, tehát a jelen. 

Az insztinktivisták emberét a múltja, tehát az ösztönei 
határozzák meg, melyek az ember fejl ődése során alakul-
tak ki. Mindkettő  úgy értékeli az embert, mint apró figurát, 
aki parancsra mozog, aki kívüláll saját akaratán és önkont-
rollján. És itt merül föl egy érdekes kérdés: miért propagál-
ja a XX. század mindkét pszichológiában uralkodó iskolája 
azt az embermodellt, mely egy ponton megegyezik, neve-
zetesen abban hogy a szabadság, az akarat, a lelkiisme-
ret, egyszóval minden, ami sajátosan emberi, egyáltalán 
nem játszik szerepet. Ennek a pszichológiának modellje 
nem a teljesen elidegenült ember, aki magát mint árut éli 
meg, és akinek célja, hogy ezt az árut mint maximális nye 
reséget értékesítse?" 

És most itt van az egyik alapvet ő  kérdés, mely Konrad 
Lorenzre és iskolájára vonatkozik. Egyáltalán lehet-e az 
állati viselkedést az emberi viselkedésre vonatkoztatni? 
Még ide tartozik az is, ha az összehasonlításra felhaszná-
landó élő lény nem emlős állat... 

Fromm úgy véli, hogy ez a kritika teljesen jogos. Idézem! 
„Már Niko Tinbergen, aki Lorenznél sokkal el ővigyázato-
sabb és objektívebb kutató, nagyon világosan megmond-
ta, és azt az álláspontot vallotta, hogy az analógiáknak ke-
vés értékük van. Úgy gondolom, tulajdonképpen egyálta-
lán nincs értékük, mit is jelent az, hogy a libák magata гtá-
sából következtetéseket vonunk le a szovjet—amerikai po-
litikára, vagy éppen milyenek is ezek az analógiák? Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy habár az ember sok vonatko-
zásban állat, ám sok vonatkozásban nem az. Ez neuro-
pszichológiailag érvényes, mivel az ember agya lényege-
sen különbözik, sokkal nagyobb a főemlősökénél és egy-
ségesebb a neokortex miatt. Lélektanilag tekintve az em-
ber az egyetlen állat, aki tudatában van önmaga létezésé-
nek: a többiektő l való függőségének a jövővel és a halállal 
szemben megnyilvánuló tehetetlenségének. 

Ami mégsem jelenti azt, hogy csak az ember lehet intel-
ligens — ez tévedés, mely sokszor megismétl ődik. Intelli-
gens, az állat is, például a csimpánz is. Úgy szeretném az 
„intelligencia" szót meghatározni, mint a gondolkodás al-
kalmazását, a dolgok célravezető  manipulálását a szük- 

ségletek kielégítése végett. Ha egy csimpánz mindenféle 
bonyolult mozdulatot tesz, hogy megkaparintson egy ba-
nánt, vagy hogy nehéz feladatokat oldjon meg, melyhez 
egy nagyon komplikált gondolatmenet szükséges, akkor a 
csimpánz még okosabb, mint sok ember, aki ugyanerre 
nem képes. Ebben az értelemben az intelligencia nem 
más, mint manipuláló gondolkodás, gondolkodás-manipu-
láció, melynek célja van; tulajdonképpen csak egy eszköz 
a dolgok legyőzéséhez, egy szerv, mely a főemlősöknél 
sokkal fejlettebb, mint a többi állatnál; a főemlősöknél ke-
vésbé fejlett állatok is rendelkeznek az ilyen manipuláló-
intelligenciával. 

Ha már errő l beszélünk, azt is meg kell mondanunk, hogy 
sok ember, ha nem is a legtöbb, az agyából csak a mani-
puláló intelligenciát használja, és ugyanakkor nagyon ke-
veset abból, amit megkülönböztetésül éhelemnek neve-
zünk: tehát a felismerés nem a manipuláció célja felé, ha-
nem a megértéshez, a gyökerek és ezáltal a jellinségek 
okai felé tart, hozzáadva saját személyiségüket. 

Összefoglalva tehát: az embernek nemcsak intelligen-
ciája van, hanem értelme is. Az ember az egyetlen él ő lény 
a természetben, akiben a saját élete tudatossá lesz ellen-
tétben az állattal. Azt hiszem, be lehet mutatni, hogy ez a 
faktor határozza meg az ember minden pszichikai reakció-
ját, és hogy minden analógia azáltal hiúsul meg, hogy ez a 
feltevés ugyanúgy értelmi fiziológiailag, mint pszichikailag, 
az embereknél teljesen más, mint az állatoknál. 

Mint ismeretes, Konrad Lorenz az agressziót úgy defi-
niálja, mint: „az állat és ember harci ösztönét, mely egy 
másik harcostárs ellen irányul". Az úgynevezett gonosz 
c. könyvében Lorenz sok helyen hangsúlyozza az agresz-
szió sajátos jellegét. A döntő  problémát abban látja, hogy 
az ember alapvető  biológiai ösztönei — különösképpen az 
ösztönagreszsziónál, mely a kultúrában találhat mérhetet-
lenül nagy lehetőségekre és juthat kifejezésre", és az em-
ber erkölcsrendszerei között vannak, amelyek — ha megfe-
lelően lennének kifejlesztve — az agresszivitás ösztönét 
meg tudnák fékezni. Lorenz szerint az embert az ösztönei 
fogva tartják, és a kultúrának nagyon kevés lehet ősége 
van, az agressziót csökkenteni. 

Vele ellentétben az amerikai antropológus, Alexander 
Alland ezt írja Agresszió és kultúra c. könyvében: „Távol 
attól, ahogyan a lorenzi értelemben a biológiai törvények-
kel minden rögzítve van, az ember szabad, hogy biológiai 
képességeit kihasználja, mert amilyen biztos, hogy az em-
ber agresszióra való képességgel születik, ugyanolyan 
biztos, hogy született képessége van empátiára és szim-
pátiára is, képessége ahhoz, hogy ne legyen er őszakos, 
képessége van a tudakozási magatartáshoz, amely kíván-
csiságban és annak megfelel ő  viselkedési formákban jut 
kifejezésre. Az ember az absztrakt gondolkodás képessé-
gével születik, avval a képességgel, hogy nyelveket sajá-
títson el és használjon, képességgel, hogy alkotó munkát 
végezzen, képességgel, hogy kísérletezzen. Hogy egyál-
talán hogyan jut kifejezésre ez a sok képesség, az egyén 
szociális tapasztalatától függ a családban és nagyobb 
szociális csoportokban." 

Ennek a két nézetnek a szembeállítása természetesen 
különösen érdekes a vitában, és Lorenz agresszív ösztön-
rő l alkotott feltevésének kritikájához vezet. Hadd idézzem 
Frommot: „Elsősorban emlékeznünk kell arra, hogy Lo-
renznek olyan elképzelése van, mely szerint az agresz-
szióösztönnél egy felerősödött inger addig nő , amíg annyira 
felfokozódik, míg szükségessé nem válik a megkönnyeb-
bülés, a kielégülés. Ez tehát azt jelenti, hogy az agresz-
szióösztön nem egy bizonyos szituációra való reagálás, 
hanem elsődleges rekació — ahogyan az a freudi szexuali-
tásnál látható — egy magából kitermelt és er ős neurofizio-
lógiai alapú inger, mely a kielégülést keresi, és ha erre 
nem talál módot magától kitör. Ez olyan feltevés, mely bi-
zonyos fokig a szexualitásnál elfogadható. Ugyanez érvé-
nyes az éhségre is. 

Csakhogy ez a feltevés ellentmond minden neuropszi-
chológus nézetének és megállapításának. Ellenkez ő leg: 
nagyon sok neuropszichológiai tanulmány tanúskodik ar-
ról, melyek épp az ellenkez őjét bizonyítják, s rámutatnak 
arra, hogy az agresszió nem más, mint reakció; általáno-
san kifejezve: reakció az állat vagy ember vitális érdekei- 
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nek fenyegetésére. Ez azt jelenti, hogy darwini értelemben 
az agresszió — és úgy fejl ődött ki, mint az egyén védekezé-
se a fennmaradásáéi és természetéé. Az agresszió nem 
magától fokozódó impulzus, hanem természetes körülmé-
nyek között (az agyi folyamatok természetében rejlik) bizo-
nyos egyensúly áll fönn az agresszió és a gátlások között, 
úgyhogy nem létezik igazi aktív agresszió. Az agresszió 
először is mobilizálódik, ha az egyén —állat vagy ember —
veszélyt érez, amely létérdekeit fenyegeti. Ha a veszélyt 
elhárítják, az agresszió megsz űnik. Tehát az agresszió re-
latív, védekező  impulzus, nem pedig, ahogyan Lorenz véli, 
egy magától fokozódó, és külső  körülményektő l független 
impulzus. Lorenz azt állítja, hogy nem is létezik agresszió, 
mert példának okáért léteznek különféle politikai pártok, ha 
nem lennének különféle politikai pártjaink, melyek számá-
ra fontos a viszály, akkor agresszív ösztöneinket nem va-
lósíthatnák meg. Pontosan ez a helyzet a háborúval. Lo-
renz szerint az emberek nem azért válnak agresszívvá, 
mert a háború változatos fenyegetéseivel agressziót szül, 
hanem az embereknek szükségük yan a háborúra, hogy 
agresszív ösztöneiket kielégítsék. Es Lorenz — itt követi 
Freudot —állítja, hogy ha az ember agresszivitását nem 
fejtené ki, az számára egészségtelen és káros lenne. 

A másik kérdés, amelyet az említett idézettel érintettünk, 
hogy az emberrel nem születik agresszív ösztön, tehát 
nem védekező  értelemben létezik, hanem hogy fordítva, 
az ember agyfiziológiai tulajdonságait mint kooperációt fo-
gadják el. Ezt a nézetet néhány neves neurofiziológus elis-
meri. Én Az emberi destruktivitás anatómiája cím ű  köny-
vemben sok neurofiziológust idézek, akik közül néhány azt 
a nézetet vallja, hogy a szeretet és egyáltalán az a törek-
vés, hogy célokat állítsunk magunk elé, melyek az emberi 
kibontakozást segítik, valamennyire be vannak építve az 
agyba. 

Ehhez még egy másik tényező  is járul. Ha föltételezzük, 
hogy a korábbi tö гténelmi korszakok bizonyos elemeit és 
kultúráját örököljük, mindenekel őtt a vadászat és gy űjtö- 
getés korából való dolgokat, a „modern" ember születé- 
sétő l kezdve, ötvenezer évvel ezel őttrő l, akkor meg kell ál- 
lapítanunk, hogy a gyűjtögető  életmódot folytatóknak két 
dolog volt fontos: az együttm űködés és az élelem elosztá- 
sa. Es nem, ahogy azt néhány tudós állítja, a kegyetlenség 

26 és gyilkolási vágy. A feltevés, hogy a vadászok különösen 
kegyetlenek, hogy örömüket lelik az állatok kínlódásában, 
romantikus, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, a tények elfer- 
dítése. A kegyetlen vadász rossz vadász, mert a mohóság 
izgalomban tartja. A jó vadász izgalom nélkül, higgadtan 
tud viselkedni. A ragadozó sem megszállottja a gyilkolási 
vágynak, hanem — és ez is bizonyítható agyfiziológiailag — 
az impulzus, hogy más állatokat megtámadjon és megöl- 
jön másképp van neurofiziológiailag elhelyezve, mint a vé- 
dekező  agresszió. 

Ha egyáltalán az emberi múltból maradt örökség, akkor 
az együttm űködés és az egymással mindent elosztani felé 
való hajlam kellene, hogy velünk szülessen, legkevesebb 
ötvenezer év óta. De ebb ő l manapság vajmi keveset ta-
pasztalunk. Igen, olyan társadalomban elünk, melyben az 
„antiszolidaritás" a vezérelv: az egyik haszna a másik ká-
rára megy. Az elmélet, vagy ideológia ugyanazt mondja, 
hogy az egyik és másik haszna között harmonikus viszony 
létezik. A valóságban látjuk, hogy csak részben, vagy egy-
általán nem így van. Ha az olaj példájára gondolunk, túl vi-
lágosan látjuk, mennyi előnye származott bel ő le egyik fél-
nek, míg a nép nagy tömege vesztett és károsodott." 

Konrad Lorenz az emberrő l beszél, az agressziót he-
lyezve előtérbe (A gonoszság apológiája). Fromm azt a 
nézetet vallja, hogy magában nagyon helyénvaló lenne, ha 
Lorenz az agresszión csak védekező  agressziót értene. A 
védekező  agresszió fogalmát tehát az olyan agresszió, 
mely a létérdekek megvédésére irányul, ahogyan ezt 
Fromm éppen csak megvilágította, a svájci neurofiziológus 
Hessz alkotta meg. Természetesen ez esetben az agresz-
szió a fő  magatahásforma, mint ahogyan minden ésszer ű  
darwini megállapítás a fő  magatartást szolgálja, végül is ez 
az agy evolúciójának az alapelve, hogy minden min őség-
ben a fő  magatartás értelmében m űködjön. 

„Miközben Lorenz a ,védekező  agresszivitás` fogalmát, 
tehát a fő  magatartási agresszivitást átviszi arra, amit én 
rosszindulatú agresszivitiásnak` jelölök, tehát a szörny ű - 

ségeli iránti ösztönt és a gyilkolási vágyat, akkor már nem 
is lehet szó — fő  magatartásról. Ezeknek a hajlamoknak 
nincs biológiai eredetük, nincs biológiai funkciójuk és sajá-
tosan emberiek." 

De mi az, ami Lorenz elméletében legalább elvileg fon-
tos, és miben van a nagy tévedés? 

Megint Frommot idézem: „Elvileg fontos, hogy az 
agresszió mint védekez ő  agresszivitás embereknél és ál-
latoknál egyaránt biológiai és neurofiziológiai faktor, és a 
fő  magatartás éhelmében m űködik, addig amíg ez bioló-
giailag megfelel. Ez az agresszió, melyet én ,jóhiszem ű  
agressziónak` nevezek, tulajdonképpen nem olyan nagy 
probléma, mert megsz űnik, ha az embert nem fenyegeti 
veszély; ez csak reakció a fenyegetésre. Igaz ugyan, hogy 
a történelem folyamán az embereket mindig fenyegette 
valami, de ez csak a történelmi faktor mely nem szükség-
szerűen van jelen. Sok primitív törzsrő l tudjuk, hogy nem 
bántják egymást, s így fölállíthatunk magunknak egy világ-
és társadalmi rendet, melyben az emberek nem veszé-
lyeztetik egymást, melyben az ember többé nem fél; mert 
a félelem a veszély következménye, mely agresszióhoz 
vezet. 

Az pedig helyes megállapítás, hogy az embernél a tá-
madó agresszió nagyobb és gyakrabban fordul el ő , mint 
az állatnál, éspedig különböző  okokból. 

Először: az állat csak azt érzékeli veszélynek, ami most 
és előtte történik; az állat a közvetlen veszélyre reagál. De 
az ember, mert nagyobb a képzel őereje, látja a veszélye-
ket, melyek ugyan még nem reálisak, de jelez és a jelekb ő l 
fel tudja ismerni, habár jelenleg még nem fenyegeti veszély, 
hogy egy másik törzs vagy nemzet belátható id őn belül 
meg fogja támadni. Ezért már a jövőbeli veszélyre reagál, 
nem csak a jelenlegire. 

Másodszor: az embernek nemcsak saját élete és sza-
badsága, hanem párválasztása, a gyerekek védelmezése 
stb. mind létérdeke — mindez megvan az állatban is. Az 
embernek ezeken kívül más létérdekei vannak, melyek is-
mételten emberi mivoltával vannak összefüggésben. Az 
embernek értékei, intézményei vannak, azután léteznek 
személyek, akik egzisztenciájuk szempontjából életbevá-
góan fontosak. 

Hogy Ön most egy olyan emberre gondol, aki ragaszko-
dik az anyjához, aki számára az élet, vagy az anyja méltó-
sága életbevágóan fontos, vagy egy olyan emberre, kinek 
életében az Isten fogalma eleven alkotórész, olyannyira, 
hogy vallásának veszélyeztetése egyenl ő  személyének 
veszélyeztetésével, vagy egy olyan emberre, akinek az 
ország léte életbevágó érdeke — száz számra vannak é гté-
kek, intézmények, személyek, szimbólumok, melyek az 
embereknél abba a szférába tartoznak, ahol veszélyezte-
tésük saját maguk veszélyeztetésével azonos. Ezekre a 
veszélyekre is agresszióval válaszol az ember. És ez ter-
mészetesen sokkal nagyobb területet .ölel fel, mint az álla- 
toknál 

Harmadszor: az ember szuggesztív lény, bizonyos mó-
don befolyásolható, az állat pedig nem. Az embereken 
agymosást lehet végezni, és bebeszélni nekik, hogy ve-
szélyben vannak, ha ténylegesen nem is ez a helyzet. Ezt a 
háborúra készülő  kormányzatok rendszerint meg is teszik. 
Ezt tette Hitler is, amikor Sziléziában támadást intézett a 
glivicei rádió ellen, hogy megmutassa a német népnek, a 
lengyelek veszélyeztetik Németországot. Régi trükk, mely-
lyel a támadó kormányzatok a népben felébresztik az 
agressziót, és minden ember úgy érzi, a támadás ellen vé-
dekeznie kell. Ha ma jönne egy vezér, és azt mondaná az 
embereknek: háborút akarunk kezdeni, mert idegen orszá-
gokat akarunk meghódítani, mert más népeket akarunk 
leigázni, mert kedvünket leljük az öldöklésben, hát nem lé-
tezne olyan nép, amely — ha máskor mindig is — most kö-
vetné őt, kivéve egy kis csoport félbeteg embert. Emiatt 
kell eltitkolnia igazi szándékait és egy elhihet ő  veszélyt 
szuggerálnia. Csak ebben az esetben lenne képes, a vé-
dekezö agressziót felébreszteni. 

Fromm meg van győződve róla, hogy a védekező  
agresszió az embernél sokkal nagyobb szerepet játszik, 
mint az állatoknál, és hogy a védekez ő  agresszió, mint pl. 
a háború, vallásháború vagy a veszekedés — azon alap-
szik, hogy az ember létérdekeit érzi veszélyben. Ebben az 
esetben beindul a veleszületett, fiziológiailag feltételezett 



és örökölt agresszív ösztön. De csak akkor. 
„A másik kérdés, mely valóban nagy problémát tár 

elénk és melyrő l Tinbergen beszélt, a következő : Miért az 
ember az egyetlen állat, mely saját fajtáját megöli? Az 
egyetlen állat, mely örömét leli az öldöklésben, élvezi a 
rombolást és mások kínzását? Az állatoknál ez nem ész-
lelhető , legalább is nem az eml ősöknél. Vissza kell nyúl-
nunk — Lorenz szerint — a madarakhoz és a halakhoz, hogy 
a szadizmus és rombolóvágy példáira bukkanjunk. A tulaj-
donképpeni veszélyes agresszió, mellyel manapság min-
denfelé találkozunk, pl, a terrorrezsimeknél, ahol a végre-
hajtó szerv olyan emberekbő l áll, akik nemcsak parancsot 
teljesítenek, hanem akiknek a gyilkolás és kínzás örömet 
szerez, ez az agresszió pusztán emberi, de egész más faj-
ta, mint a védekező  agresszió, mely az embert elválasztja 
az állattól;  Ha az ember gonoszságát és veszélyességét 
meg akarjuk érteni, akkor el kell távolodnunk a védekez ő  
és a biológiailag feltételezett agressziótól, és fel kell ten-
nünk a kérdést: milyen ez a gonosz agresszió, mely csak 
az emberre jellemző , honnan ered, mik az alapjai? 

Tulajdonképpen ez a fő  kérdés, melyet Fromm Az em-
beri destruktivitás anatómiája c. művében feldolgoz, s 
amelyre még később is részletesen visszatér, hogy az em-
ber veleszületett agresszív ösztöne, amint azt Konrad Lo-
renz és tanítványai feltételezik, tudományos tény-e, vagy 
pedig társadalmi elő ítéletek eredménye? 

Nagyon meglepő  — ha a tudományt szociológiai szem-
szögbő l nézzük —, hogy az antropológiát és az etológiát mi-
lyen mértékben határozzák meg a társadalmi viszonyok és 
mindenek előtt a társadalmi előítéletek? 

Az antropológusoknál (és ugyanígy Lorenznál is) általá-
ban az az irányzat uralkodik; be kell bizonyítani, hogy az 
ember természeténél fogva destruktív. Miért? Gondolom, 
egész egyszerűen abból kifolyólag, hogy rendszerünket, 
mely ezt a destruktivitást kitermeli, igazolni tudja. Ha az 
ember természeténél fogva romboló, akkor csodálkozzunk 
azon, hogy háborúzik, hogy előkészületeket tesz egy min-
den háborúnál szörnyűbb kirobbantására, hogy egyetlen 
kormány sem hajlandó felhasználni az egyetlen eszközt, 
mely véget vetne ennek a veszélynek, az atomfegyverek 
végleges felszámolására gondolok — ami végül is minden 
fegyver megsemmisítését jelentené! Amennyiben be tud-
juk bizonyítani, hogy a háború és a kínzás — melyek ma-
napság már a legtöbb kormány gyakorlatává vált — okai 
egy biológiailag meghatározott ösztönben rejlenek, abban 
az esetben az államférfiaknak, akiknek ilyen er ős termé-
szeti impulzusok ellen kell harcolniuk, csak köszönettel tar-
tozunk, hogy eddig képesek voltak arra, hogy a „nagy há-
bonít" megakadályozzák. — Ez az ideológia rejlik emögött. 

Ebben az összefüggésben azonban fölvetődik a kérdés, 
hogy Fromm mit ért a „gonosz agresszió" fogalmán és mi-
ben látja annak okát. Fromm azt állítja, hogy a jóhiszem ű , 
tehát védekező  agresszió. olyan valami, melyet bizonyos 
módon „ösztönszer űnek" lehet nevezni. De lehető leg el-
kerüli — mint a legtöbb kutató errő l a területrő l — az „ősztő , 
nős" szót, mert az ösztön hagyományosan úgy tartják 
számon, mint a megtanulható és a környezeti hatással el-
lentétes fogalmat. Nincsenek olyan ösztönök, melyekre 
nem ugyanabban az időben hat a környezeti és tanulási 
faktor. De itt Fromm általánosan használja „az ösztön" fo-
galmát, hallatán a legtöbb ember valamit el tud képzelni. 

„Mondhatjuk, hogy a védekez ő  agresszió egyfajta ösz-
tön, mely bizonyos ingerek, ösztönzések és tényez ők által 
oldódik fel, a „vitális érdekek veszélyeztetése" néven. 
Mint ahogy nemrég kifejtettem, a rosszhiszem ű  agresszió 
nem reakció egy ilyen fenyegetésre, ami azt jelenti, hogy 
neurofiziológiailag reakciós szokáskomplexumok nincse-
nek elkészítve, melyek meghatározott ingerlésre feloldód-
nának, hanem, és itt érkeztem ahhoz, hogy a dönt ő  fontos-
ságú megállapításról beszéljek, ez jellem kérdése. De mi a 
jellem? Ismeretes, hogy ezt a szót különböző  módon hasz-
nálják. Ha egy emberrő l azt mondják, hogy nagy jellem, 
akkor valami pozitívra gondolunk; ezzel azt akarjuk tudat-
ni, az.emlftett személyt bizonyos elvek vezérlik, megbízha- 

tóan cselekszik, és reagálási módja stabilitást mutat. Ter-
mészetesen ebbe az értelmezésbe bizonyos morális el-
képzelések is beleolvadnak, ugyanis senki sem fog egy 
betörőt, aki tetteit következetesen hajtja végre, a fent emlí-
tett jellem értelmében meghatározni. 

A jellem szónak, ahogyan én használom, más jelentése 
van, mely a pszichoanalízisból ered, s els őként éppen 
Freud használta, habár Balsac és Dosztojevszkij jellemle-
írásaiban is ugyanezt olvashatjuk, noha gazdagságban fö-
lülmúlják a Freud által megnevezetteket, ezeknek, elméle-

. tileg szemlélvé, ugyanaz a jelent őségük, ugyanis úgy mu-
tatják be a jellemet, mint a törekvések rendszerét, mely az 
emberben élete bizonyos időpontjáig kifejlődik, tulajdon-
képpen nem teljesen megváltoztathatatlanul, de általában 
keveset változik, és végül ez határozza meg, hogy az em-
ber hogyan cselekszik, hogyan érez, hogyan gondolkodik. 

Freud ezeket a tulajdonságokat összefüggésbe hozta 
bizonyos fiziológiai jelenségekkel, és felfedezte, hogy a 
zsugori magatartás, a pontosság, a rendszeresség, a túl-
zott tisztaság stb. között összefüggés van, mely az ember 
korábbi fejlődési szakaszából ered, éspedig a tisztaságra, 
rendességre, rendszerességre való nevelésb ő l. Tehát az-
zal, hogy gyermekeinket elég korán tisztaságra neveljük, 
kifejlesztünk bennük egy anális karaktert, mint a libidó rög-
zítésének eredményét egy meghatározott zónára, aho-
gyan azt Freud nevezi." 

Az okozati összefüggések feltevését Fromm nem tartja 
pontosnak. Nincs azon a nézeten, hogy ezek a folyamatok 
az análzónára vonatkoztatva ilyen jellemet alakítanak ki, 
hanem úgy véli, hogy a dolgok sokkal összetettebbek. Idé-
zem: „Az, hogy a tisztaságra nevelés a gyerekekre nagy 
hatással van, teljes mértékben helyes megállapítás, de az 
anyák nemcsak ezen a téren fanatikusak, hanem nekik is 
anális jellemük van, a tisztaság megszállottjai; számukra 
minden, ami az ürítéssel, a székletürítéssel, az emésztés-
sel, a székrekedéssel stb. kapcsolatos, nagyon fontos; ez 
az, amirő l szívesen beszélnek, ha erre módot találnak. 
Számukra ugyanis ez az élet: kinek mennyije van, ki meny-
nyit takarított meg, mennyi marad, mennyit ad ki, és meny-
nyit nem kellene kiadni. Az anya jelleme befolyásolja a 
gyermek fejlődését és az análzónán át történ ő  hatás csak 
a sok elem egyike, mely ebben a hatáskörben kifejezésre 
jut. Másik oldalról nézve az anyát nem mint tiszta indivi-
duumot kell égyeni, ugyanis ő  maga is a társadalom egyik 
képviselője. Őt a társadalom jelleme formálja, melyet én 
„szociális karakter"-nek jelöltem, és ő  közvetíti a gyer-
meknek ezt a társadalmi jellemet." 

Fromm rámutat arra, hogy vannak társadalmak és osz-
tályok, mint pl. a kispolgárság, melyet a gy űjtés, a fösvény-
ség és a gyanakvás jellemez; ugyanezek a jellemvonások 
viszont nem találhatók meg más társadalmi rétegeknél. 
Egy apró példát a húszas évek végén, vagy a harmincas 
évek elején figyelt meg Németországban. A különbség a 
„borkabaré" és a „sörkabaré", a nagyemberek és a kis-
emberek kabaréja között abban nyilvánult meg, hogy a bor-
kabaréban a trágárság mindig genitális, mindig szexuális 
jelleg ű  volt, ellenben a sörkabaréban lényegében anális —
egészen jellegzetes volt. Ezt akkoriban mint pszichológiai 
osztálykülönbséget világosan lehetett érzékelni. 

„Freud mutatott rá el őször tudományos formában arra, 
hogy az ember jelleme egy bizonyos irányba ható energiák 
egysége. A vitális emberi energia nem forma nélküli, tehát 
nem általános éhelemben hat, hanem mindig iránya és sa-
játos minősége van. Az anális karakternél acél a gy űjtés, 
a takarékoskodás, a visszatartás. Egyébként ez nem csak 
a materiális dolgokra vonatkozik. Elég sok gazdag ember 
jelleme anális, tehát a fösvénység formálta. Fösvénységük 
fő leg a lelkiekre vonatkozik. Olyan emberek, akik takaré-
koskodnak, az érzelmekkel, a szavakkal és a gesztusok-
kal, akik ridegek és elutasítóak." 

Később Fromm más jellemfogalmakat fejlesztett ki, pl. 
az orális jeliemet. Ez a tátott szájú ember. Itt két típust kü-
lönböztetünk meg: az egyik az orálisan fogékony karakter. 
Ez a csecsemő , kinek tátva van a szája, aki pszichológjai-
lag szemlélve csak elfogadni akar, aki nem aktív, hanem 
függőségi viszonyban van, aki mindig azt várja, hogy vala-
mit ajándékozzanak neki. Ilyen embereket gyakran talá- 
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lunk az alkoholisták között. Különösen barátságos, optimis-
ta emberek, akik egy mesevilágról álmodnak, ahol a sült-
galamb a szájukba röpül. Nem vállalnak felel ősséget, nem 
erő ltetik meg magukat, mindent hagynak és addig várnak, 
míg más nem kezdeményez. Ezek az emberek bizonyos 
módon úgy viselkednek, mint a kisgyermek, akirő l az anya 
gondoskodik. Teljesen eltér ő  ettő l az orális-szadista ka-
rakter, a másokat kihasználó jellem. Nem békés, nem vár 
addig, amíg valamit nyújtanak neki, hanem el akarja venni, 
ki akarja használni a másikat, magának akarja megszerez-
ni azt, amit más emberek birtokolnak. Természetesen min-
dig egy föltétellel: nem akar termelni, nem akar alkotni, 
még akkor sem, ha kevés munkával tehetné, akkor is leg-
fontosabb számára, hogy mástól vegyen el." 

Nem is olyan kevés szerz ő  létezik, mondja Fromm, aki-
nek meglenne az inteligenciája és a tehetsége, hogy saját 
gondolatait fejlessze, de ehelyett egyszer űen másoktól 
veszik el őket. 

„Csak az irodalmat kell olvasnunk, vagy körülnéznünk 
az életben, s máris megállapíthatjuk — bizonyos körülmé-
nyek között magunkról is —, hogy a jellem ebben az érte-
lemben tényleg valami más, mint a jó vagy a rossz megál-
lapítása, ugyanis itt egy szerkezeti vonatkozási módról, 
egy rendszerfogalomról van szó, mely azt jelenti, hogy az 
energiák minden embernél meghatározott módon vannak 
megszerkesztve, és oda vezetnek, hogy az ember jelle-
mének megfelelően sajátosan viselkedik, sajátságosan ér-
zi magát, gondolkodik, cselekszik, és így elégül ki." 

De mindhárom jellem ellentétben áll azzal, amit Freud 
genitális karakternek jelöl. Ő  természetesen a szexualitást 
helyezte előtérbe. Mindenesetre fölfedezései, állítja 
Fromm, klinikailag és emprikusan szemlélve teljesen pon-
tosak. Ezt a libidó fejl ődésével, vagy a környezet magatar-
tásának eredményeként magyarázza, mely annyira hat az 
emberre, hogy a jellemfejl ődésnek ez a formája idomul 
hozzá legjobban, de csak másodlagosan: „A genitális ka-
rakter produktív jellem; aktív akar lenni, éspedig teljesít ő -
képesen aktív, úgyhogy maga is alkotni akar, teljesen lé-
nyegtelen, hogy anyagit, lelkit, vagy szellemit; számára 

28 fontos, hogy ne legyen függ őségi viszonyban, hanem hogy 
szabad legyen, s legnagyobb örömét és megelégedését 
az „öntudatos aktivitásban" leli, ahogyan azt Marx mond-
ja. Nem kell olyan embernek lennie, aki nagy dolgokat al-
kot, hanem élénknek, aki értékteremt ő  szándékkal fordul a 
világ felé, aki nem vár arra, hogy etessék, akinek a LENNI 
nem azt jelenti els ősorban, hogy BIRTOKOL." 

Természetesen vannak más jellemtípusok is, mint pl. az 
autoritatív vagy nem-autoritatív karakter, narcisztikus és 
szeretetreméltó jellem. Jelentős, mindenesetre, hogy 
Freud itt bocsát el őször vitára egy fogalmat, az abból ered, 
hogy az ember tevékenysége nem az ösztöntő l, hanem a 
jellemtő l függ, (habár elméletét az ösztön formájába buj-
tatta). 

„A jellem fogalmának dinamikus éhelemben való fölfe-
dezése minden esetre Freud rendkívüli találmánya. Ami fi-
gyelemre méltó, s röviden alig megmagyarázható, hogy 
ezt a freudi karakterfogalmat viszonylag kevésbe vették fi-
gyelembe. Ugyanúgy a halál-, élet és szerelmi vagy eroti-
kus ösztönrő l szóló elmélete sem vált népszer űvé, kivéve 
a szaktársakat. Amit Freudtól átvettünk, az a szexualitás. 
Ha az emberek róla beszélnek, vagy őt idézik, akkor füg-
getlenül attól, hogy ő  fedezte föl az elnyomást, a racionali-
zálást, a szimbólumok jelentőséget, a szexualitásról be-
szélnek, mindenekel őtt a gyermekkori szexualitásról mint 
a patológia gyökerérő l, és nem a dinamikus jellem gyöke-
rérő l, mely a legnagyobb fölfedezése, ami kulcs az értelem 
alapjaihoz, az emberi magatartáshoz. 

Ehhez talán egy elfojtó mechanizmus, vagy ha úgy 
akarjuk, egy ellenállási mechanizmus járult hozzá; ha jel-
lembeli szempontból kérdezzük: ki vagy te tulajdonkép-
pen, mik a tevékenységed valós motívumai, mi az, ami 
késztet, megkülönböztetésül attól, amiben hiszel, vagy 
amit állítólag hiszel ;  ellentétben a képpel, amit saját magad-
ról alkottál, vagy amilyent magadról próbálsz alkotni? 
ilyenkor ütközünk igazán mély személyi problémákba. Ak-
kor derül ki, akkor fedezzük fel — és ezt senki sem teszi szí-
vesen; mások esetében igen, de föl kellene fognunk, hogy 
mások is közelebbrő l foglalkoznak velünk. Ezért mindenki 
előnyösebbnek tartja, hogy ilyesmibe ne is kezdjen bele, 

hanem valami sokkal ártatlanabb témánál köt ki: hogy mi 
történt a szül ők hálószobájában az idő  tájt, amikor négy 
évesek voltak. Ez természetesen óriási veszteség, mert az 
egyed problémája ugyanúgy mint a társadalomé, csak a 
jellembő l ismerhető  meg." 

A karakter problémájánál mindenesetre nemcsak az 
egyéni jellembrő l van szó: ki vagyok én, kik a többiek?, ha-
nem a legfontosabb probléma abban rejlik, amit Fromm 
„szociális karakter" gyanánt jelöl meg. Eszerint az ember 
azért különbözik olyan nagyon az állattól, mert az el őbbi 
tevékenységét nem az ösztönök határozzák meg. 

„Ha azt mondom, az állattól, akkor hozzá kell tennem, 
az állat evolúciójában, minél magasabbrend ű , egészen a 
főemlősökig, annál gyengébb az ösztöni determinációja. A 
főemlősöknél, a csimpánzoknál például már nagyon cse-
kély, úgyhogy a csimpánzok életének egyik leghíresebb 
kutatója, Kortland azt mondta, a csimpánzok tétovák, és 
csak valamennyire határozóképesek, mert ösztönszer űen 
nem elég gyorsan és határozottan reagálnak. Ez teljesen 
fölfogható„ mivel a csimpánzoknál, mint az ember el őtti 
legtökéletesebben fejlett állatnál az ösztönös determináció 
nagyon csekéllyé vált. Maguknál az embereknél ugyanez 
különösen kis mérték ű . Bizonyosan létezik néhány ösztö-
nös hajlam, de ez már összekeveredett a tanult és környe-
zeti faktorokkal: éhséggel, szomjúsággal, alvásra való haj-
lammal, agresszióval mint védekez ő  agresszióval, egé-
szen egy bizonyos fokig a szexualitással, talán csak az ma-
radt, amit úgy nevezünk, hogy anyai szeretet, de ez is na-
gyon bizonytalan. Így pedig nem lehet élni. Az olyan em-
ber, akit csak ezek a motívumok vezérelnek, egyáltalán 
nem tudja, hogy hogyan tartsa magát életben egy megha-
tározott társadalomban. Ilyen vonatkozásban az állatnak 
nincsenek nehézségei, harmóniában él a világgal, miköz-
ben ösztöneivel problémamentesen beleilleszkedik a kör-
nyezetbe; racionálisan tartja magát, ha a „racionális" szón 
alkatának célszer ű  fenntartását énjük." 

Ebben a vonatkozásban, hangsúlyozza Fromm, az ösz-
tönök racionálisak is, és nem is, vagy ahogy azt többször 
mondani szokás, irracionálisak. Az ösztönök abban az ér-
telmezésben racionálisak, hogy az embert rávezetik arra, 
ami célszerű  és arra, ami lényének megfelel. Ezzel ellen-
tétben az embernek vannak bizonyos szenvedélyei, me-
lyek az ellen hatnak, ami az emberre nézve kedvez ő  és 
ami testi és lelki létfenntartását segíti, ez az, ami irracioná-
lis. 

„Így szemlélve, az ember lenne minden állatok leg-
gyámoltalanabbja, aki egyáltalán nem lenne képes tudni, 
mit kell tennie és hogyan kell viselkednie.Tehát szüksége 
van pótlásra, a hiányzó ösztönök helyett, bizonyos érte-
lemben egy ,második természtre` (második énre). Szüksé-
ge van valamire, ami olyan helyzetbe hozza, hogy az adott 
életkörülmények között, tétotávás és gondolkodás nélkül 
tudjon cselekedni. Ez a karakterrel válik lehetségessé. A 
karakter a helyettes, a pótlás az emberi viszonyok között, 
amelyben még az ösztön egész gyengén jut kifejez ődésre, 
mint neurofiziológiai és biológiai tényez ő ." 

Ez visz el a döntő  kérdéshez: tulajdonképpen hogyan is 
fejlődik ki a jellem? 

Fromm mondja: történelmi-biológiai éhelemben az em-
berek jelleme úgy fejl ődik, hogy egy meghatározott társa-
dalomban azt akarják tenni, amit tenniük kell; röviden, hogy 
jellemüktől ösztönözve úgy reagáljanak, ahogy az az 
adott társadalmi körülmények között a társadalom fenn-
maradásához, mint egészhez szükséges — nem pedig 
csak az egyed fenntartásához. Pl. az embernek katonák 
társaságában harcias, agresszív jellem űnek kell lennie. 
Szívesen kell mennie valamilyen hadjáratba, kedvének 
kell telnie a harcban és a gyilkolásban stb. De ugyanez az 
ember nem volna való egy földm űves társulásba, ott nem 
tudna létezni, mert egy ilyen társaságban annak a másfaj-
ta kvalitásnak nincs helye. Itt olyan jellem ű  egyénnek látják 
hasznát, aki hajlandó a kooperációra, és másokkal ba-
rátságos viszonyt tud kialakítani, beszélget és osztozik 
velük munkájukban." 

Fromm felhívja a figyelmet a „modern" emberre, a ki-
bernetikus társadalom emberére, akit piacembernek ne-
vez. Ez az ember magát egy névtelen tekintélynek veti alá, 
azt teszi, amit a szervezet követel, kevés érzelemmel ren-
delkezik, produkál, becsvágya elég nagy ahhoz, hogy ha- 



ladhasson, de épp csak annyi, amennyi a társadalmi köve-
telményeknek megfelel; mások számára viszont ez azt je-
lenti, legyenek azzal megelégedve, amijük van. Fromm ezt 
a következő  képlettel mutatja be: Az elidegenedett jellem 
az a jellem, mely megfelel a modern társadalom követel-
ményeinek. És minden társadalom olyan jellemet teremt, 
amilyenre szüksége van. 

De milyen módon tö гténik ez? Hogyan magyarázható, 
hogy egy társadalomban olyan sokféle jellem beleillik? 
Hogy tud valaki egy agresszív, háborús társadalomban 
békés jellemre szert tenni? 

„Nem tévedés, ha azt állítjuk, minden társadalomban lé-
teznek olyan emberek, akik nem illenek bele. A társada-
lomnak csak átlagosan sikerül tagjainak beilleszkedését 
elérni. Ha most aszociális karakterr ő l, mely ennek a társa-
dalomnak kell, tehát a hasznos karakterr ő l beszélek, az 
nem azt jelenti, hogy a társadalomnak sikerül ezt a jelle-
met minden emberben kifejleszteni. Az egyéni és alkati té-
nyezők miatt mindig vannak emberek, akik nem felelnek 
meg a társadalom szociális jellemének. Ennek oka rész-
ben negatív jelleg ű  tényezőkben rejlik; gondoljunk csak ar-
ra, hogy bizonyos társadalmi viszonyok között extrém, 
romboló emberek, vagy olyanok is léteznek, akik teljesen 
képtelenek arra, hogy bármilyen emberi kapcsolatokat 
tartsanak fenn. Ezek tulajdonképpen a nagyon beteg em-
berek. Másrészrő l pedig egyáltalán nem lenne történelmi 
fejlődés, ha nem léteznének minden társadalomban em-
berek, akik éppen e tény alapján, hogy nem felelnek meg a 
társadalmi karakternek, képesek arra, hogy a társadalom-
ra olyan forradalmian hassonak, hogy az megváltozzon. 
Hogy ezek a jellemek hogyan jönnek létre, személyes okai 
lehetnek, amint bizonyos családi események eredménye, 
de szerepet játszhatnak alkati tényez ők is, de az is lehet-
séges, hogy éppen társadalmilag motiváltak." 

Fromm egy példát említ: 1917-ben a forradalmi vezérek 
többnyire olyan emberek voltak, akik a közép- vagy a fel-
sőosztályból valók voltak; de individuális okokból — alap-
természetüket és származásukat tekintve kin őttek osztá-
lyuk tipikus jellemébő l, ezért válhattak vezérré, aki a körül-
ményeket abban az értelemben akarta megváltoztatni 
mely a hagyományos társadalmi karakternek nem felelt 
meg. Fromm szerint ezek a kivételek történelmileg nagyon 
fontosak, mert változásokhoz vezetnek, melyek lehet ővé 
teszik a társadalmi változásokat, ha ugyanabban az id ő -
ben az általános politikai és szociális körülmények erre al-
kalmasak. Ha nem ez az eset áll fönn, akkor ezek az em-
berek valószín ű leg a társadalom peremén maradnak, mert 
senki sem hallgat rájuk, mert nem veszik őket figyelembe, 
egyszerűen ő rültnek tartják őket, és nagy magányukban 
azzá is válhatnak. De Fromm hangsúlyozza: „Ezek a ve-
zérek kivétel; egészében véve a társadalmi karaktert a tár-
sadalom igénye termeli." 

Fromm számára jelent ős pont, hogy nem „egy" társa-
dalom, hanem csak bizonyos társadalmak léteznek. En-
nek következtében ugyanúgy csak specifikus emberi ener-
giaszerkezetek léteznek. A társadalom szempontjából 
nézve minden intézmény, a nevelés, az iskola a propagan-
da, az újságok, mindig nagy mértékben befolyásolják en-
nek a szociális karakternek a megvalósítását. Vagyis más-
képp kifejezve: A társadalom nem képes az emberi ener-
giákat, az eredeti produktív er őt mint általános energiát föl-
használni. Neki ezt az energiát át kell formálnia egy bizo-
nyos energiává, mely az ő  társadalmi céljainak eléréséhez 
szükséges. Mirő l is van szó a szociális karakternél? Az 
általános energia átalakul specifikus energiává, mely egy 
meghatározott társadalmi rendszeren belül a társadalom 
részére szükséges. 

Hogy az ember és az emberiség számára milyen m űve-
lődésszociológiai jelent ősége van ennek, azt a végs ő  kö-
vetkezményekbő l állapíthatjuk meg. 

Ennek jelentősége Fromm szerint abban van, hogy az 
ember nem egy darab üres papír, melyre a kultúra vagy a 
társadalom egyszer űen ráírja a szövegét. Az ember már 
úgy születik, hogy létében bizonyos szükségszer űség lé-
tezik. Annak taglalása, hogy milyen szükségszer űségrő l is 
van szó, nagyon messzire vezetne, serrő l Fromm külön-
böző  könyveiben ír. Errő l talán csak egy keveset, hogy 
mint vélekedik Fromm. Azt mondja: 

„Az ember számára meg kell lennie a tájékozódás és az 

odaadás rendszerének. Ami azt jelenti: hogy az embernek 
képet kell alkotnia a világról, melynek ismeretében tájéko-
zódik. Függetlenül attól, hogy a kép pontos-e vagy sem —
még máig sem volt pontos képe (talán nem is teljesen pon-
tatlan). Tehát a képnek valahogyan össze kell állnia, létez-
nie kell, különben az ember számára a cselekvés teljesen 
lehetetlenné válik. Ez az emberi létezés egyik alapszükség-
lete, mely az állatoknál nem létezik ;  Mivel az állatnak 
nem kell megkeresnie a saját útját, számára már el ő re 
meghatározott a „helyes" cselekvés, ebben a vonatko-
zásban nincsenek nehézségei. 

Ahogy az imént említettem, az ember számára szüksé-
ges az odaadás. Ezen én az ember igényét énem, hogy 
túlnőjön azon, hogy csak mint élelemfogyasztó és szexuá-
lis gép létezzen. Mert ha az ember magában, minden kö-
rülmények között anyagi és szexuális elégedettséggel ren-
delkezik, akkor még nem boldog, s még nincs megvédve a 
tébolytól. Erre rengeteg példa utal, s err ő l órákig lehetne 
beszélni, ilyesmivel minden nap találkozunk. Embereket 
látunk, fiatalokat, gazdag házakból, akiknek mindenük 
megvan, amit csak akarnak, lányok, autók stb. És mik ők? 
—Természetesen nem mindannyian, de nagyon sokan kö-
zülük —szegénylelk ű , szerencsétlen emberek, akik nem 
tudják, mit is kezdjenek az életükkel, akik isznak, kábítóz-
nak, egyik élvezetbő l a másikba hajszolják magukat. És mi 
okból? A régimódi materializmus így mondaná: Az anyagi 
megelégedettség minden, ami az életben fontos. De itt jut 
kifejezésre, hogy ez nem így van." 

Fromm nagyon érdekes emberekkel való kísérletekre 
hívja fel a figyelmet, melyeket Amerikában végeztek ei; 
ezeket a kísérleteket értelemelvesztés, értelemfosztás, te-
hát értelem-depriváció névvel illették. Egyetemistákat egy 
olyan szobában helyeztek el, ahol semmit sem hallottak, 
ahol semmiféle inger nem érte őket, ahol az ételüket meg-
kapták. Az egyetlen, amit nem kaptak meg, a n ő . Nem kel-
lett dolgozniuk, jól fizették őket, és tulajdonképpen nagyon 
is jól kellett érezniük magukat. Ám ezeken az embereken 
hamarosan lelki zavarok jelei mutatkoztak. 

„Ez a kísérlet ugyan nagyon érdekes, de nem vonható 
le belöle élettapasztalat mindenki számára. Mi egészében 
véve egyike vagyunk a leggazdagabb civilizációknak, és 
valószín ű leg egyike a legboldogtalanabbaknak, habár a 
boldogtalanság tudatát nagyon is elnyomjuk. Itt mindenek 
előtt azokra az emberekre gondolok, akik a nyugati ipar vi-
lágában élnek, amíg a nagy fogyasztásban érdekeltek, és 
még nem tartoznak azok közé, akik fölött eljárt az id ő , akik 
a peremen maradtak. 

Az embernek egyre több lehetőség áll a rendelkezésére, 
mégis elégedetlen. Az emberek állandóan destruktívabbá 
válnak. Tehát az embernek — és itt az evolúcióra gondolok, 
melynek célja van és amely őt tovább vezeti, odaadás va-
lami iránt, ami őt egocentrikus felfogásának börtönéb ő l 
kiszabadítja. Ez csak akkor történhet meg, ha az ember 
olyasvalamihez kapcsolódik, ami rajta kívül áll, s ezáltal le-
győzi egoizmusát. Hogy ez az igény megvan, azt hiszem, 
gazdag tapasztalati anyagon be is mutatható. Az ember-
nek állandó igénye a szabadság. Ám az embert sok min-
denre rá lehet venni, arra is, hogy szeresse a rabságot, de 
csak egy föltétellel: ha dacossá, agresszívvá, butává és fé-
lénkebbé válik. Lehetetlen egyidej ű leg rabbá és derűssé, 
boldoggá és nem agresszívvá tennie. Ha túllépjük az el-
nyomás bizonyos lépcs őjét, akkor az úgy bosszulja meg 
magát, hogy az ember vagy föllázad, vagy teljesen des-
truktívvá, vagy használhatatlanná válik, vagy pedig las-
san elhal a vitalitása. A tö ґténelem laboratórium, ahol ez a 
magatartás bizonyítható." 

Mindenestre nagyon fontos az a kérdés, hogy milyen 
jellentősége van az emberi jellem megértésének a társa-
dalmi életben. Fromm kiemeli, hogy a jellem megértésé-
nek a gyakorlati életben rendkívüli jelent ősége van. Az 
emberek sokszor támadják egymást, mert csak a maga-' 
tartást, nem pedig a jellemet látják. Sok csalódástól és ka-
tasztrófától lehetne az embereket egy demokráciában 
megkímélni, ha idejében fel tudnák ismerni egy politikai 
vezető  jellemét, ahelyett, hogy csak beszédeinek szentelik 
figyelmüket. 

„A jellemkutatás azzal foglalkozik, hogy kikutassa, mir ő l 
lehet megismeri egy ember karakterét. Néha nagyon apró 
részletekb ő l. Általában nem olyan nagyon függ attól, hogy 
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egy ember mit gondol, vagy állít. A saját többé-kevésbé 
nagy gondolatairól meg lehet győződve vagy nem, még 
akkor is, ha megvan róluk győződve, ezek legtöbbször 
csak szavak. Milyen eltéréseket jelentene ez nemcsak a 
politikában, hanem a szerelemben és a házasságban is, ha 
az egyedek jellemét idejében felismernénk? Emberek sze-
retnek bele egymásba, vagy azt gondolják, hogy szeretik 
egymást, mert nem helyesen é гtékelik egymás jellemét. 
Tíz év múlva jönnek rá, miért is nem képesek együtt élni. 
Erre a megállapításra már három hét után rájöhettek vol-
na, ha vették volna maguknak a fáradtságot, hogy megért-
sék a másik jellemét. Ezzel nem azt gondolom, hogy ezek 
a jellemek „jók" vagy „rosszak", hanem hogy ezek között 
a jellemek között nem jöhet létre megértés." 

„Az egyik első  tantárgynak, melyet tanítani kellene", 
mondja Fromm, „a jellemtannak kellene lennie. De abból 
az okból kifolyólag, melyet már el őbb említettem, kételke-
dem abban, hogy a jellemtan, mint tantárgy valaha is be-
kerül a tantervekbe. Lényegében az emberek kapcsolata 
manapság abból áll, hogy elrejt őznek egymás el ő l, hogy 
nagyrészben saját maguk el ő l is elrejtőznek, és az, amit 
egymásnak tudomására hoznak, vagy nagyon kicsiny ré-
sze az egyéniségüknek, vagy pedig teljesen ellenkez ője 
annak, amilyenek a valóságban." 

Egy másik fontos probléma: a jellemtani körülmények 
döntőek a „rosszindulatú agresszió" kifejlődésére. Ehhez 
Fromm a következ ő  magyarázatot f űzi: 

„Ha a ,rosszindulatú agresszión` egy olyan jellemet ér-
tek, aki nem azét támad, vagy sebesig meg valakit, mert 
védelmi okokból van rákényszerítve, hanem kedvtellésb ő l 
teszi„ úgyszólván az alkalomra vár, hogy támadhasson, 
vagy rombolhasson, akkor ez egy bizonyos vonatkozás-
ban hasonlóan hangzik, mint a Lorenc által megfogalma-
zott ,hidraulikus agresszió`; a ,jellemtani agresszióra` jel-
lemző , hogy nem ösztönös, hanem jellembelileg függ a ka-
rakte гtő l, és így rá lehet mutatni, milyen föltételek kellenek 
ahhoz, hogy a rosszindulatú agresszió kifejl ődjön. A go-
nosz, rosszindulatú agressziót mindenekel őtt a kedv növe-
li; kedvet ad az embernek a gyilkoláshoz, a romboláshoz, 
a kínzáshoz. Ha a „kínzás" és „rombolás" fogalmakat 
használom, már meg is neveztem a rosszindulatú agresz-
szió két fő  fajtáját: a szadista és a nekrofil jellemet". 

Ezután Fromm a szadista jellemre tér át. Az ő  felfogása 
szerint ez mindenekelőtt attól függ, mit értünk szadizmu-
son. „Freud — és ez messzemenően így fogható fel — sza-
dizmuson egy szexuális jelenséget ért. Ezzel arra az álta-
lánosan ismert tényre támaszkodik, miszerint számos em-
ber —úgy tűnik, inkább férfiak, mint n ők de ez is elég bi-
zonytalan — szexuális izgalma és kielégülése függ a másik 
ember kínzásától, attól, hogy másnak fájdalmat okozzon, 
hogy megsértse vagy megalázza. Freud szerint ez a sze-
xualitásnak egy parciális ingere, mely a libidó egyik koráb-
bi fejlődési fokának felel meg, de amely bizonyos embe-
reknél és bizonyos okokból önállósult, és, vagy szexuális 
vágyainak egészét, vagy legalább egy jelent ős részét feje-
zi ki. 

Létezik azét nemszexuális szadizmus is, éspedig azok-
nál az embereknél, akik örömüket lelik abban, hogy más 
embereket kínozzanak, megalázzanak, anélkül, hogy köz-
ben szexuális izgalmat érezzenek, vagy szexuálisan kielé-
güljenek. Freud elméletének hívei természetesen azt vall-
ják: Ez csak látszat, a valóságban ez szublimált formája, il-
letve közvetett kifejezése a szadista libidónak; amely a 
látszólag nemszexuális szadista magatartást motiválja, ez 
a szexuálisan részleges inger, amely azonban ebben a 
magatartásban rejtve jut kifejezésre. 

Az én véleményem szerint a szadizmus sokkal általáno-
sabb jelenség, mint ahogyan azt Freud leírja. Én a szadiz-
mus magjának a szenvedélyt tartom, hogy egy másik lényt 
teljesen ellen őrizhessek, hatalmamban tarthassak, azt te-
hessek vele, amit akarok, úgyszólván istene, mindenható-
ja legyek. Ez úgy nyilvánul meg, hogy a másikat megbánt-
suk, testileg megalázzuk, anélkül, hogy az védekezhetne. 
A szadizmushoz mindig hozzátartozik az is, hogy a másik 
gyámoltalan és gyenge legyen. A szadizmus tárgya soha-
sem egy erős ember. Ez a másiknál jutott teljes ménékben 
kifejezésre, s általánosságban a szadista pszichológiában 
lelhető  meg: Ami csábít, az a gyengék feletti erőszak. Az 
erős csodálatra méltó, a gyenge ingerel." 

Fromm természetesen nem hagyja figyelmen kívül, hogy 
az ellenőrzésnek más formái is vannak, melyeknek nem 
szükségszerűen a pszichikai fájdalom okozása, vagy a 
megalázás acélja. Igy az emberek közötti viszonyban 
többször észlelhetünk szadista megnyilvánulásokat, me-
lyek azon alapulnak, hogy egyik ember a másik hatalmá-
ban van. Ez pl. előfordulhat a szül őknél, tanároknál, ápoló-
nőknél, fegyőröknél és nagy mértékben azoknál a szemé-
lyeknél, akik magasabb pozícióban vagy olyan szociális 
helyzetben vannak, hogy egyiküknek hatalma lehet a má-
sik fölött. És akinek hatalma van, az ki is használja. A sza-
dizmus durva formái tehát a verés, a testi bántalmazás. De 
talán nem épp ezek a legfontosabb jelenségek. A legfonto-
sabb az emberek közötti viszonyokban található, melyek-
nek célja egy embernek a másik fölötti teljhatalma. 

Egy szadistát nem nehéz fölismerni: barátságtalan, sze-
retet nélküli, sebezhető , bizonytalan, nem produktív; meg-
alázva érzi magát és az a fontos neki, hogy mindent elle-
nő rizzen, ami csak módjában áll. Fromm ezt egy egyszer ű  
példával világítja meg: „Vegyünk egy postai hivatlanokot, 
aki a tolóablak mögött ül. Hat órakor befejezi a munkát. Mi-
vel még nincs hat óra, még két ember várakozik, de már 
hosszabb ideje. A hivatalnok pontosan hatkor becsukja az 
ablakot és távozik. Ha ezt az embert közelebbröl szemlél-
jük, talán észrevesszük, hogy vékony ajkán alig észreve-
hető , kaján mosoly, vagy elégedettség fut át, mivel hatal-
mában áll ezeket az embereket rákényszeríteni. hogy más-
nap ismét eljöjjenek, tehát ma hiába álltak sorban. Most 
nem teszem fel a kérdést, hogy szabályok megkövetelik-e, 
hogy pontosan hatkor zárjon, vag két perccel tovább dol-
gozhat. Nem beszélek arról sem, hogy ha minden nap to-
vább maradna a munkahelyén, akkor mikor is érne haza? 
Ez lenne talán az értelmes magyarázat, ha nem létezne az 
a kis megelégedett vonás, melyr ő l a szadisták felismerhe-
tők." 

A behavioristák ezt a vonást nem láthatják, mivel ez tu-
dományosan nem magyarázható. Olyan m űszer sem léte-
zik, mely ezt észrevenné. Az ilyen arcot esetleg le lehetne 
fényképezni, de több mint valószín ű , az a vonás a képen 
nem lenne felismerhető . —Mégis, minden ember, aki egy 
kicsit is érzékenyebb beállítottságú, felismeri a szadista ar-
cát. 

Mivel ez a jelenség szavakkal nehezen fejezhet ő  ki, 
Fromm további példát állít elénk: „Himmler százszázalé-
kos szadista volt. Őt Az emberi destruktívitás c. köny-
vemben, tipikus szadistaként mutattam be, és felhívtam a 
figyelmet arra, hogy már hosszú id ő  óta, még miel őtt hata-
lomra jutott volna, legintenzívebb vágya a mások ellen ő r-
zése volt, a szüleié, fivéreié — mindenkié. Gyenge, gyáva, 
hűtlen ember volt, nagyravágyó — és ebb ő l a jellembő l va-
lami az arcán is felismerhet ő , habár nem rendelkezett a 
vékonyarcú, kis hivatalnok tipikus arcával, akinél közvetle-
nül látható, mennyire örül, ha valakit ellen őriznet." 

Fromm így folytatja: „A szadizmus egyik leglátványo-
sabb képe ebben az értelemben Camus Caligulájában ta-
lálható. Ebben Caligulát olyan embernek mutatja be, aki a 
körülmények folytán miszerint abszolút hatalommal ren-
delkezik, mind jobban és jobban megszállottja lesz az ab-
szolút ellenőrzés vágyának. Már régóta teljes mértékben 
ellenőrzése alatt tartja a politikusokat, a szenátorokat, le-
fekszik azok feleségeivel, miközben a férjek kénytelenek 
hízelegni neki, és kivégezteti őket, ha számára unalmassá 
válnak. Mit akarhat még Caligula? Camus ezt nagyon szé-
pen fejezi ki a következő  szimbólummal: ,A Holdat aka-
rom.` Ez a példa ma már nem lenne megfelel ő  az Elérhe-
tetlen szimbólumaként. De akkor még a Hold szerencsére 
elérhetetlen volt, és jó jelképe az olyan embereknek, akik 
mindenhatók akarnak lenni." 

Mint minden nagy szenvedély, a szadizmus is Fromm 
szerint, impulzus, mely mélyen az emberi lélekben gyöke-
rezik. 

Az ember amiatt szenved, hogy csak egy tárgy, hogy 
sok vonatkozásban tehetetlen, hogy hatalma korlátozott. 
Mi lehet annál vonzóbb, csábítóbb, mint istennek lenni, 
mint az abszolút hatalmat élvezni, mint az emberi lét ha-
tárain áthágni, miközben a korlátokból és az ájulásból 
— ha csak egy percre is — megélni a teljes és határtalan 
hatalmat? Mindenesetre ez az egyénnek nem túl könny ű , 
ugyanis egy országnak csak egy Caligulája vagy Hitleri 



lehet. Aztán jönnek a kissebb Caligulák, akiknek behatá-
rolt a hatalmuk, s utánuk jönnek az emberek nagy tö-
megei, melyeknek hatalmi köre különösen behatárolt, ta-
lán csak a gyerekekre, feleségekre és a kutyákra terjed 
ki. Ebben a szerepben is kiütközik az emberben oly mé-
lyen rejlő  hatalmi vágy, az aléltságból való kitörés vágya, 
miközben ezeken a gyámoltalan tárgyakon eljátsszák az 
isten szerepét, s ezeket saját tulajdonuknak vélik, s él-
vezik, hogy azt tehetnek velük, amit akarnak, s hogy ezek 
nem tudnak védekezni. Megfélemlítik, megijesztik, kifosztják 
és megfosztják őket minden jogos védelemtő l, úgy hogy 
azok teljesen tehetetlenné válnak. Es éppen ez a gyámol-
talanság, tehetetlenség nyújtja a szadistának a mindenha-
tóság örömérzetét. Ez nemcsak egy patológiai jelenség, 
vagy pszichológiai komplexus, hanem egy, az emberi lét-
be mélyen beágyazott vágy perverziója: bizonyságot tenni 
saját létérő l, miközben valamit kieszközölni. Talán így is 
lehetne mondani: Minél gyámoltalanabb egy ember, annál 
jobban hajlik arra, hogy gyámoltalanságát hatalom által, il-
letve szadizmus által vezesse le. Még arra is képes, hogy 
saját életét kockáztassa egy percnyi boldogságért, hogy 
átélje az abszolút hatalmat, ha különben az életben csak 
egy gyámoltalan tárgy is, akit ő l semmi sem függ, akinek 
csak az jutott, hogy mások történeteit és parancsait hall-
gassa. Minél kevésbé szabad, minél kevesebb a hatalma, 
minél elégedetlenebb az ember, annál nagyobb benne az 
inger a szadista kárpótlás iránt. És ha a szadizmust meg 
akarjuk szüntetni, ami csak akkor sikerülhet, ha az indivi-
duum hatalomnélküliségét és tehetetlenségét is megszün-
tetjük. Ez alapjában véve szociális probléma, de megkü-
lönböztetésül egy ösztönös hajlamtól, elvileg megoldható 
mivel a társadalmi viszonyoktól függ, hogy az ember tehe-
tetlen-e, vagy sem?" 

S most felvetődik a kérdés, lehetséges-e, hogy a sza-
dizmus a .társadalommal függ őségi viszonyban van? 
Fromm szerint bizonyos rétegekben a szadizmus nagyon 
elterjedt, másokban kevésbé. Például, bizonyítható, hogy 
a német polgárháborúban, ha az 1917-es és 1923-as 
időszakot annak vesszük, a szadista megmozdulásokat 
általában a jobboldal, nem pedig a munkásság követte el. 
Sok anyag áll rendelkezésünkre, mely bizonyítja, hogy a 
szemifasiszta csoportok már 1919-ben gyilkosságokat kö-
vettek el, embereket kínoztak meg, míg a baloldaliaknál 
nagyon kevés ilyen eset történt. 

„Mindezen tényeket Gumbel professzor gy űjtötte össze. 
Heidelbergben volt magántanár, és egy kis szobában la-
kott — ami a hitleri időszak előtt magától érthetődö volt. Az 
összes iratot megőrizte, melyek az 1918-tól megtörtént 
politikai gyilkosságokat bizonyították — fantasztikus anyag, 
amely egyrészt egyértelm űen bizonyította a szadizmus 
méreteit a szemifasiszták részér ő l, másrészt azt, hogy a 
munkásságnak egészen a középnémet polgárháborúig, 
1923-ig nincs hozzá köze." 

Ebbő l viszont bizonyos ellentmondás adódik: ha a mun-
kások erősen el voltak nyomva, akkor éppen körükben kel-
lett volna jelentkeznie a legtöbb szadista megnyilvánulás-
nak. Fromm szerint másról van szó. Idézzük: 

„A kispolgárságot a társadalmi gépezet letiporta és így 
többé nem volt jövője. A munkásosztálynak pedig 1918-
ban az ipari szerkezetben bizonyos helyzete volt, amely 
ugyan nem volt különösen jól megfizetve, de a másik 
oldalról nem érezte magát elnyomva, mivel társadalmi-
lag szemlélve mindenekel őtt része volt a fejl ődő  gaz-
daságnak. Volt álma, volt reménye, a pártokon és a 
szövetségeken keresztül megalkotta magának a méltó-
ság, az erő , a haladás fogalmát és ezt érezte is. Nem 
a jövedelem volt az, ami a főszerepet játszotta — egy 
munkásnak sem volt nagyobb jövedelme, mint egy kis 
bolttulajdonosnak. De a kis bolttulajdonos tudta, hogy 
számára nincs jövő , tudta, hogy őt a kapitalista folyamat 
elfogja tiporni. Ezért is meséltek a nácik ilyen törté-
neteket: az áruházakban a kiskeresked ő  részére elárúsító-
helyeket fogunk berendezni, hogy mindenkinek megle-
gyen a maga helye. A valóságban Hitler természetesen 
sohasem gondolt ennek az ígéretnek a beváltására. Gaz-
daságilag, társadalmilag a kiskeresked ő  mégsem volt 
halott, de kilátástalan helyzettel állt szemben. És látta, ho-
gyan bukott meg az egész hierarchikus rendszer a monar-
chiával vívott forradalomban, és vele együtt az ideológiája  

is. Azonkívül voltak vágyai, melyeket hatalmas frusztráció 
nélkül nem tudott kielégíteni. Polgárként akart megjelenni, 
de nem rendelkezett anyagi eszközökkel, hogy a polgárt 
utánozhassa. A polgárságban neki voltak a legbénítóbb él-
ményei. A munkásban viszont nem volt meg a törekvés, 
hogy polgárként léphessen fel, öt ebben az értelemben 
ilyesmi nem izgatta. Ami fontos volt számára, az nem csak 
bevételének alacsony mivolta, hanem szociális helyzeté-
nek színvonalatlansága. A náci vezet ők között ezért nagy 
részben olyan emberek voltak, akik nem is a legalacso-
nyabb kispolgárság soraiból, hanem a középosztályból ke-
rültek ki, ám mégsem volt semmi esélyük sem hivatásuk-
ban, sem másutt munkához jutni. Egyszóval: ezek pe-
remfigurák voltak, vagy, mint például Alfred Rosenberg —
külföldröl jöttek. Sokan ugyanolyan helyzetben voltak, 
mint maga Hitler, és ez okos megélhetési lehet őség volt, 
amikor kitört a háború, a nagy terveib ő l semmit nem va-
lósított meg, hanem kis festőművészként éldegélt. Az ilyen 
emberek érezték magukat megalázva és megszégyenítve. 
Mik voltak ők? Senkik." 

Medddig játszik szerepet a jellem? Meddig függ össze a 
karakter a szadiizmussal? Fromm azt mondja, a szadiz-
mus egy lehetetlen szituációban jön létre, és nagyon mély-
rő l jövő  hajlam. De ez így az ösztönökhöz közelít. Ezt kiegé-
szítő lég mondja Fromm: 

„Az ösztön nem függhet a küls ő  körülményektő l. Az 
ösztön olyan erősen van az emberben, hogy lehetetlen, 
hogy bizonyos körülmények között ne jelentkezzen, s más 
körülmények között ismét megjelenjen. Az ösztön azt je-
lenti, hogy az agyban egy teljesen meghatározott reagálási 
mód van beépítve, mely nem mentes minden küls ő  körül-
ménytő l, de azért alapjában véve önállóan m űködik, ma-
gától reagál, és bizonyos motivációkhoz vezet. Vegyük 
például a szexualitást: err ő l elmondhatjuk —ösztön. Olyan 
nincs, hogy egyik embercsoportnál a szexuális vágyak je-
len vannak, a másik csoportnál pedig egyszer űen nem 16-
teznek. Természetesen a szexuális ösztönzést bizonyos 
tárgyak ingerelhetik, de tudjuk, ha ezek az objektumok hiá-
nyoznak, a szexuális vágy és képzel ődés akkor is jelent-
kezik. 

Marx megkülönbözteti az általános, állandó vágyakat, 
mint az éhség és szexualitás, és azokat, melyeket a társa-
dalomtól tesz függővé, mint például a kapzsiság. A kapzsi-
ság bizonyos társadalmi rétegekben fejl ődik ki, másokban 
viszont nem. Es azén elméletem a szociális jellemr ő l, bi-
zonyos értelemben az állandó és relatív vágyak marxi fel-
osztását követi, azzal a különbséggel, hogy itt a jellem fo-
galom beépítésével nem egy vágyról, hanem egy karak-
terszerkezetrő l szól." 

További kérdés lenne, mi értend ő  a rombolási vágy 
alatt, szadizmussal ellentétben? 

Fromm szerint a rombolási vágy valami más, mint a sza-
dizmus, habár sokszor keverednek egymással, ami külön-
ben két impulzus esetében nem szokatlan jelenség. A sza-
dista nem akarja tárgyát szétrombolni, az ő  törekvése in-
kább arra irányul, hogy azt ellen ő rizze. Ebbő l a nézetbő l 
kiindulva, a szadista viszonylag pozitívan viszonyul az 
élethez. Az ő  kielégülése a tárgyán végzett erőszak. Elvezi 
ezt az ellenőrzést. Míg egy olyan ember, akit a rombolási 
vágy motivál, nem ellenőrizni, hanem rombolni akar. 

„Itt keltene azt, amit ,nekrofilia` fogalom alatt értek, kö-
zelebbrő l meghatároznom. A neokrifilia egy igen ismert je-
lenség, amelyet mindig csak a ,szexuális élet patológiája' 
és a kriminológia tárgyal. Ez azt jelenti, a nekrofilia szót 
mint fogalmat használják bizonyos férfiak vágyainak meg-
határozására, akik n ő i tetemekkel létesítenek valamilyen 
szexuális kapcsolatot. A nekrofiliának van nem szexuális 
formája is, pl. olyan embereknél, akiknek szenvedélyük 
abból áll, hogy megérintsenek egy hullát, hogy érezzék a 
hullaszagot, hogy maguknál tartsák a tetemet, hogy a te-
metőben kiássák a halottakat. A nekrofiliának nagyon sok 
a szexuális és nemszexuális megjelenési formája. 

A nekrofilia szót nem testi értelemben el őször a spanyol 
filozófus, Miguel de Unamuno használta egyik beszédé-
ben, melyet 1936-ban Salamancában, a fasiiszta Millan 
nevű  tábornok jelszava kapcsán tartott; a mottó így hang-
zott: Viva la Muerte! — Eljen a halál! Ekkor már Unamuno 
nem tudta türtőztetni magát, fölállt és arról kezdett beszél-
ni, hogy meghallotta az értelmetlen nekrofil kiáltást, s így 
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képtelen tovább hallgatni. Unamono megrázó beszédet 
mondat a nekrofilia ellen. Aztán letartóztatták, házi ő rizet-
be vették, s hamarosan meghalt. De a jelszó: Éljen a halál! 
— valóban a nekrofilia mottója. 

Ennek a nagyon is irracionális szenvedélynek a létezé-
sében tulajdonképpen csak akkor hiszünk, ha átnézzük a 
klinikai anyagot, amely a kriminológiai irodalomban, a sze-
xuális patológiában és az analitikai gyakorlatban találha-
tók. Olyan emberekrő l van szó, akik számára a rombolás, 
az élet elfojtása a legnagyobb élvezetek közé tartozik." 

Mindezt egyenként megvilágítani messzire vezetne, mi-
vel rengeteg példát kellene idézni. „Az emberi destruktivi-
tás anatómiája" c. könyvében Fromm egy kimagasló pél-
dát mutatott be: Adolf Hitler jellemét. 

„Hitler tipikus nekrofil volt, olyan ember, kinek a legvég-
ső  szenvedélye a rombolás volt. Igazságot mondunk, ha 
azt állítjuk, Hitler gy ű lölte a zsidókat. Hitler gy ű lölte a len-
gyeleket, de Hitler gy ű lölte a németeket is, Hitler minden 
embert gy ű lölt. Ő  az életet gy ű lölte. Ha Hitler jellemét ele-
mezzük, akkor olyan ember jelenik meg, aki teljesen kép-
telen másokkal őszinte kapcsolatot teremteni, aki képtelen 
bármilyen gyöngéd, szeret ő , érző , barátságos, élatadó 
gesztusra. O csak saját magát ismerte, becsvágyát, ural-
kodni akarását. Részben szadista is volt, de szadista haj-
lamaitól sokkal erősebb volt a teljes pusztítás utáni vágy. 
Hermann Rausching ezt már nagyon korán kihangsúlyoz-
ta, amikor Hitlert mint tökéletes nihilistát jellemezte. Ez 
pontos, ha a nihilistákat olyan embernek mutatjuk be, akik 
gyű lölik az életet." 

Fromm ehhez hozzáfűzi, hogy teljes mértékben nekrofil 
személlyel viszonylag ritkán találkozunk, emiatt a legtöbb 
embernek nehéz megmutatni őt. 

„Ha egy nekrofilre gondolunk, akinek az a vágya, hogy 
halott nővel létesítsen szexuális kapcsolatot, akkor ez a 
nagy nyilvánosság részére teljesen érthetetlen, úgyszól-
ván abszurd, és így a nyilvánosság nem is vesz tudomást  

róla, mintha ilyesmi nem is létezne. Vagy ha olyan ember-
rő l hallunk, kinek legfőbb célja, hulla közelében lenni, és 
épp emiatt lesz sírásó, hogy a tetemeket elássa, majd 
kiássa, akkor a többi ember általában így reagál! Ez érthe-
tetlen, undorító, vagy perverz. Ám be lehetne bizonyítani, 
hogy azoknál az embereknél is mutatkoznának párhuza-
mos vonások a rombolás és attrakció között, akik nem testi 
értelemben érintkeznek a hullával." 

Fromm egy nem bizonyított esetet mesél Hitlerr ő l, aki 
egyszer a háborúban egy ellenséges katona meggyilkolt 
teteménél transzba esett, és alig lehetett elszakítani t ő le. 
Akár igaz, akár nem, mondja Fromm mindegy, de az, aki 
ezt mesélte, ha nem is volt épp így igaz, ezzel pontosan 
fölfedte Hitler nekrofil karakterét. 

„Bővebb értelmezésben a nekrofilia egy beállítottság, 
mely mechanikusan jön létre, s mivel minden él őt gyű löl, 
minden élő  őt is eltaszítja. Felvetődik a kérdés, melyek a 
nekrofilia feltételei? Hogyan fejl ődik ki? Ösztönnek nem 
mondható, mivel az egyedek nagyon csekély hányadát 
öleli fel. Senki nem tudja pontosan mennyi — felmérésem 
szerint tíz százalék. De ez osztályról osztályra, társada-
lomról társadalomra változik. Minden esetre, szó sem le-
het filozófiai —elméleti jelenségr ő l. Az utóbbi tíz évben sok 
klinikai tapasztalatot gy űjtöttem, ugyanúgy a diákjaim is. 
Ezek alapján tényleg könny ű  egy emberben a nekrofil ele-
meket fölfedezni. Mindenek előtt az álmaiban, melyeket az 
jellemzi, hogy a nekrofil ember sokszor, nemcsak egyszer-
kétszer, hanem rendszeresen —szétdarabolt testekr ő l ál-
modik, vérrő l, piszokról, mely mindent elönt, tehát minden 
olyanról ami egy normális ember számára szennyes. Ezek 
az álmok jellegzetesek. Különben a nekrofileket a Rorsah 
teszt alapján is fel lehet ismerni." 

A nekrofiliánál ugyanaz a jelenség figyelhet ő  meg, mint 
a szadizmusnál, hogy sok emberben van hajlam a nekrofi-
liára, de keveredve az ellenpólussal, melyet Fromm biofi- 
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liának nevez : szeretet az él ők iránt . Az élők szeretete, min-
denek előtt a vonzбerő  ahhoz, ami élő , növő , fejlődő , le-
gyenek azok emberek, eszmék, szervezetek vagy virágok. 
A biofil ember Fromm szerint olyan ember, aki mindenben 
örömét leli, ami él ő , ami növekszik. A nekrofil ennek az el-
lenkezője , ő  gyű löli a gyarapodást , a feldarabolástól a be-
tegségtő l jön izgalomba. 

„Ez látható az arcvonásaiból . A nekrofil embernek pél-
dául sokszor olyan vonása van, amelyet Hitlernél szemlé-
letesen meg lehetett állapítani és amely a patológiai iroda-
lomban ,szimatolóként ` szerepel. Olyan arca van, hogy a 
felső  ajka közel áll az orrához , mintha rossz szagot érez-
ne, habár nincs is büz. Az ő  szemszögébő l az egész világ 
piszkos és büdös. Általában nem is tud nevetni. Hitler so-
hasem tudott szabadon nevetni . Nevetése rejtett volt, ha-
lott nevetés, egy grimasz, mely a nevetést kellett, hogy je-
lentse. Ő  sem volt képes nyíltan, életörömmel telve nevetni." 

Egyenként számos kritériumot lehet klinikailag bemutat-
ni, vagy leírni , ahol kifejezésre jut a nekrofilia — mondja 
Fromm. Ha egy embert közelebbrő l ismerünk, bizonyos 
pontossággal meg lehet állapítani , az összpszichikai jelle-
mében mennyi a nekrofil rész. De a nekrofilia itt sem elszi-
getelt vonás ; inkább a jellem egy része , mely rideg, társ-
talan — ellentétben a szadistával , aki nem rideg , aki úgy-
szólván szenvedélyesen „forró" tud lenni, minden esetre 
perverzül , ha hatalma van . A nekrofil tényleg rideg és bizo-
nyos módon skizoid. 

„A nekrofilek nagy veszélyessége abban rejlik, hogy ők 
— egy normális társadalmi fejl ődésben a peremen marad-
nak — abban a pillanatban , amikor egy csoport diktatúrát 
vezet be , ők a diktatúra végrehajtóivá válnak . Mindennel, 
ami élő , ellenségesen állnak szemben , és élvezetet talál-
nak abban , ha a parancsokat rombolássá alakíthatják át. 
Természetesen nincs olyan sok nekrofil, amennyire egy 
ország terrorista apparátusának szüksége van, de a kéz-
nél levő  nekrofilek lesznek , úgymond , az új társadalom tá-
maszai." 

Melyek is azok a körülmények , amelyek kapcsán a de-
struktivitás kifejlődik? Fromm szerint egész sorozat feltétel 
Valószínű leg a mai agresszió és rombolási düh legfonto-
sabb forrása az ,unatkozó ` karakterben található . Az unal-
mat ebben az értelemben , nem külső  körülmények hatá-
rozzák meg , nem a hiányzó ösztönzés , például, mint a kí-
sérleteknél , melyekbő l kizárták az értelmet , vagy mint egy 
izolált börtöncellában . Ez szubjektív tényező , magában az 
emberben , alkalmatlanság arra , hogy a körülöttük lévő  
dolgokra és emberekre odafigyeljenek . És valamivel ké-
sőbb : Az unalom növekedését a mi modern ipari társadal-
munk szerkezete és m űködése okozza. 

Melyek is azok a körülmények , amelyek kapcsán a de-
struktivitás,kifjelődik? Fromm szerint egész sorozat feltétel 
létezik ehhéz: „Az egyik, hogy az élet értelmét veszti, az 
ember többé nem tud remélni, érzi ugyan, hogy él, de az 
élet kicsúszik ujjai közül ; nincsenek barátai , nincs semmi-
je, ahol magát mint embert igazolva látná. Azáltal, hogy 
egzisztenciájával szemben tehetetlennek érzi magát, vala-
mi közös fejlődik ki benne a szadistákkal . Végülis egyfajta 
életfájdalom` jön létre, ahogy ezt Nietzsche nevezi. Gy ű -
löli az életet , mert él , anélkül , hogy élt volna , mivel tuda-
tában van annak , mit mulasztott el. Gyű löli az életet, 
mert átéli annak magányosságát és elszigeteltségét, és 
nem tud ellene semmit tenni. Gy ű löli az életet, mert más-
képp nem tud megbirkózni vele, nem tudja örömét lelni 
benne , a szeretet , a megértés , a szolidaritás , a más embe-
rek iránti érdeklődés, az alkotás öröme értelmében. 

Végül egy nagyon lényeges tényez ő  is idetartozik, talán 
a legfontosabb , és ma is igen nagy szerepet játszik: az 
unalom . Ez Amerikában a legnyilvánvalóbb : az emberek 
nem keresetük nagysága miatt panaszkodnak , hanem az 
unalom miatt , amely a modern munkához kötődik. A mun-
kások és vállalkozók közötti vita fő  tárgya a munkások 
azon követelése , hogy ez az unalom valahogy mérsékl őd-
jön. Néhány munkaadó ezt úgy próbálja megoldani, hogy a 
munkaidőt szétosztja." 

De honnan ez az unalom? Fromm szerint: „Az unalom 
onnan ered, hogy az ember eszközzé vált, nem kezdemé-
nyezhet, nincs felel đssége, csak egy kis keréknek érzi ma-
gát a nagy gépezetben , amely bármikor helyettesíthet ő  

mással . Az unalom tehát abból ered , hogy az ember telje-
sen elidegenedett , önmagától , a többi embertő l , a munká-
jától. Az unalom onnan ered , hogy az ember egy olyan vi-
lággal áll szemben, amelyet többé nem tud ellen őrizni és 
ebbő l kifolyólag az érdeklődése állandóan csökken." 

Ez mondja Fromm — nem csak a munkásokra vonatko-
zik, hanem más alkalmazottakra , általában majdnem min-
den emberre , kivéve azokat , akiknek valóban érdekes hi-
vatásuk van , és így lehetővé válik számukra , hogy saját 
képességüket alkotó módon fejlesszék és éljék meg. Ez 
néha lehetséges a tudósoknál , orvosoknál , rendezőknél 
azoknál , akik egy-egy vállalkozás élén állnak , s tényleg 
valamit tudnak is alkotni , habár ők is alárendeltjei a profit 
törvényeinek. Tudják, hogy —még ha a legszebb eszméik 
is vannak — elvesztik állásukat , ha a profitot nem tudják ab-
ban a magasságban tartani . Ilyen értelemben tehát, többé 
a szervező  sem szabad. 

„Csak ha az embert érdekli az, amit csinál — gondolunk 
itt az érdeklődés alapértelmére: benne lenni, közte lenni, 
vonzódni hozzá — akkor boldog, úgy érzi, létereje megva-
lósul, kifejezheti magát, nincs elszigetelve, úgy érzi, a vi-
lághoz fűzi valami , és nem tehetetlen . Szeretheti a dolgo-
kat, a munkáját , az embereket . De ha nem több , mint egy 
gépezet parányi része , ha semmi mást nem tesz — csak 
parancsokat teljesít —még ha jól meg is fizetik, nem változ-
tat semmit , ha nincs igazi felelősége , ha nem mutathatja ki 
érdeklődését, mert éppenséggel nincs semmi érdekes ab-
ban, amit tesz — mindegy , hogy számológép, vagy futósza-
lag mellett ül — unatkozik." 

Fromm szerint az unalom a legszörny űbb az összes lé-
tező  gyötrelem közül. „A fájdalom sokszor nem olyan nyo-
masztó , mint az unalom . Az ember az unalmat alig tudja 
elviselni . Mit tesz? Megkísérli az unalmát fogyasztással el-
lensúlyozni : autózik , iszik, csinál ezt-azt, hogy a két-három 
órát, amely alatt az üzemben nem dolgozik , valahogy el-
töltse. A gépeivel tkp. időt takarít meg, de ezzel az id ővel 
nem tud mit kezdeni . Zavarba jön és a megtakarított id őt 
igyekszik megfelelően eltölteni. Szórakoztatóiparunk és 
szabadidőközpontjaink lényegükben nem egyebek, mint 
kísérletek az unalom űzésre . De ezáltal az unalom még 
nem tűnik el a világból. Ha közelebbrő l szemléljük az em-
bereket , megállapíthatjuk, hogy akik most még látszólag 
boldogan nevetnek és isznak , a hazatérés pillanatában le-
törnek, unatkoznak és örülnek, hogy ez a nap is mögöttük 
van." 

Fömerül a kérdés, milyen szociális következményekre 
számíthat társadalmunk az unalom elhatalmasodásával? 
Fromm ezt mondja: 

„Ha most a hétórás munkaidő  helyett bevezetnénk a 
kétórást , úgy hiszem , idegosztályaink hamarosan kevés-
nek bizonyulnának az unalom áldozatainak befogadására. 
Az unatkozó embernek, aki semmi pozitivat nem él át le-
hetősége van ugyan arra , hogy intenzitást éljen át: éspe-
dig a rombolást . Ha életet rombol , fölényt érez az élet fö-
lött, bosszút áll azért, mert neki nem sikerült az életét érte-
lemmel kitöltenie . Mialatt bosszút áll és rombol , bebionyítja 
magának, azt élet öt mégsem csapta be." 

Fromm hivatkozik a hatalmas klinikai anyagra . Számos 
esetet említ az Egyesült Államokból , ahol gyakran tizen-
hét-, tizennyolc évés fiatalemberek ismeretlen embereket 
ölnek meg oktalanul és utána ezt mondják : az volt életem 
legnagyobb pillanata , mivel annak az embernek fájdalmas 
arcán láttam hátásomat, s így most már tudom , én is va-
gyok valaki . Sokkal radikálisabb megoldás , mint a szadiz-
mus, mivel maga megköveteli az élet megtagadását és 
idegen élet rombolása által a saját kudarcát , tényleges élni 
akarását kárpótolja." 

Frommnak az a véleménye, hogy a romboló irányzatok 
azért erősödnek manapsásg . oly gyorsan , mert nő  az una-
lom, mert nő  az élet értelmetlensége, mert az emberek fé- 
lénkebbé válnak, mert nem hisznek a jövőben és mert re-
ménytelenek. Nem utolsósorban azért is, mert a sok ígé-
ret, ideológia , pártok , vallások által becsapottnak érzik ma-
gukat . Ebben az ön -becsapott -érzésben sok ember csak 
egyfajta kielégülést ismer : azt, hogy saját maga rombolja 
az életet , s ezáltal megbosszulja önmagát és azokat is, 
akik őt becsapják. 

Fordította Simon Margit 

33 





BENSŐSÉGESSÉG 
TERE" 

Thomka Beáta: Esszéterek és regény-
terek. Forum, Újvidék, 1988 

Tudományos alapozottságú m űbírálat —
próza és poétika — kísérletforma; azaz egy 
recenzió-, egy tanulmány- s egy esszékö-
tet: Thomka Beáta alkotói pályájának eddi-
gi, fő  állomásai. 

Minden jelentős mű  megjelenése esemény. 
S változás. Így ez alkalommal Thomka Beáta 
harmadik könyvérő l s „másodlagos teremtő  
aktusa" által létrehívott irodalomszemlélet-
beni, illető leg megközelítésbeni átmin ősü-
lésrő l kísérelek meg szólni a kritika sz űkös 
keretein belül. Az viszont, hogy összeha-
sonlításokat tegyek előző  köteteivel, párhu-
zamokat vonjak ezekben a keretekben, mél-
tatlan lenne Thomkához. Elismerem, hogy 
alkotása részletesebb elemzést igényel. 

A hermeneutikai helyzetről. A címlapon 
René Magritte: Szép kaland cím ű  festmé-
nye. „A gyermekrajzok egyszer űségét su-
galló épületrajzon is (akárcsak William De- 
gouve de Nuncques Világtalan avagy a 
rózsaszínű  ház c. képén — P. Gy.) vannak 
narancsos fényt árasztó ablakok, melyeken 
azonban áttetszenek a házak mögött álló 
fák ágai." (A félelem tere) Ezért a belga 
szürrealista festő  alkotásán nem csupán „a 
sötét, árnyakkal telt éjszaka" a rejtélyes, de 
valamiképpen a házak is azokká válnak. Az 
„éjszakai átváltozás" mellett a sárga fényt 
ontó ablakok szintén „szép kalandot" sej-
tetnek, ígérnek. A befogadót a házba (a m ű -
be) való betekintésre, majd belépésre csá-
bítják, ösztönzik, melyb ől gazdagabban és 
érettebben kerül ki. Az Esszéterek, re-
gényterek c. kötettel folytatandó dialógus-
nak, egyűttgondolkodásnak e belül-lét adja 
meg a formáját. 

Georg Simmeltő l tudjuk, hogy minden él-
ményben van valami a kalandból. E gondo-
latszálat továbbvíve mutat rá Gadamer, 
hogy a kaland megszakítva az élet meg-
szokott menetét, a maga egészében teszi 
érthetővé azt. „Ezen alapul a kaland vará-
zsa. Megszünteti azokat a feltételezettsé-
geket és kötelmeket, melyeknek a szokvá-
nyos élet alá van vetve. Kimerészkedik a bi-
zonytalanba." Következésképp az esztéti-
kai élmény, amely az élmény lényegét, esz-
szenciáját képviseli, „az élet értelemegé-
szé"-t is magában hordozza. 

A mű  felépítéséről. Az Esszéterek, re-
gényterek gondosan megalkotott építménye, 
formája és logikája napjaink új epikai írás-
módjának, irodalmának megértése s kritikai 
befogadása felé feszül. A magyar és a világ-
irodalmi hagyomány újbóli interpretációja 
pedig érveket meg szempontokat szolgáltat 
ehhez. 

Bahtyin gondolatával élve: Minden, ami 
a szellemtudományokban van, dialógus. 
Thomka Beáta esszékötete els ő  hányadá-
ban elsősorban Csáth-, Rilke- és Kosztolá-
nyi opusával folytat hermeneutikai párbe-
szédet. Majd Hamvas Béla alkotásait teszi 
„közvetlenül jelenvalóvá, jelenlev ővé", 
azaz „egyidej űvé". Végül egy összegező , 
ugyanakkor bevezet ő  jellegű  íráson át (A 
regény öntudata. Tézisek az új magyar 
regényrő l .) a kortárs magyar regényeket 
interpretáló dolgozatokig ível a könyv szer-
kezete. A kötetkoncepció is a hermeneutikai 
kontinuitás megő rzésének szándékát dom-
borítja ki, mely az emberi létet alkotja, hor-
dozza. Az írásos hagyomány megértése 
pedig „varázslat, mely old és köt bennün-
ket", „titokzatos m űvészet" (Gadamer), 
ahol az idő  s a tér dimenziói szükségképpen 
kiiktatódnak, megsz űnnek. 

A mű fajról. A könyv szuggesztív megfo-
galmazása szerint az esszé „a gondolat 
kalandora", „az elmélyülés m űfaja", „a 
bensőségesség tere", „intellektuális költe-
mény" (schlegel). Ezen szinoptikus meg-
határozások egyúttal a szerz ő  intellektuális 
pozíciójára is rávilágítanak valamint az álta-
la művelt kifejezésformára. Thomka Beáta 
esszéprózája az értekez ő  mű faj azon — Ba-
lassa Péter által megállapított — típusához 
tartozik, amely „kísérlet egy adott téma mint 
életprobléma megfogalmazására, tehát egy 
rejtetten kinfesszionális magatartás nyelvi 
formája. Vagyis a Hamvas Béla, Nemes 
Nagy Ágnes, Mészöly Miklós és Nádas Pé-
ter ösztönözte esszéforma, a tudományból 
s a prózából az érzékeny lírába hajló határ-
műfaj hagyományát folytatja, viszi tovább. 

A szerző  nem csupán lírai és epikai m űal-
kotások formai-poétikai karakterét vizsgálja 
immanens alkotóelemeikre összpontosítva, 
nem csupán létértelmezésbeli s alakítás-
technikai elveknek ered nyomába esztéti-
kai-irodalmi természet ű  interpretációkkal, 
és nem csupán az új magyar nagyepika 
modernségérő l alkot téziseket; hanem az 
esszének mint értelmezésformának a m ű -
fajpoétikai mibenlétével is foglalkozik. Ugyan-
akkor esszéíróként hagyományt is választ, 
kijelöli kötődéseit a korábbi alkotókhoz. 

A szavak dimenziójában, a labilis fogal-
mak útvesztőjében — akárcsak Kosztolányi-
nál — Thomkánál is az impresszió, a szemé-
lyesség szentesíti a szubjektív alapállást, a 
művészi megfogalmazást. „Az élménynek, 
a megtapasztalásnak nem ellenpárja itt a 
képzelet, a léleknek, a lelki ráhangoltság-
nak az értelem, az érzékeknek a szellem" 
(A bensőségesség tere). Ez sodorja a mű -
vészet határára a tudományt, s őt a m űvé-
szet rangjára emeli. 

A magatartásról. Az esszéista a kimond-
hatatlanra törekszik. „A beszédnek s a 
nyelvnek mint kapcsolatteremtésnek, ön-
megvalósításnak s teremtésnek a visszavé-
tele, lehetetlenné válása és tagadása létfilo 
zófiai probléma, a létre kérdezés formája" 
(„A küzdő  kétség") — mondja Thomka 
Kosztolányi egyik utolsó költeménye kap-
csán. „Az igazi Én azáltal létezik, hogy és  

ahogyan a Te felé fordul: aszó révén tehát, 
és nem azáltal, hogy elgondolja ön-
magát, hanem hogy kimondja" (Ferdinand 
Ebner). Vagyis a befelé figyelés, az elmé-
lyülés, „a bensőségesség” s a bens ő  be- 
széd magányossága nem pusztán a gon- 
dolkodás monologikus voltával áll össze-
függésben, hanem a dialógusra való képes-
séggel is. A párbeszéd feltétele az, hogy le-
gyen bennünk hely a másiknak, a Te-nek. 
Ez azonban elképzelhetetlen a befelé for-
duló tekintet nélkül. A dialógus megköveteli, 
hogy személyiségünk legbens ő  körébe lép-
jünk be — azén, hogy azután kiléphessünk 
belő le, s szólni tudjunk. 

Thomka Beáta esszéírói attitűdjének meg-
érzékítése céljából két idézetet ragadnék ki. 
„Ennek a két alapiránynak (az érzelmi és 
szellemi tártságnak" — P. Gy.) az egyesíté-
se és szervessé tétele azon a formán belül 
következik be, amely aszó legnemesebb 
értelmében vett esszé, de egyben afelé a 
tartomány felé tesz határozott lépést, amely 
a személyességet feltételező  vallomás (ki-
emelés tő lem — P. Gy.), vagy a személyes-
séget az önmaga számára meghódító (mo-
dern) próza mond magáénak" ( A benső -
ségesség tere). A másik rejtett felütés: 

esszéi olyan modern szenzibilitás ter-
mékei, amely a meglátást és a gondolatot 
m űvészi egységgé ötvözve az élményekb ő l 
és megfigyelésekbő l egyetemes emberi 
problémákra tud következtetni" — (kiemelés 
tő lem — P. Gy.) (Az elmélyülés m ű faja) —
olvashatjuk Hamvas Béláról. 

A müben alakot ölt ő  létszemléletre is rá-
látásunk nyílik. E szerint a küzdés és a 
reményvesztés, a harmónia/diszharmónia 
„kettős naprendszere" nem csak Csáth-ot 
avatja Hamvas, Mészöly, Esterházy és Ná-
das Péter kortársává, hanem az egész fine 
de siécle-t. E ponton tesz szert többletjelen-
tésre ezen szigorúan megkomponált könyv 
konstrukciója, az esszék sorrendje, cso-
portosítása s tagolása. Mert az emberi léte-
zés kontinuitásában megsz űnik „az élmény 
diszkontinuitása és punktualitása". Az esz-
tétikai tapasztalat az önmegértés egyik 
módjává, a művészet megismerésévé lesz 
(Gadamer). 

„A közlés nyelvi-poétikai kristályossá-
gá"-ról. A széprő l csak igazat, okosat s jól 
érdemes szólni. „Ahhoz, hogy jól írjunk, el 
kell vetnünk a közbeeső  gondolatokat" 
(Montesquieu). Így Thomka Beáta esszéi a 
szubsztanciálisan a lírához hozzárendelt 
metaforikusság jegyeit veszik magukra. Bár 
a kötet szerzője elsődlegesen a XX. száza-
di magyar irodalom modellalkotó m űveinek, 
illető leg fejleményeinek irodalomtörténeti 
távlatú esztétikai-poétikai megközelítésére, 
élelmezésére vállalkozik, ellenben van égy 
másik, m űfaji vonatkozású célja is. E szerint 
az Esszéterek, regényterek egy új esszé-
nyely és -forma meghódítására, eddigi vív-
mányainak elfogadtatására tett törekvés-
ként is éhékelendő  s méltányolandó. Ilyen 
szemszögbő l a Homíliák az Emlékiratok 
könyvéhez cím ű  esszé-remek a Nádas-re-
gény eddigi interpretációi között: vonatko-
zási pont. 

Thomka Beáta a m űalkotás befogadót te-
remtő  mivoltát hangsúlyozza. Az olvasó ön-
tevékenységére: ismereteire és kiegészíté-
seire apellál. Lépjünk hát be ezen „szép ka-
landot" sejtető  könyv hermeneutikai körébe! 

Pozsvai Györgyi 
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ESZMÉLŐ  
RÖG-ESZME 

Csorba Béla: Rögeszmélet, Forum, 
Újvidék, 1989 

Csorba Béla ez év elején megjelent harma-
dik verseskötete egyenes folytatása az 
1980-ban megjelent, Stratégia cím űnek. 
Persze csak akkor ; ha a gyermekverseket 
tartalmazó második könyvét, A tücsökma-
darak a hóbant egy kis költő i kitérőnek te-
kintjük; pontosabban egy zárójeles ciklus-
nak, hisz itt is találhatók olyan versek (tanul-
ságok, fagynéma rózsakertben, megoldás 
stb.), amelyek nagyon is jellemzőek e másik 
két kötet hangvételére. 

Csorba Béla versei — nemzedék- és költ ő-
társa, Sziveri János verseihez hasonlóan 
— a domonkosi hagyományokon túl, Petri 
György lírájából vezethetők le és érthetőek 
meg legjobban. Méghozzá Petri azon ver-
seibő l, melyekben — az irodalom fejlődése 
során nem először — a rút mint esztétikum 
jelenik meg. Az ilyen költészetben nem ritka 
az obszcénnak tekintett szavak használata. 
A trágár szavaknak persze fontos funkc!ó-
juk van , és már nem a polgárpukkasztás 
eszközei . A vers csak annyira trágár , ameny-
nyire az élet, az élethelyzetek. Ilyen szem-
pontból Csorba Béla is fegyelmezetten 
obszcén költő . Többnyire nem dobálózik a 
„csúnya" szavakkal , csak olyan ménékben 
használja őket , amilyen mértékben a vers 
megköveteli. 

Formai szempontból Csorba Béla versei 
nagyon széles skálán mozognak . A narratív 
versektő l , a haikun keresztül a hagyomá-
nyosan kötött versekig szinte minden 
megtalálható kötetében . Kedveli a nép kö-
rében elterjedt állandósuft szókapcsolato-
kat, és a viccet sem veti meg mint alapfor-
mát. Témája azonban egységes . Valószí-
nű leg ezért nincs ciklusokra osztva a kötet. 
Mindegyik versének középpontjában az 
önálló gondolkodással bíró intellektus áll, 
aki más utat is el tud magának képzelni, 
nemcsak azt , amit számára kijelöltek egy 
fiktív, távoli jövő re és néhány filozófusra hi-
vatkozva . Szinte mindegyik versében a tár-
sadalmilag (vagy inkább államilag?) deter-
minált lírai ént vetíti elénk , aki meghatáro- 

zottságában csak gúnyolódni tud. Ami ném. 
is csoda, hiszen létezése — s így a vers léte 
is — megfoghatatlan fels őbb hatalmak függ-
vénye. Egyedisége, egyszerisége és harca 
csak versben válhat nyilvánvalóvá. S csak 
így válhat szabaddá is — mint maga a költ ő . 

Csorba Béla groteszk költő . Esetében két 
fajta groteszkrő l beszélhetünk: az egyiket, 
jobb szó híján, nevezzük szó-groteszknek, 
a másikat pedig mondat-groteszknek. A 
szó-groteszk szótorzításból keletkezik. A 
humor és a gúny erejével hat (tmaszlag, 
(h)as(h )ajtószabadság ). Az ehhez hasonló 
szavak önmagukban még nem válnak köl-
tészetté, még akkor sem, ha poén tárgyát 
képezik. A hosszabb versek esetében hat-
nak igazán , amikor a költő  mintegy mellé-
kesen használja őket. (Aztán szóvicceket 
gyártottunk és tanultunk/tmaszlagolni.) Ilyen 
versmondatban a költ ő  úgy használja maga 
gyártotta szavát , mintha az szókészletünk 
természetes része lenne, és így a szó nem 
válik erő ltetetté. A hozzá fűződő  asszo-
ciációink is természetesebben kapcsolód-
nak ebben a versben, mint pl. a Kehesen 
címűben/ é(h)Ijen/ a(h) / a(h ) / a(h) / (h)as-
(h)ajtószabadság . Még akkor is, ha tudjuk 
jól, sajtószabadságunk negyvenöt éve a le-
nyelt higany által elért eredménnyel azonos. 
Elismerjük e szójátékok szellemességét, 
groteszkségét. Azt is, hogy egy egész kor-
szakot — újabbkori történelmünket — tesz 
nevetségessé, de ez még önmagában nem 
versszemező  erő . Ez csak ötlet, szóvicc, 
egy még meg nem írt vers része. 

Az általunk elkeresztelt ún. mondat-gro-
teszk esetében Csorba Béla előszeretettet 
állítja szembe a profán élethelyzeteket filo- 
zofikus, vagy épp irodalmi tárgyú sorokkal: 
„Enyhén kompromisszumos seggemen/ 
eregetem »nembéli lényegem«, vagy 
„Szent Szellet? Az univerzum/erre szel-
lent/egy nagyot." A két teljesen különböző  
világ ütköztetéséból születik meg humora, 
ill ,  a cso гbabélai groteszk. 

Mivel sokszor használja az új kor politikai 
frázisait ill. szókincsét, sokan politikus költ ő-
nek gondolhatják. Pedig véletlenül sem az. 
Azért van szüksége erre a nyelvezetre, mert 
ezzel tudja legjobban ábrázolni az egyén 
kiszolgáltatottságát , törpeségét . Ezzel lep-
lezi le a hazug szólamokat , úgymond, sa-
ját fegyverükkel vág vissza. Mindezt ott 
igyekszik nyakon csípni, ahol az egyéni út, 

érdek ütközik a hatalmival . (Tévedés ne es-
sék, nem a közösségivel, a hatalmival!) Ez 
olykor egybeesik napi politikai események-
kel is. Az általa megjelenített konfliktusok 
azonban a történelemben már számtalan-
szor megismétlődtek. (Nem véletlen nála tör-
ténelmi személyek és események ritkábban 
a mítosz versbefoglalása , olykor csak utalás 
formájában .) Nem a vészesen fejünk fölé 
tornyosuló politikai eseményeket gúnyolja 
tehát , hanem magát a történelmet , ponto-
sabban annak vadhajtásait , az örökösen 
megújuló dogmát, kiszogláltatottságot, el-
nyomást stb., melyek minden egyéni meg-
nyilvánulást igyekszenek eltiporni. Bizonyít-
va ezzel, hogy az új vagy újnak mondott kor 
értékei alatt ugyanaz az ellentmondás fe-
szül, mint eddig bármelyikben . Hatása is 
ugyanolyan , csak sokkal rafináltabban éri e! 
célját. Erre eszmélt гб  a költő; s mivel nem 
akar beszédtől elszoktatottá válni, ezt haj-
togatja újra és újra , már-már eszel ősen. 
Rajtad a sor, olvasó , eszmélj! 

Bozsik Péter 

PRAE VAGY POSZT 
A HAZAVEZETŐ  
ÚT? 
Kornis Mihály: A félelem dicsérete, 
Szépirodalmi Bp. 1989. 

Chesterton azt írja valahol : amióta az em-
ber nem hisz Istenben, nemhogy semmiben 
nem hisz már, hanem mindenben. Ebbe a 
végtelen nagy bizalomba aztán lassan újra 
belopja magát a kozmikus, a metafizikai vi-
láglátás, s ezzel együtt az Isten-kép is. Jól-
lehet nem a bibliai Atya értelmében , inkább 
csak allegóriaként, a földhözragadtan józan 
ész távlattal teli ellenpárjaként. A nagy 
(mert első) Alkotó tetemrehívása vissza-
nyerte egykori polgárjogát. A Bibliát is 
alapszituációk könyveként idézzük meg, 
melynek példázatai a mindenkori embert és 
emberit mutatják be, mindig túlmutatva el-
sődleges értelmezési szintjükön. Ilyen kulcs-
történet a tékozló fiúé is. Egyid őben szól az 
árulásról , a hontalanságról és a szeretetr ő l. 
Legalább annyira hisz a jóban , mint  amen
nyire ismeri a rosszat. Ezért lehet a remény 
allegóriája. 

Kornis Mihály esszéi is mintha ezt a kör-
körös utat tapogatnák te: egy kirekesztett-
sége léttormáról szólnak a honvágy hangján. 
Írás közben a legtisztább hagyományokra 
támaszkodik : az Ó- és Újtestamentumra, 
Herakleitoszra, Hermész Triszmegisztosz-
ra, Simone Weilra , József Attilára , Hamvas-
ra és Pilinszkyre, ami az elkötelezettség 
legjobb útja lehet. Nyelvében és téma Кбгб-
ben ez a keresztény-misztikus bölcseleti 
örökség aktualizálódik, s ehhez híven esz-
széiben egyaránt jelen van az adott és a le-
hetséges, az emberek és az angyalok or-
szága . Komisnál az adott az óind filozófia 
meghatározása szerinti vaskor , az össze-
omlás előtti pillanat . Mert a kall-yuga az ér-
tékek elveszejtése, amikor a fenti és lenti 
helyet cserél, ég és föld a lehető  legmesz- 



garanciája van". E szavatolás és jótállás a 
művészet, az író feladata, a transzcenden-
tális irtózat hiteles megragadása. Tehát fé-
lünk, tehát vagyunk — fordítja ki Kornis a 
descartes-i szentenciát. A rettegés mélysé-
gei, dimenziói nélkül a m űvész csak forma-
bajnok, a mű  pedig technológiai újdonsággá 
redukálódik. Ezért nincs mindenkit egyként 
megszólító m űvészet, ezért van szubkultúra 
és tömegművészet. Kornis szerint ezért ide-
gen a posztmodern is: mert nem a szenve-
dés forróságával beszél. Ez nem beszéd, 
mondja, ez rokokó. Profi avantgárd és oda-
kozmált, elfajzott félelem. Mondhatnánk: 
gyávaság? Az ilyen technikai vívmányból 
épp az egyetlen, utolsó lehet őség hiányzik: 
elmarad mögüle a szakrális aktus, a „te-
remtés didergő  kezdeteinek" nagysága (Pi-
linszky), a személyes megéltség és az oda-
figyelés (a másra is figyelés) áldozata. Az 
idő  Isten türelme velünk szemben, vallja 
Paul Virilio. Nem mindegy tehát, mire fordít-
juk ezt az időt. 

Amikor Kornis Mihály esszét ír, a magyar 
esszé legegyenesebb vonalát követi — ro-
konszenves prófétizmussal, de fens őbb-
ségtudat nélkül. Frappáns és érzékletes ki-
fejezésrendszerrel lirizálja azt, amiben hisz. 
Noha itt-ott fölmerül az utánérzés gyanúja, 
a nagy nyugati gondolkodók, Benjamin, 
Adorno, Barthes és a többiek munkáit is-
merni Magyarországon csak erény lehet. 
Pilinszky szerint úgyis minden mü egy-egy 
alkotói bukás, tudván: Isten az, s egyedül ő  
az, aki ír: a történések szövetére vagy a pa-
pírra. Vagyis a dolgok valójában mindig fö-
löttünk dő lnek el. 

Jósvai Lídia 

varga zoltán 

BÚCSÚ A FAUSTI 
EMBERTŐ L? 

Egy „antipolitikus" regényérő l 

A cinkos. Magvető , 

Két „nyitóidézet" között is ingadozom. Az 
egyik: „A kommunizmus nekem voltakép-
pen metafizikai jövđ  volt, második teremtés, 

szebb kerül egymástól: ez a totális távol-lé-
tek korszaka. Az ember kozmikus hatalom-
ra, emancipációra tört és Isten halálán uj-
jongott-ünnepelt, s aztán belebukott nehe-
zen kiharcolt szabadságába: tagadja az 
életben a halált, a gondolkodásban a ta-
pasztalaton túlit. Ezért lett egydimenziós, 
tehát kifosztott. Akár a tékozló fiú, szám űzi 
világából a jó és rossz szembeállítását, kiik-
tatja az é гtékmérés lehetőségét, s megfoszt-
ja önmagát a tragédia, vagyis a megtisztu-
lás, a katarzis mentőövétő l. Érzéketlenné, 
szenvedésképtelenné válik, noha épp a 
szenvedés, a megszenvedettség adja a lé-
tezés esszenciáját. A középszer űt ülteti 
trónra, és lapos tükörben szemléli magát és 
a világot. A közönségesség, mondja Pi-
linszky, valamiféle olyan rossz, amib đ l 
nemcsak a jó, de a b űn egyfajta nagysága 
is egyként hiányzik. A lélek egysíkúvá, di-
menziótlanná lesz, az élet pedig elcsépelt, 
banális formává. A létezés botrányba fúlik 
és az ember, Kornis szavaival, egy tragé-
diákon túli világot épít föl magának. Plakát-
létre rendezkedik be. A valóság, a keletke-
zésben való jelen idejű  létezés helyett a té-
nyek látszatbirodalma az otthona, a ki-ki a 
saját irrealitásában teremt magának egyéni 
kozmoszt. Mindenkire egy saját külön ég-
bolt borul. Párbeszéd nincs, helyette mel-
lébeszélünk és melléélünk. A közösség me-
lege helyett a közönség elzárkózására épül. 
Az individualizmus hőskora nem csak á 
színház válságát hozta el — Kornis, a drá-
maíró pontosan tudja ezt. 

Szerzőnk a beszédet (épp ezért?) terem-
tő  gesztusként fogja föl, a létezés és be-
szélgetés nála egy töröl fakad. A banalitás 
azonban aszót is megfosztja erejétő l, eltávo-
lítja közösségi voltától, mert a hiteles sze-
mélyesség helyett az egyedit, a magányost 
fitogtatja, miközben azt sírja á szélbe: olyan 
boldogtalan vagyok. Az író szerint alapál-
lásként a szerencsétlenséget sajátítottuk el. 
Simone Weil azt írja a szerencsétlenségrő l, 
hogy az többé-kevésbé rokon a halállal, s 
gyökerestől való kiszakadást jelent az élet-
ből. Vagyis látszatlétet, tetszhalált, a se itt, 
se ott stádiumát. Ezért üli meg tartós rette-
gés a lelket, ezért válik a világ apokalipti-
kussá, katasztrófaváróvá. Paradox módon 
azonban épp ez a világvégiség adja még 
meg a remény melegét, s ezért a címe Kor-
nis kötetének is A félelem dicsérete. Ez az a 
lelki mélypont, ahol a bibliai példabeszéd 
fölveti a hazatérés esélyét, ez az a hely, 
ahol a tékozló fiú térdre esett. Kornis ezt ír-
ja: A télelem alighanem Isten jóságának ál-
ma. A félelemben a leghatalmasabb Sze-
mély egyik oldaláról a másikra fordul... A 
tökéletes félelem Isten megismerésének 
sötét formája." A rettegés rést üt a magaal-
kotta zárt kozmosz burkán, megtörik a vé-
dettség tudatlan derűje. A bűn fölismerése 
meghozza a várva-várt, mert elfelejtett b űn-
tudatot. Már kérdései vannak, amelyekre 
feleletet vár. Komis szerint a félelem szent-
ségtörő . „Alanyát tárgyával egyesíti, ön-
magában rámutat az Egyre." Szentséggya-
lázó, de már szembesült a szenttel. A lagy-
matag mellébeszélést a szakrális káromko-
dás életkedve váltja föl. A félelem ébren 
tartja a lelket és a lelki-ismeretet, e stádium- Konrád György: 
ban az ember vagy szent lesz vagy gonosz- Budapest, 1989 
tevő . Vagy netán szent lator: író. Mert aki! 
ilyen hőfokon fél, az egybelát és önmagára 
ismer a külsőben. A dolgokról személyes 
nyelven szól, olyanon, amelynek „a mély-
ben és magasban mindenki által érinthet ő , 

az isten helyére lépő  ember m űve, minden 
eddig volt emberi érték tengelye, az amit 
együtt fogunk csinálni, sok tévedéssel és 
helyreigazítással." Vagyis az elhivatottság 
hite vagy inkább rögeszméje. A másik: „Az 
dobja rájuk az els ő  követ, aki sohasem volt 
másokkal szemben az állam embere. Le-
het, hogy többet ártottam másoknak, mint 
ez a fiatalember, pedig az ő  sima megbiza-
tásánál tetszet ősebb céljaim voltak." Már-
mint tetszetősebbek, mint a T.-t, Konrád 
György mindössze kezdőbetűvel jelölt re-
gényhősét mindenűvé nyomon követő  
rendő r spiclinek, akinek szerepe, mivel e 
szerep létrejöttében akarva-akaratlanul, 
mint a történelem egy tévútja cinkosának, 
T.-nek is része volt, az egykori elhivatottság 
kudarcát és önmaga ellentétébe fordulását 
jelzi számunkra. 

T. életpályája ugyanis e két pont közt fe-
szül. Olyképpen, hogy az egy egész törté-
nelmi korszakot nem csupán magában fog-
lal, hanem jelképez is. Úgy ahogy van, vagy 
volt inkább, tekintve, hogy a holtpontra ju-
tottság visszapillantó tükrébő l ismerhetjük 
meg, pontosabban egy számvetésre és me-
ditálásra egyaránt bőven lehetőséget kínáló 
ideggyógyintézet csendjének véd őő rizeté-
ben tartva szemlét a történtek felett. Ekép-
pen, az újraértékelés lehet őségének birto-
kában, sőt annak kényszerétő l hajtva, olyan 
életút bontakozik ki, amely több mozzana-
tában akár prototípusa vagy kvintesszen-
ciája is lehet egy jellegzetesen kelet-közép-
európai és külön magyar, szükségképpen 
az általa befogott id őszakasz történelmét is 
magában hordozó pályafutásnak. Regény 
témaként nem először a magyar irodalom-
ban, nekem pedig mindenekel őtt Gyurkó 
László regényét, a Faustus doktor bol-
dogságos pokoljárását juttatva az eszem-
be, s azt is mindjárt, hogy T. útja „ pokoljá-
rás" lehet ugyan, sőt nagyon is az, „bol-
dogságosnak" azonban aligha minösíthetö, 
mivel úgy ahogyan ez a pokoljárás Konrád 
regényében megmutatkozik, teljességgel 
híján van az ördöggel kötött szerződés vég-
cél igazolta fausti pátoszának. Mert amíg 
Gyurkó regényhősének életútja — napjaink 
nézőpontjából szemlélve, kétségtelenül a 
Kádár-korszak egyfajta apológiájához is kö-
tötten — alapjában heroikus megközelítésb ő l 
bontakozik ki, addig T. életmenete egyértel-
m űen e korszak csődjét (is) tükrözi, egyben 
pedig aGyurkó-regény által sugalltak cáfo-
latát is. Részben a két regény eltér ő  időbeni 
megszületésének, részben a szemlélet 
másságának, részben azonban 'a szerz ők 
alkati-jellembeli különbözőségének is kö-
szönhetően — aminek folytán egyébként 
Konrád könyve éveken át, egészen mosta-
náig, az olvasók egy szűkebb köre számára 
mindössze „szamizdat"-ként volt hozzáfér-
hető . Pedig T. sorsának alakulása, ha a 
visszapillantás nem jelezné mindjárt elöljá-
róban a csđd felismerését, s ezzel együtt a 
szembefordulást, kezdetben akár egy Gyur-
kó regényét felidéző , szabályosnak mond-
ható, illetve irodalompolitikailag szabványo-
sított életpályának is t űnhetne. Bizonyos ér-
telemben tipikusnak, atipikus, helyesebben 
másképpen tipikus helyett. 

Külön akár azért is, mert T. apai részr ő l 
dzsentrizálódott zsidó, anyairól viszont el-
szegényedett nemesi családból származva, 
voltaképpen az apai tekintély, s az apában 
megtestesülő  életforma elleni lázadástól 
ösztökélve, de indíttatását önmaga el ől a 
társadalmi igazságtalanság elleni küzdelem 
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álcázó burkába rejtve csatlakozik az illegá-
lis kommunista mozgalomhoz, hogy ezután 
hamarosan aHorthy-rend őrséggel is meg-
ismerkedjen. Ezt követően kerül munka-
szolgálatosként a szovjet frontra és szembe 
az ukrajnai partizánmozgalommal, hogy an-
nak segítségével később átszökhessen az 
arcvonal túloldalára. Így lesz egyik szerve-
zője a magyar honvédekhez szóló rádió- és 
röplap-propagandának. „Azt sem szégyell-
tem, hogy a magyar hadsereggel állok 
szemben, de ha az ellenfél területét az 
orosz ágyúk rögrő l rögre megm űvelték, s a 
föltúrt földeken ismerős szerkezetű  férfiar-
cokról hóból mintázott a téli ég halotti masz-
kokat, akkor hiába nyugtattam magam, 
hogy én csak röpcédulákat lövök rájuk, 
hogy ne kenődjenek mocskos lekvárként a 
földbe. Bár a taglózás maga nem azén 
munkaköröm volt, könyékig véres alkalma-
zottja lettem én is a mészárszéknek, mely-
nek a fogolytábor csak egyik üzemrészlege 
volt. Én ünnepi beszédet mondok, s közben 
egész szekérsor viszi a tömegsírhoz csábí-
tásom gyümölcseit, kiálló medencecsontú, 
vérhastól szennyes honfitársaimat.", olvas-
hatjuk erről, úgyhogy T. idejekorán azzal is 
tisztába jöhet, hogy „eddig német táborno-
kok előtt hajbókoltunk, most szovjet marsal-
lok előtt fogunk", annál is inkább, mivel e 
hadifogoly-propagandista korszakában már 
a gulágok létezésérő l is meggyőződhet. 
„Nekem ez a győzelem nem győzelem, 
ezen a földön megszálló is, megszállott is 
vagyok", állapítja meg, ámde valójában 
nem is kell „az eszme megszállottjának" 
lennie ahhoz, hogy egyedül azt tehesse, 
amit az adott helyzetben tennie kell és tesz 
is: építenie az új rendet, részese- és alakító-
jaként az exponált forradalomnak. 

S itt, e ponton túl, mindenekel őtt a Politi-
ka címet viselő  részben kerül Konrád György 
regénye, lévén benne szó nagyon is politi-
káról, illetve történelemrő l, a dokumentum-
regény közelébe — anélkül, hogy valóban 
azzá is válna. Sőt: válik bizonyos szem-
pontból kulcsregénnyé is. Ma már, legális 
megjelenésének idején, úgy tetszik, felesle-
gesen, mivel holmi cinkos összekacsintá-
sokra olvasóként nincs is többé szükségünk. 

Annál kevésbé, mivel a valóságos törté-
nelmi neveket helyettesítő  valóságos (!) 
kezdđbetűket legfeljebb az alkotói szemé-
rem követelhette meg, esetleg a „szaba-
dabb kezelés" igénye még, ám semmikép-
pen sem a rejtjelezés kényszerűsége. Mel-
lesleg az átlátszóság egyértelm űen szán-
dékos is, mivel, ha Rákosit nem R.-ben is-
merhetjük fel és Vas Zoltánt nem V.-ben, 
Péter Gábort az ÁVH hírhedt főnökét pedig 
nem G.-ben (és így tovább, mivel a sort 
folytathatnánk is), szerepük nyilvánvalósá-
ga mellett, fizikai megjelenítésük sem igen 
támaszthatna kételyt kilétük fel ő l. Nem 
mintha az lenne a dönt б , kirő l van szó akár 
N.I. (így!) esetében is, aki „majdnem két-
szer annyi idős, mint én, de még hiszi, hogy 
a nép és a rendszer kényszerházasságából 
szerelem is lehet. A párt lássa be, hogy az 
öregnek van igaza, a nép pedig fegyelme-
zetten álljon mögéje. Hogy is tudott volna az 
öregúr ettől a tündérmesétő l megválni? 
Negyven éve van a mozgalomban, megta-
nulta, mit lehet tenni, mit nem, de hiába 
okos ő , ha a történelem buta." Amiért is 
identitása szempontjából egyedül a meg-
szólaltatott főhбs, T. képez kivételt: mert ő  
kétségtelenül egyfajta szintézis eredmé-
nyeként kel életre, alkotáselemeiben valós  

személyeket (egy-két életmozzanatából pl. 
Donáth Ferencet) legfeljebb gyaníthatunk 
csak, s nem is csupán, amiért a könyv pár-
soros bevezető  megjegyzése szerint A cin-
kos „nem önéletrajz, hanem a képzelet 
műve. Tiszteletadás id ősebb barátaimnak, 
akiknek keményebben kellett megtapasz-
talniuk a történelmet, mint azén nemzedé-
kemnek". Ám Konrád regényét alighanem 
az teszi elsősorban a „képzelet m űvévé", 
hogy pontosan ugyanolyan élet, amilyennek 
T. életét megismerhetjük, a valóságban 
nem létezett, amiért ez az élet több élet 
részleteibő l állott össze egésszé — igazzá 
és hitelessé, legfőképpen történelmi hát-
terének hitelessége következtében. Mint 
ahogy mindenekelőtt neki, T.-nek köszön-
hető  az is, hogy a regény nem nevezhet ő  
egyszerűen dokumentumregénynek. 

Fikciós prózának álcázott dokumentum-
regénynek sem, mivel sokkal több annál. 
Éppen amién felülmúlja pl. a mai szovjet 
próza ilyen jelleg ű  alkotásait. Nem utolsó 
sorban Anatolij Ribakovét Az Arbat gyer-
mekeit vagy Vlagyimir Dugyincevét, a Fe-
hérruhásokat, amelyeknek mítoszoszlató 
missziója ugyan vitathatatlan, ámde lektür-
mivoltukhoz sem férhet kétség, s őt talán 
még ahhoz sem, hogy ezeknél aszó igazi 
értelmében vett dokumentumirodalom vagy 
az ilyen tárgyú történelmi tanulmány joggal 
mondható érdekesebbnek, Mivel úgy tet-
szik, mindkettő  léte és szerepe külön-külön 
sokkal inkább indokolt lehet olyan regényé-
nél, amely a kettő  elemeibő l építkezik, de 
anélkül, hogy a maga eszközeivel is hoz-
záadná tulajdon dimenzióját. Mélységet, 
belülrő l átélt emberi sorsokat bontakoztatva 
ki, olyanokat, amelyek éppen e belülr ő l 
átéltség révén válhatnának modellé, megfe-
lelőképpen érzékeltetve az őket meghatáro-
zó szörnyállam szerkezetét és „m űködé-
sét" is. Mert Konrád regénye éppen ezt tes-
zi — sajátos módon épp azoknak az eszkö-
zöknek a segítségével, amelyek miatt A 
cinkos , s nem is csupán a szó hagyomá-
nyos értelmében, végső  fokon mégsem lesz 
igazán regény. Mindenekel őtt nyelvének 
szakadatlan feszültséget teremt ő , oldottság 
nélküli sű rítettsége miatt, ami valójában 
egyenletes, de nagysebesség ű  tempót dik-
tál és ami ilyenformán lehetetlenné teszi a 
belefeledkezést, annak illúzióját, hogy valós 
eseményeknek nem „tanúi vagyunk", ha-
nem megéljük őket — ez ugyanis egy-egy 
esemény vagy pillanat „mikrorealista" le-
írásával-elnyújtásával inkább elérhet ő  le-
hetne, mint azokkal az eszközökkel, ame-
lyek nyelvének különben legfőbb erényeit 
jelentik. Nevezetesen, hogy üresjáratoktól 
mentes szövegének minden egyes szava 
meghatározott funkciót kap, gyakran több 
értelm ű  jelentéstartalommal is bír, több 
irányból szinte egyidej ű leg világít meg, ám 
aminek eredménye végül is nem annyira a 
megelevenítő  erő  lesz, nem a történéseket 
megjelenítő  regényszerűség. Méghozzá az 
érzékletesség mindenütt fellelhető  kompo-
nensei ellenére sem, mivel ezek valójában 
egy-egy pillanatra jutnak csak szóhoz, m!-
előtt háttérbe szorítaná őket a társadalmat 
és történelmet faggató „antipolitikusi" gon-
dolatiság. Ezek is határozzák meg végs ő  
fokon Konrád regényének beállítását, ami-
nek megfelelően magát T.-t is az újraérté-
kelés kedvéért hívja életre, legfőképpen a 
történelem kedvéért. Mindenekelőtt Kelet-
Кбzépeurópa nyomorúságát, a behozatali 
forradalom életképtelenségét, a „létez ő  

szocializmus" egy elméletileg is téves ál-
lammodellbő l eredő  halvaszületettségét és 
embertelen abszurditását megmutatandó. 
Olyan lényegre tapintó megállapítások se-
gítségével, mint az, hogy: „Ha az ember 
nem sokkal értelmesebb azoknál, akiknek 
parancsol, meg kell becsülni, hogy mégis 
parancsolhat." Vagy: „Miért akarna a tiszt-
viselő  értelmiség reformokat saját maga el-
len? A reform nem azért nem megy, mert az 
oroszok nem akarják, mi sem akarjuk iga-
zán. Mi jó állásokat akarunk, sok szabad-
idővel magunk és gyermekeink számára. 
Adjatok még több pénzt kultúrára, mi majd 
még több könyvet írunk. A tudomány ha-
sonlítson a tudományra, de csak olyan mér-
tékig, hogy a felsőbb ellenőrzés alól ki ne 
csússzon." Illetve: „Az államkultúra arra 
való, hogy ahelyett, ami körülvesz, mást 
még csak elképzelni se tudjál: örülj neki, 
hogy csakugyan nem tudsz mást elképzel-
ni, művelt ember vagy." Továbbá: „A te ál-
lamodat, azt észre kell venni, mint egy ala-
csony mennyezetet: ha kihúzod magad, be-
levered a homlokod. Egymásba betegedte-
tek: mint egy nyomasztó élettárs, aki nem 
engedi, hogy néha megfeledkezz róla, lo-
csog, kövéren rád telepszik, te meg, szem-
ben az állammal, benne az államban, ben-
ne a méhében, émelyegve, megváltó igaz-
ságként kimondod a liberalizmus kétszáz 
éves közmondásait." És így tovább, bizo-
nyítva, milyen mesterien képes Konrád társa-
dalomtudományi ismereteit és kényszer ű -
ségből vállalt életközegb ő l szerzett tapasz-
talatait egyéni módon megfogalmazni, s úgy 
beépíteni őket egy szépprózai szövegbe, 
amely azonban, alapvető  nézőpontjából 
adódóan, mégis egy átfogó politikai-törté-
nelmi tanulmány anyagának regénnyé való 
átlényegítéséről árulkodik. Anélkül válva 
„kvázi-regénnyé", hogy a teljes regénnyé 
való kiteljesedés elmaradását igazán saj-
nálnunk kellene, mivel éppen az ezt meg-
akadályozó mondanivaló roppant súlya je-
lenti azt a többletet, ami miatt A cinkost re-
meklésnek és regénynél többnek érezzük. 
Ennek jegyében akár mellékesnek is t űn-
het, hogy a szöveg milyensége logikusan 
következik-e T. személyiségébő l és visz-
szatekintő  helyzetéből, avagy T. alkata és 
szituációja-e inkább abból a közlendöböl, 
ami miatt a szerző  hősét végül is olyanná 
formálta, amilyenné lett. Mégha T. körül 
minden rendben is van, hiszen mi sem ter-
mészetesebb, mint hogy T. kényszerpihe-
nöhelyén tépelődve tartson szemlét a tör-
téntek felett, hogy tulajdon utattévesztésé-
nek körülményeit próbálja meg tisztázni, 
éppúgy, mint a történelem egy korszakáét, 
amely — s ez manapság végképp nem titok 
már — maga is egyetlen roppant utattévesz-
tés. 

Akár külön a történelem egészén belül is, 
amely egészét mellesleg miért ne láthat-
nánk áttekinthetetlen útvesztőnek minde-
nekelőtt? Amiért e „külön tévutat" jelent ő  
szakaszból maga Konrád sem láthatja a ki-
vezető  utat — nyilván ezért is emlegeti „a li-
beralizmus kétszáz éves közmondásait", 
amelyeket különben, vele együtt és jobb hí-
ján, mi is hajlamosak vagyunk egyetemes 
gyógyírnak látni. Vagy talán nem is annak, 
olyasminek csak, aminek segítségével 
megpróbálhatunk a történelem mocsaras 
holtágából annak fő  sodrába visszakerülni. 
Ha ugyan egyáltalán ott voltunk valaha is? 
És amirő l természetesen nem tudhatjuk, 



hová is sodor bennünket. 
Feltehetően ezért is nyitott a befejezés. 

Sajátos bizarrságából adódóan pedig, va-
lahogy szimbolikusan talányos is. 

Ez a Búcsú című  befejező  szakasz ugya-
nis, T. öccsének, Daninak élettársgyilkos-
ságával, valahogy nem csupán irreálisnak 
hat, hanem némileg kívülr ő l ráerőszakolt-
nak is. ',Első  pillantásra legalábbis, amíg 
csak sejteni nem kezdjük, hogy Konrád itt 
alighanem anyagának egy mélyebb rétegé-
be ásva, megpróbál valamit a forradalmár-
lét szeméfyiség-meghatározta gyökereib ő l 
is felszínre hozni. Amiért is Dani, T. társa-
dalmilag is hatni tudó forradalmár-devian-
ciájával szemben, valóságos elmekórtani 
esetet képező  figurája, hol széls őséges lá-
zadóként, hol bűnözőként, hol besugóként, 
illetve notorikus feljelentőként megmutat-
kozva, úgy áhogyan a regény során mindig 
újra felbukkan, valójában T. egyfajta patolo-
gikus alteregójaként létezik, s így voltaképp 
azt jelzi, hogy a kreatív személyiség, adott 
esetben a forradalmár, szükségképpen 
nem lehet mentes a deviáns vonásoktól, s 
eképpen, fő leg konvencióellenesség miatt, 
a „normálisként" számontartottak körén kí-
vülesökkel is rokonságot ta rt . Különbözve is 
tđ lük, mert szélsőséges megnyilvánulásait 
mindenekelőtt alighanem azért képes visz-
szafogni és kordában tartani, mert intellek-
tuálisan éppúgy fölöttük áll, mint azok fölött 
az átlagosnak vagy középszer űnek mon-
dottak fölött, akik „kontraszelekciós termé- 

Versboncolás 

MITIKUS ELEMEK 
T. S. ELIOT 
VERSÉBEN 

A verse terminus technicus magyarra le-
fordíthatatlan közvetítőfogalom, a (rímes) 
próza és a költészet közöttit jelöli, nem 
pusztán a rímes prózát és egyben nem a 
túlságosan költő it a romantikus értelem-
ben. T. S. Eliot elveti az Ént trónra emel ő  
költészeteszményt, szembe állítva vele a 
költő i személytelenséget, akár az emelke-
dett költői kifejezésekkel a mindennapi 
nyelvet. Egyes verseiben köznapi emberek 
szólalnak meg a maguk nyelvén. Az Átok-
földje is ilyen megnyilatkozások, valamint 
irodalmi szövegek és mitológiai allúziók 
diafórája. 

A diafőm elvén P. Wheelright óta olyan 
montázstechnikát kell értenünk, amelyet a 
filmm űvészet is használ bármilyen két film-
részlet új minőséget hozó egymás mellé il- 

ket" jelentő  kisszerű  karrieristákként, T.-t 
elsősorban körülvették, és szerepükkel vol-
taképpen az egész korszakot meghatároz-
ták, sőt ideológiai beprogramozottságuknál 
és érdekeiknél fogva, akkor is rendülétlenül 
továbbjátszották (és játszák ma is) a nekik 
kiosztott szerepet, amikor a történelmi tévút 
a T.-hez hasonló fajsúlyúemberek el őtt már 
nyilvánvaló lett. Alighanem a T.-ben testet 
öltő  embertípusnak .abból az adottságából 
eredően, hogy nemcsak szüntelenül új uta-
kat keres a történelemben, hanem az új út 
zsákutca voltát is felismeri. Mert valójában 
az elđrelendítés mellett a korrekció is min-
dig a szerepe volt mindabban, amit emberi 
haladásnak szoktunk nevezni. Devianciája 
ugyanis végső  fokon mégiscsak pozitív de-
viancia, úgyhogy egyedül maradása a re-
gény végén rendő rségtő l halálra keresett 
gyilkos öccsével, s kiegyenlít ődése egy 
pusztán csak kóros esettel, akivel közös tő -
rő l is fakad, valamint külön az, hogy nem 
tudjuk, kettejük közül végül is ki lesz 
(előbb?)öngyilkos, voltaképpen további tör-
ténelmi szerepének megkérd őjelezését je-
lenti. Azt a kérdésfeltevést sugallva, hogy 
vajon létezhet-e a történelem a továbbiak-
ban nélküle, haladhat-e tudatos irányítóerđk 
nélkül, egyedül a kölcsönhatásokból adódó 
automatikus lökőérőktő l hajtva. Vagy éppen 
nélkülük jobban? 

De kérdezhetjük ezt más szavakkal is: 
végleg búcsút kell-e vennünk a fausti em-
bertő l? 

lesztésével. Diafórikus megoldást alkalmaz 
József Att ila is Ha lelked, log!kád....ver-
sében a természeti kép és az emberi ref-
lexió párošításával: 

„Kertemben érik a 
leveles dohány. 
A lira: logika; 
de nem tudomány." 

Az Átokföldjében Eliot monológokat ad 
a szereplők szájába, és ezeket a monoló-
gokat állítja diafór!kus viszonyba. A fölsora-
koztatott monológokat kell az olvasónak 
egymástól elválasztania (analizáció), és a 
köztük lévő  konnexiókat kell értelmeznie 
(szintetizáció). 

A költemény egy Grál-legendára épül. A 
Halászkirály története ez, az elaggás-meg-
ifjodás ciklusának mítosza. A terméketlen 
király átka megüli országának aszályos 
földjét. Ennek a puszta országnak (Weöres 
Sándor fordításában A puszta ország a 
költemény címe) fölvirágzása csakis a király 
mágikus megifjodása által történhet. 

A Halászkirály-történetben Eliot más 
mitológiai elemeket is sző . A költemény 
tartalma azt, amit Teiresziász, a thébai vak  

jós (a költő) Iát, aki most úgy lép elénk, 
mint egykor Oidipusz elé. Tehát az egész 
vers látomás a pusztuló világról. 

A halottak temetése 

Egy sakkparti 

A sakk, ez a királyi játék, mindig két szem-
benálló fél erőpróbája, a rossz és a jó harca, 
de jelentheti férfi és nő  vetélkedését is. 
T. S. Eliot Átokföldje második részének 
mitikus-motívum elemzésekor ezt tartom 
szem előtt. Ugyanis, véleményem szerint, a 
második rész mindhárom szakaszát ez köti 
össze. 

Az első  szakaszban mitikus szerelmekre 
következtethetünk. A Cupido (Amor, Erós) 
reminiszcencia, majd pedig a Philomela-
történet bizonyítja a föltételezés helyessé-
gét. 

A második és harmadik szakaszban már 
egy-egy köznapi eseménynek vagyunk ta- 

Ezékiel látomására utal az Embernek 
fia! megszólítás a 20. sorban (Ezékiel: 2). 
Az Úr egy könyvet tart Ezékiel elé, amely-
be „írva valónak... gyászénekek és nyögé-
sek és jajszók". A 30. sorba a halál jós-
lata következik: „Egy marék porban az 
iszonyatot megmutatom neked". Ez a Bib-
lia alapján már szállóigévé vált mondást jut-
tattja az ember eszébe: „Porból vagy porrá 
leszel" (Prédikátorok: 12.9., Mózes: 
1.3.19.). Ezután a német nyelv ű  Trisztán és 
Izolda részletet a megtérésre való biztatás-
ként is fölfoghatjuk: „Frisch weht der Wind / 
Der Heimat zu. / Mein irisch Kind, / Wo 
wiliest du?"(„ Frissen fúj a szél /Hazafelé. 
/ Ír gyermekem, / Hol késlekedsz?"). 

Az ezt követő  jácint motívum (35-37. sor) 
a keresztény hagyomány alapján a lelki 
nyugalom és a túlvilági élet utáni vágyako-
zásra utal, de hasonó a jelentése akkor is, 
ha a görög mitológiát vesszük elő . Apollón 
véletlenül megölte Hüakinthoszt, akinek a 
testébő l bíborszín ű  virág fakadt. Ezt a ter-
mészet megújulását jelképező  virágot az 
emberek jácintnak nevezték el. A jácint-
szimbólum tehát kapcsolatba hozható a 
vérs kontextusával, de mint anafora az 
Átokföldje első  részének címével is. A ha-
lottak temetése vagyis az ősi kultuszok 
szerint a halottá avatás nem az élet vége, 
hanem az új élet kezdete. 
Takács Ferenc új dimenziónyitást Iát Ma- 
dame Sosostris megjelenésében és jós- 39 
latában. Véleményem szerint azonban Ma- 
dame Sosostris a vers mottójában szerep-
lő  mitikus jósnőnek, Szibüllának és Terie-
sziának, vagyis magának a költőnek az 
alakmása, s így inkább csak vissza — vala-
mint elő reutalás, és nem új dimenzió nyitá-
sa. A jóslat a halálképzet fölerősítése és 
nem reumatikus elem. 

Az első  rész következő , harmadik szaka-
szában újabb halál- és föltámadás-motívu-
mokat találunk. Ha „a dombra föl" (66. sor) 
csak sejtetné a Golgotát, a „végső  kilenc” 
(68. sor — Lukács: 23.44-46) megerősíti a 
föltételezést. Jézus keresztre feszítésér ő l 
van szó, illetve, mint a továbbiakból követ-
kezik a halál és a föltámadás képzetének 
fölerősítésérő l: „Hullát ültettél múlt évben a 
kertben — / Kihajt-e Lesz-e még idén virá-
ga? (71-72. sor). 
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núi. Ezekből a modern világ tisztátlan és 
torz érzékisége világlik ki. Kataforikusan a 
philomela-történet is erre utal. 

„Azt gondolom, patkány-közben va-
gyunk" (115. sor) — mondja az egyik sze-
replő  a második szakaszban. A patkány szó-
val idézi föl a halált és a pusztulást. A „gyön-
gyök a szeme helyén", az első  rész egyik 
fél sorának megismétlése (125. sor-48.sor), 
a Madame Sosotría -jóslatra irányítja a fi-
gyelmet. A dialógus, mert föltehet ő leg az, 
egészben véve két (magatehetetlen ember 
küzdelmére és szegényes lelki világára vet 
fényt, akik, amikor sakkoznak, csupasz 
szemgolyóikat nyomorgatják (137. sor). 

Az ezt követő  monológ, a harmadik sza-
kasz, ismét egy torz kapcsolatra mutat rá. 
A beszéló nő  barátnője tönkrement házas-
ságáról mesél valakinek. Az új fogsor csi-
náltatása az első  rész egyik motívumát idézi 
föl. Egyes primitív törzseknél ugyanis szo-
kás volt a fog kivétele és lenyelése. Ez a 
halált és a halálból való újjászületést jelen-
tette. 

Tűzbeszéd 

A tűz a megtisztulás szimbóluma a ke-
reszténységnél, de hasonló a jelentése más 
vallásokban is, például a buddhizmusban. 
A hindu vallásban a tűz újjászületést is je-
lent. Erre alludál az Átokföldje 182. sora, 
amely a 137. bibliai zsoltárra utal. Ez a zsol-
tár visszaemlékezés a babiloni fogságra.' 

Az Átokföldjében ezután újra megjelenik 
a patkánymótívum, mint az enyészet hír-
nöke, és fölrémlik a csalogánnyá változott 
Philomélé éneke (187. sor, 195. sor, 203-
204. sor), mint a torz kapcsolatok szimbó-
luma. 

Teiresziászt, a jóst, aki maga a költő  is 
lehet, Eliot a költemény harmadik részében 
szerepelteti. A thébai vak látnok, aki meg-
járta már az alvilágot — most a puszta or-
szágot figyeli: „Én, Tiresias, ráncos csecs ű  
vén / Figyelem ezt, s megjósoltam, mi jön 
még — / Én is vártam, hogy jön-e már a 
vendég" (228-230. sor). Ezután megérke-
zik egy gépírónőhöz egy vigéc-gyakornok. 
„Én én, Tiresias, mindent, ami / Ez ágy- 

diványon lett, elő reéltem" (243-244. sor). A 
kaland után, ami a praxit igen, de a kis gép-
írónőt nem elégítette ki, elt űnik Teiresziász 
alakja. Teiresziász itt is a b űnökrő l rántja 
is a leplet, mint az Oídipusz-mítoszban. Ez 
az egész Átokföldje megértésének a kul- 
csa. 

A továbbiakban aTemze-lányok (nimfák) 
éneke szintén egy tisztátlan kapcsolatra 
utal (279. sor). Erzsébet angol királyné és 
Robert  Leicester Lord között, majd valami-
vel később az Átokföldje királyánák szavait 
halljuk: Repedt körmök a piszkos kezeken. 
/ Népem amit szerény népem remél / A 
semmi"  I.  

Ezután SzentÁgoston tudósít benünket a 
IV. századból a bűnös városba, Karthagó-
ba érkezésérő l (307. sor), de Buddha Tűz-
beszédjének idemontázsolt része már a 
megtisztulást jelzi (308. sor), amire Szent 
Ágoston szavai visszhangoznak: „Ó Uram 
Te kitépsz engem / Ó Uram Te kitépsz" 
(309-310. sor). Budha „Lángokban" (311. 
sor) szavának újbóli megismétlése az Átok-
földje harmadik részének végén a Tűzbe-
széd anaforája, s egyúttal lezárja a címben 
elő rejelzett megtisztulás-motívumot. 

A vízbefúlás 

A jóslat beteljesedett. Phlebas, a föníciai 
tengerész már kéthetes halott. 

Amit a mennydörgés beszél 

Az Átokföldjében a víz a megszokott 
életadó jelentéssel szemben antitetikus ér-
telmet hordoz. A nyár záporral tör (9-10. 
sor) a szereplőkre, a föníciai tengerész víz-
be fullad (312. sor). A harmadik részben a 
lábmosást a bibiliai értelemben vonatkoz-
tathatnánk a megtisztulásra (Jánós: 13.5-
10), ha Porterhé és lánya nem szódavízben 
mosnák a lábukat. Így azonban értelemtor-
zulásról kell beszélni. 

Normális körülmények között az aszály 
után megjelenő  viharfelhők félelmet kelte-
nek, annál is inkább, mert a villámok és a 
mennydörgés a mítoszokban az istenek ke-
zében van, Zeusz vagy Jupiter, Krisna, Si-
va, Tor, stb kezében. Az Átokföldje menny-
dörgése azonban az ötödik rész antitetikus  

szintje miatt nem az isteni haragot fejezi ki. 
A versben a mennydörgés beszél, vagyis 
inkább fölszólítást intéz az olvasóhoz: „Adj, 
érezz együtt, irányíts!" (401., 412., és a 
419. sor). Ez lehet a vers üzenete is. Eliot 
meg is ismétli a költemény végén (433.sor) 
egy másik upanisád, egy párbeszédes for-
mában írott szanszkrit filozófiai értekezés 
befejezése előtt, amelynek a következő  a 
jelentése: „ A béke, mely meghaladja a 
megértést" (434. sor). 

Az elemzés végén el kell vetni az Eliot 
pesszimizmusáról kialakult elméletet. A köl-
tő  ugyan egy pusztuló ország vagy világ 
képét festi meg, de a vers utolsó soraiban 
fölcsillan a remény. Az els ő  világháború 
után a költő  sötét tónusokat használ — ta-
lán az elrettentés szándéka sem állt távol 
Eliottól —, mégis a két upanisád fölidézése 
perdöntőnek tűnik. Téves az Átokföldjének 
az a magyarázata, hogy a világ — a mi vi-
lágunkról van szó — talán azért, mert elsza-
kadt a mitikus gyökerektő l, képtelen a meg-
újulásra, görcsösen ragaszkodik az élethez, 
evvel viszont mindinkább nénaságba der-
med? 

Az első  upanisád első  két utasítását a 
keresztény vallásokban is megtaláljuk: adj 
és érezz együtt. A második upaПisádban 
meghirdetett béke szintén a mítoszok vilá-
gába vezet vissza bennünket, hiszen van-e 
olyan mítosz, amelynek a lényege nem ha-
ladja meg a megértés szintjét, vagyis a köz-
napok , szintjét. Ezt a mondatot azonban 
másképp is magyarázhatjuk, mégpedig úgy 
— gondoljunk csak a nirvánára — hogy min-
denképpen békére van szükségünk, függet-
lenül a bennünket irritáló körülményekt ő l. 

Eliot csak azt kérdezi: „Rendbe hozzam-e 
legalább a saját földjeimet?" (426. sor), 
vagyis hogy kap-e haladékot a világ, mint a 
haldokló Ezékiás kapott (Esaiás: 38). 

Varga Szilveszter 

Másfél évtizeddel T. Ѕ . Eliot előtt Ady Endrét is 
foglalkoztatta ez a bibliai részlet a Sötét vizek-
nek partján cím ű  versben. 

2  Ha jobban meggondoljuk, akkor nyugodtan meg-
állapíthatjuk, hogy a mítoszok nem t űntek el. De 
ez nem tartozik szorosan ehhez a verselemzés-
hez. 



јода l kálmán 

„OLYAN 
SZERETNÉK LENNI, 
AMILYÉN VOLT 
MÁR VALAKI MÁS" 

Az idei, sorrendben XXIII. BITEF-et akár 
a címben idézett Peter Handke KASPAR 
című  drámájából vett mondatával is jelle 
mezhetjük. Mivel a kultúrához — az esetek 
túlnyomó többségében —pénz kell, még-
hozzá sok, így az idei BITEF-re sem foghat-
juk rá, hogy —egy-két kivétellel — tobzódott 
az új, aktuális színházi el őadásokban. Ha 
mégis, akadt köztük emlékezetes, azt kizá 
rólag egyes csoportok jóindulatának kö-
szönhetjük, amelyek nemhogy nem kértek 
horribilis összeget produkcióiért, hanem sa-
ját maguk fedezték költségeiket. De men-
jünk csak szép sorjában: 

I. IVO SVETINA: SEHEREZÁDÉ 
Ljubljansko Mladinsko Gledališće 

Ez volt az első, bemutatkozó előadás. A 
mú az örök dialektikán, a Jin-Jangon, Vagy-
is az ég és a föld, a Nap és Hold, a fény 
és a sötétség szüntelen harcát és egységét 
mutatta be. A m űsorfüzetben azt írta, hogy 
a férfi—nő  viszonyát is vizsgálja, agyal, hogy 
az író szerint nem lehet külön férfi vagy n ő , 
hanem csak egy univerzális ember. Az 
előadás — mint a hozzánk eljutó szlovén 
darabok általában — az esztétika magas fo-
káról, a kiváló, mozgatható színpadképrő l 
és a virtuóz koreográfiáról marad emléke-
zetes. A m ű  az Ezeregy éjszaka kerettörté-
netébő l merít ihletet, melyben szép Sahnár 
és vak Sahzemán, a világ két ellentétes pó-
lusa, vetekszik a hatalomért. Jó maszkok, 
szokatlanul erős smink, fantáziadús zene. 
Az egészhez még csak annyit fűznék hoz-
zá, hogy a darab egyes elemei inkább távol, 
mintsem közel-keleti ízeket hordoztak, a 
nyugati metafizikus gondolkodás visszfé-
nyében. Ezért is nevezik maguk az el őadók 
művüket „Kelet-Nyugati operának", amely, 
noha csak egy ének van benne, a szöveg- 

struktúra szempontjából valóban az opera 
világát idézi. A szereplők közül kiemelném a 
Szép Sahriárt játszó Janez $kofot, s per-
sze Ljubcse Konsztantinov zeneszerzőt. 

BULGAKOV: KUTYASZÍV 
Moszkvai Ifjúsági Színház 

A felpezsdülő  szovjet kulturális élet lehe-
tővé tette, hogy megírása után mintegy hat-
van éwel Bulgakovnak ezt a m űvét is kiad-
hassák, sőt színpadon is bemutathassák. 
Az alaptörténet egy kutyából embe ггé, 
majd ismét kutyává operált lény csetlését-
botlását mutatja be a szovjet-orosz szocia-
lizmus ellentmondásos „hőskorában". Bí-
ráló, ironikus a tartalma, de az ilyen színház 
nálunk már meglehetősen régóta ismert, 
úgyhogy számunkra nem hozott semmi 
újat, vagyis lehet, hogy az Ifjúsági Színház 
nyert valamit azzal, hogy eljöhetett erre a 
belgrádi fesztiválra, a BITEF azonban nem. 

A Kutyaszív című  kisregény dramatizá-
ciója ifjúsági színházhoz mérten nem rossz, 
de jóval merészebb, kíméletlenebb is lehe-
tett volna — hiszen Bulgakov többréteg ű  
műve erre lehetőséget ad — és egyáltalán, 
hogy egy ifjúsági színházat miért hívtak meg 
erre a fesztiválra, amikor, hiszem, hogy a 
Szovjetunióban ma jó néhány tehetséges, 
egyéni hangvétel ű  társulat is m űködik, szá-
momra örök rejtély marad. 

GOGOL: REVIZOR 
Katona József Színház, Budapest 

Úgy látszik, hálás dolog felmelegíteni 
egyes régebbi, immár klasszikus színm ű -
veket és a mai körülményekhez igazítan 
őket. Az aktualizáció ebben az esetben si-
keres vo lt . Az eltűnőfélben lévő  magyaror-
szági reálszocializmusba áttett dráma min 
denképp ínyencfalatnak mutatkozott. Amit a 
Katona József Színház produktált, az való 
ban a komédia csúcsa (legalábbis közép-
európai értelemben). Nincs egy fölösleges 
mozdulat, egy apró üresjárat sem. Bán Já-
nos Hlyesztakov és Blaskó Péter a város-
elnök szerepében remekelt. Amit egyedül 
kifogásolok, az az, hogy a BITEF jelmonda-
ta köztudottan az „Új Színházi Folyama 
tok", és, noha a Revizor mestermunka 
mindent rá lehet fogni, csak azt nem, hogy  

teljes mértékben megfelel ennek a jelmon-
datnak. 

DOSZTOJEVSZKIJ: FELJEGYZÉSEK 
AZ EGÉRLYUKBÓL 
Moszkvai Ifjúsági Színház 

Bevallom, az észbontóan hosszú el őadás 
első  félórája után kísértésbe estem, hogy az 
első  vonattal hazautazzam Újvidékre. Hogy 
végül is miért nem tettem meg? Elsősorban 
a fesztivál iránti tisztelet tartott vissza, no 
meg az, hogy a hosszú évtizedek nyomasz-
tó rabságából szabaduló szovjet kultúrával 
szemben egy kissé elnézőbbeknek kell len-
nünk. 

A dráma alapproblémái: a magány, az 
undor, a félelem, a kilátástalanság örökké 
időszerű , noha a szóban forgó színház esz-
köztára nem mondható valami eredetinek. 
Egy meztelen nő  felvonultatása ún. „mo-
dem" zene időnkénti bejátszása mellett, el-
hiszem, hogy Moszkvában egyenlő  a forra-
dalmi, felforgatóan új keresésével, nálunk 
(Szabadkán!) Romhányi Ibi már jó húsz év-
vel ezelőtt megcsinálta ugyanezt, Nyugat-
Európáról nem is beszélve. Dosztojevszkij 
szövegének merev tisztelete sem volt vala-
mi szerencsés ötlet, értem ezalatt azt, hogy 
a szövegbő l egy vesszőnyit sem rövidítet-
tek, figyelmen kívül hagyva, hogy az ezred-
végi színházi közönség számára túl kemény 
dió egy három és fél órát tartó el őadás végig-
nézése. (Bizonyítják ezt az el őadás végi fog-
hijas széksorok.) Ám figyelembe véve a pe-
resztrojkát, ahhoz a régi közmondáshoz fo-
lyamodok, hogy: A türelem rózsát terem. 

HERBÁRIUM NEDVESSÉG 
Scena Plastyczna Kul, Lublin 

Vannak előadások, melyekben a szavak 
fölöslegesek. Ilyen a szóban forgó két pro-
dukció (előadás? happening?) is. Ha a sza-
vak nyelvére próbáljuk lefordítani e darabok 
mondanivalóját, nem marad más, csak egy 
rakás sztereotípia, mint például a transz-
cendentális utáni vágy, a halál és az élet 
közti kapcsolat, a hit és a gyanú stb., ám 
ha az ember a nézőtérre ül, varázslatos, 
furcsa világ keríti hatalmába, a Kimondha-
tatlan. Leszek Madzik rendező  saját beval-
lása szerint 1970 óta ugyanazt az alkotást 
készíti, annak más-más vetületét világítva 
meg. Furcsa, hermetikus víziók, ahol csak a 
keret van megadva és a néz ő  annyit kap 
belőlük, amennyivel maga is hoцájárul. Ha 
meg akarjuk érteni az előadásokat, vagy 
legalábbis érezni, ahogy fluidumai átjárják a 
testünket, le kell vetni a verbális világ kon-
vencióit. Egy szó mint száz: ilyen színház-
nak van értelme, mélysége, van jövője. 

VIJAY TENDULKAR: GHASHIRAM 
KOTVVAL 
Poonai Színházi Akadémia, India 

A Poonai Színház egyike India legismer-
tebb színházainak. Kereskedők, orvosok, 
technikusok játszanak benne, s az elmúlt tíz 
év alatt tizenöt egész estét betöltő  színházi 
előadás született berkeiben. A fenti el őadás 
rövid tartalmát szórólapokon osztották szét, 
s valóban, az indiai színház szimbólum-
rendszere annyira más, hogy ha nem olvas-
tam volna el a rövid tartalmat, nem sokat 
értettem volna bel őle. A téma a hatalomvágy 
és a korrupció, tehát ismer ős, a darab men-
talitása viszont annyira távol állt t őlem, hogy 
a BITEF-en ez volt az egyetlen olyan eló- 
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adás, melyben azt éreztem, hogy nem hoz-
zám szól és semmi közöm hozzá. Az ilyen 
színházi formának, mely az Indiában ha-
gyományosat az európai modernnel igyek-
szik ötvözni, hazájában lehet hogy, mint a 
színház megújítójának, missziója van, Euró-
pában azonban eléggé fakó és érdektelen. 

MADÁRHÍVOGATÓ 
Jugoszláv Drámai Színház, Belgrád 

A Madárhívogatót Arisztphanész Ma-
darak című  drámája inspirálta. Itt azonban 
sokkal többrő l van szó, mint egy ógörög 
dráma megújításáról. Az előadás struktúrá-
ja hihetetlenül bonyolult, felhasználja a gö-
rög mondákat, Borges világát és még sok 
minden mást, a távolkeleti színházról nem is 
beszélve. A projektum az ember ősi vágyá-
ról, a repülésről próbál beszélni, különböző  
létező  és kiötlött nyelveken, madárhang-
utánzatokkal, meghökkentő  víziókkal, külö-
nös vizuális formanyelven. A főszereplő , 
Predrag Manojlovi ć  bolyong ebben a szín-
pompás káoszban, magára véve mindany-
nyiunk legtitkosabb vágyait, félelmeit. Ha 
nem is hibátlan, ám mindenképpen üdvöz-
lendő  ez a produkció. Haris Pašovi ć  rende-
ző  a színészekkel keményen dolgozott és 
az eredmény egy sokrét ű , ötletgazdag е Iб-
adás. Mindenképpen érdemes megnézni. 

A ZÖLD TÓ TÜNDÉRE 
Pekingi Opera 

Opera? Eruópai értelemben véve bizto-
san nem az. Másmilyen, ám ennek ellenére 
van olyan érdekes, mintha például az'Aidát 
néztem volna,meg. Itta verses énekek vál-
takoznak a hihetetlenül precíz, akrobatikus 
mozgásjelenetekkel. A színészek itt nem 
előadásról előadásra változnak, egy ilyen, 
matematikai pontossággal kimért összjáték 
csak úgy lehetséges, ha a színész-énekes-
táncos egész életformáját ehhez igazítja. Az 
áriák első  hallásra nyávogásra asszociál-
nak, a komoly, lírai énekek utáni „bohócko-
dás" pedig derült égb ől a villámcsapás-
ként hat. Ám ennek a m űfajnak megvannak 
a maguk belső  törvényszerűségei, és min-
den sóhaj másodpercre ki van számítva. 
Azonkívül egy ilyen típusú el őadás teljes 
befogadására komoly el őtudás szükségel-
tetik. Szóval igenis, ez is opera, méghozzá 
nem is olyan rossz. 

SWEDENBORG ANGYALAI 
Fiji Theatre Company, New York 

Mielőtt az előadást megnéztem volna, 16-
zasan kutattam swedenborg m űvei után, 
ám a műszaki-technológiai koreodráma (?) 
megtekintése után rájöttem, hogy az el ő - 
-adást bárki befogadhatja, még ha nem is túl 
dúsak Swedenborg гб l való ismeretei. A bül-
tenben arról fecsegnek, hogy aszóban forgó, 

Ping Chong rendezte multimediálís el őa-
dás a legújabb m űszaki vívmányokat mint  a.  
színház megújítóit igyekezne bevonni, ám 
ez egy mozgó, elektromos-csíkon, amit jobb 
áruházak, önkiszolgálók kirakataiban szo-
kás látni, és a háttérre vetített különböz ő  ké-
peken kívül egyszer ű , szimpla mese, amely-
ben vajmi kevés a swedenborgi látomásos-
ság. A fénypark kitűnően ki van használva, 
a koreográfia azonban er őtlen, szokványos. 
Jó ötlet a fehérhajú-, és arcú, papírszárnyas 
angyalokat térdig érő  tollban szerepeltetni, 
ám ez öt perc után egyhangúvá válik. Egé-
szében véve a darab kellemes, és épp ak- 

kor ér véget, amikor az unalom fenyeget ő  
szelleme kísérteni kezd, de finoman fogal-
mazva nem túl mélyenszántó, vagyis nem 
hat érzékeinkre úgy, hogy legalább egy ici-
pici elhajlás következzen be, én legalábbis 
úgy éreztem, mintha egész idő  alatt egy kel-
lemes színekkel megfestett tájképet figyel-
nék, amely az enyhe jókedven kívül nem 
vált ki belőlem semmilyen emóciót. 

Mindent összegezve, ha nem is élvezhe-
tetlen, de hideg, steril az előadás, és egy rö-
vid, könnyű  benyomás marad csak meg 
utána a nézőben. 

PETER HANDKE: KASPAR 
Theater an der Ruhr, Mülheim 

„Olyan szeretnék lenni, amilyen volt már 
valaki más". Ezzel a mondattal indul Hand-
ke Kasparja. Maga a „színm ű" olvasva is 
teljes élmény. Ezúttal Roberto Ciulli re іide-
ző  „lélek-szű rőjén" keresztül jelenik meg 
előttünk Kaspar, korunk embere. A cím a 
közismert Caspar Hauser-féle sztoriból in-
dul ki, annak huszadik századi változatává 
nőve. Kaspart, a szemeteskannában, em-
brionális pózban heverő , társadalmi szem-
pontból integrálatlan egyént néhány, a fo-
gyasztói társadalmat jelképez ő  úriember 
neveli/manipulálja (ki tudja, hol a határ a 
kettő  között), az ún. „társadalom hasznos 
tagjává". Némi ellenállás tanúsítása után a 
kísérlet sikerrel jár és Kaspar (akit ezúttal 
nó, a kitűnő  Maria Neumann személyesít 
meg), miután kellőképpen megmosdatták, 
felöltöztették, s a semleges nem ű , dacos-, 
ijedt gyerekbál gyönyörű , „kommersz" nő-
vé változik: A „manipulátorok" Kasparral 
együtt ízléstelen mézeskalácsszíwel, papi-
rossal,' és konfenttidobálással ünneplik a 
győzelmet. 

A második felvonásban Kaspar egy tor-
zószerű , valószerűtlen lénnyé válik, aki kö-
rül emberi karikatúrák játsszák a maguk kis 
játékait. Miután elt űnnek, a gyöngyökkel te-
leaggatott, krétafehérre mázolt Kaspar a fe-
hérségről beszél, a hóról, mely épp olyan 
valószerűtlen és épp olyan gyorsan olvad 
el, mfnt amilyen gyorsan vesztik hitelüket a 
leírt `és kimondott szavak. A hóról, mely va-
kítóan fehér és h űvös, csillogó tengerré vál-
toztatja az emberi civilizáció szemétdomb-
ját. Ez volt a BITEF legmélyebb, legmegrá-
zóbb drámája. 

BAKKHÁNSNÖK 
Theater an der Ruhr, Mülheim 

Ciulli truppjának második előadása Euri-
pidész nyomán készült. 

Hálátlan dolog erről az előadásról írni. Az 
antik világból kiindulva Ciulli keresztény, 
balkáni ízeket is vegyít bele, nem is beszél-
ve egy, a cirkuszi mutatványokhoz közel ál-
ló epizódról. A rövid tartalom: Pentheusz 
nem ismeri el Dionüszosz hatalmát, ezért 
bosszúból Dionüszosz Pentheuszt saját 
anyjával, Agauéval tépeti szét. A darabban 
keverednek a brutális és a kifinomult, a 
fennkölt és a közönséges 'elemei. Remek 
húzás, hogy Pentheusz széttépését Ciulli 
meg sem próbálja vizuálisan bemutatni, ha-
nem egy húszperces Mozart-muzsikával ér-
zékelteti. Egészében véve a Bakkhánsn ők 
majdnem olyan jó, mint a Kaspar, noha 
egészen más síkokat mozgat meg az em-
berben. 

A Theater an der Ruhr jelenleg egyike a 
legjobb európai színházaknak. Nem szeret-
ném tovább szaporítani aszót, de a XXIII. 
BITEF-et már csak ekét produkció miatt is 
érdemes volt végignézni. 



E ngedély 
A Iternatív 
S zínháziskola 
T eremtéséhez 

vagyis: 

HÚSZ NAPKELET 
HAT NAP ALATT 
SZEGEDEN 

A címvariációkat, amelyek az EAST-fesz 
tivál alatt eszembe jutottak , még hat oldalon 
át lehetne sorolni, mert az itt bemutatott 
darabok zömével a kísérletezés verbális 
szférájában maradtak , egymásutánjukkal 
olyan konfúz gondolatokat és érzelmeket 
keltettek a nézőben, hogy az illető  azt hitte, 
az őrültek világába tévedt, s menekülni sze-
retett volna. 

A feltüntetett rövidítésnek a címben közölt 
megoldásvariációján kívül az EAST any-
nyit jelent, mint Európa Színinövendékeinek 
Egyesülete —Szervezete (European Asso-
ciation of Students of Theatre), az alapító-
dokumentum első  szakasza szerint pedig: 

— független európai szervezet, 
— tagjai olyan személyek és színházi cso-

portok, akik aktív érdeklődést mutatnak egy 
olyan színház megteremtése iránt, vagy 
részt vesznek olyan színház megteremté-
sében , amely kulturális vagy politikai szem-
pontból innovatív vagy alternatívateremt ő . 

Tagok, az EAST-fesztiválnak köszönhe-
tően, vannak. Ez mind szép és jó, de... 

Honnan a pénz a fesztivál megszervezésé-
hez? Ahonnan csak csurrannhatott. A ko-
pott cipőkért nem járt kártérítés. Ugyanígy: 
honnan a pénz az általuk kivívott színházis-
kola fenntartásához? A fesztiválból ítélve 
védnök alig akadhat, mert: 

— a szállítással így is meggy ű lt a bajuk (ez 
oknál fogva több színjátszó csoport lemond-
ta vendégszereplését); 

— az elszállásolás megoldatlan probléma 
volt a rendezvény végéig (egyesek három-
szor, a szerencsésebbek csak egyszer köl-
töztek az egyik diákszállóról a másikig). 

Ez volt, ezt kellett szeretni. Örüljünk, hogy 
egyáltalán volt. 

A rendezvényen összesen 2 el őadást lát-
hattunk (már aki győzte fizikailag és pszichi-
kailag). 

HÉTFŐ  

1. School of New Dance Development: 
MODERN DANCE 

Az EAST-fesztivált megnyitó, töredékes 
szerkezetű  előadás, melynek mottója „Na-
gyon nehéz a nyugalmat átadni ", egy szó-
val jellemezve : rövid . Habár harmincöt per-
ces táncról van szó (amelyben két ember, 
ki-ki a saját világába zárva rátalál egymás-
ra, az együttlét rabjaivá válnak ), mégis túl 
rövid ahhoz, hogy kibontakozhasson. Ép-
pen e hibája miatt elmarad a robbanás. A 
feszültség egy imagináris pontnál soha to-
vább nem megy. A két magányos ember ta-
lálkozása nem válik katartikus érték űvé. 

A második hibája ennek a kielégít бen ko-
reografált táncnak az, hogy habár eredeti 
táncmozdulatokat tartalmaz, kimarad bel ő le 
a változatosság. A motívumok ismétlése 
szükségszerű , de módjával kell bánni velük. 
Ez volt talán az oka annak, hogy az elöadás 
dinamikája a táncmozdulatok ismétlésével 
csökkent. Mindezeket đ  hibákat szem elölt 
tartva az el őadás mégis érdekes. 

2. Enzo Cozzi: FILLO ROSSO 
Enzo Cozzi e szabadtéri pe rformance-

sza teljes képet nyújt a színházáról, amely a 
Grotowski színházi laboratóriumán, az Odin 
Theatre-on és a Living Theateren, továbbá 
a tai chi filozófián alapszik. Célja: kizökken-
teni a nézőt a hétköznap szürkeségébő l. 
Mivel az el őadás többször ismétl đdött, én 
csak arról mondhatok véleményt, amelyiket 
láttam, s ennek alapján mondhatom, hogy 
célját nem (vagy csak kevéssé) érte el. Míg 
magára szerette vonni a közönség figyel-
mét, azok csak megcsodálták ezt a gólya-
lábon mášzkáló Jollyt. Az elöadás három 
szintű . Az első  két szintje, mely a néz ő  kü-
lönböző  érzelmeinek keltéséb ő l áll, nem 
volt kellőképpen kidolgozott. Szabadtéri 
előadás volt, s talán azért, mert a szabad ég 
alatt nehezebb felébreszteni az emberben 
pl. a félelmet, mint zárt helységben (mert ez 
utóbbi esetben az emberben csökken a kiút 
lehetőségének érzete), a nézők nem tudták 
beleélni magukat. Az utolsó, a sámánok, 
mágusok és papok rituáléjával alludáló 
szintet a kit ű nő  mozgástechnikájának kö-
szönhetően példásan kivitelezte. Enzo Coz-
zi kápráztató el őadásainak, melyek a tao 
chi filozófiáról szóltak, sokkal több közönsé-
ge volt. 
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KIMBRI: A tenger csíkja; Álmatlanság 
Kezdődnek a bonyodalmak: ettől az 

együttestő l mindkét előadást csak videón 
láttam. A hangulatos színház és a steril tévé 
közt meg akkora a különbség, hogy azt szó-
val nem lehet leími. Ami azonnal szembeötlő  
volt ezen az egy kamerával felvételezett fil-
men, az a színpadi berendezés volt. Habár 
a felvétel nem dicsekedhetett a felvételez ő  
professztonajttásával, a színészek játéká- 
nak professzionalttásában azonban nem 
kételkedek. Sajnos magáról az el őadásról 
(az első rő l ugyanúgy, mint a másodikról) 
nem adhatok véleményt mert úgymond „fél 
szemmel" láttam. Esetleg történetüket ír-
hátnám le: mindkét előadásban egy nő rő l 
van szó: az elsőben tetszhalált hal, s érez-
vén az élet örömét, ezt át akarja adni a kö-
zönségnek, míg a másodikban a nő , felfe-
dezvén önmagában egy kiolthatatlan ener-
giaforrást, annak levezetésébe kezd. A má-
sodik előadás móttója „Minden égni fog". 
Sajnos, a videón nem égett semmi. 

AIOWA: Harmat 
Mint ahogyan ők az EAST fesztivál bül-

tenjében semmilyen magyarázatot nem fűz-
tek előadásukhoz, úgy a nézők is szó nélkül 
maradtak darabjuk láttán: Habár az el ő-
adásnak van expozíciója, tárgyalása és be-
fejezése, a közönség jóval a fény oltása 
után is csendesen, nagy feszültséggel néz-
te a színpadot. A pszichikailag nagy nyo-
mást gyakorló, frappáns darab ezúttal elvit-
te a láthatatlan babért. Újvidéki bemutatójuk 
óta nagy fejlődést tanúsított a darab: a 
mozgások kifinomultabbak, a dobpergés 
mint szimbólum és ritmusadó tökéletesen 
betopta magát a néz ők fülébe. A közönség-
nek olyan érzése támadt, hogy egy ő rült 
zsenialitásának örvényébe zuhant, amely-
ben saját tudatalattiját is feltérképezhette. 

Valóságos hisztéria tört ki a darab bemu- 
tatása után. 

Ezt az előadást karakterizálás nélkül kell 
hagyni: olyan, amilyen. Mindenesetre: látni 
kell! 

TEARS AND SMILE: Ding-dong 
A bolgárok Örkény-egypercesekkel át-

szőtt darabot mutattak be. Mint ahogyan 
Örkény sem hagyja a száján kifutni a szinte 
rákényszerített kimondanivalót,. a Ding-
dong is hátborzongatóan fejez ődik be. Ez 
az egzotikus mozgásszínház, mely rende-
zőjének fantáziadús megoldásaival dicse-
kedhet (de a színészi teljesítmények sem 
elvetnivalók), a társadalom embert eltársa 
dalmasító folyamatát írja le: politikai szín-
ház. Csak: minden déjá vu (azok számára, 
kiknek ismeretlen a fogalom: ez annyit je-
lent, hogy „már látott, tapasztalt" dolog, 
amely a tudatalattiban van, s ritkán kerül tu-
datosan esz(nkbe: „ismer ős ismeretlen"). 
Egyetlen hibája a darabnak a videó színpadi 
eszközként való alkalmazása. Nem lehetett 
végignézni: habár azért szolgált, hogy a né-
zők szórakozzanak addig, amíg a színészek 
átöltöznek. 

Az előadás szimbolikusan kezd ődött. A 
színészek estélyiben végigvonultak az ud-
varon, a közönség meg kísérte őket. Evvel 
már гб  akartak mutatni arra, hogy mennyire 
alá vannak rendelve az emberek a hatalom-
nak (egyébként birkáknak éréztük magun-
kat). Ezt később megmunkáltan a színpa-
don is kifejtették. (A bolgároknál még meg 
kellene említeni azt, hogy Enzo Conzzival  

és Magda Ba ~4ach-csal egyetel'pen a lég-
többször szerepeltek Szeged utcáin). 

KEDD 

MAGDA BANACH: Ikarusz zuhanása 
Az egyike a legtöbbször ismételt perfor-

mance-oknak, az Ikarusz zuhanásának va-
lójában volt oka, miért ismételni. Ez a máso-
dik definiálhatatlan pe rformance, amelyet 
egy fiatal festömüvésznöt mutatott be. Való-
jában a festőművészet, az írott m űvészet és 
az ember érzelemvilágának legmagaszto-
sabb fokú összeforrasztása. Ez a három-
szög, az egyiptomi piramisokhoz hasonlóan 
önpusztító misztikumot rejt magában. Ol-
vashatatlan, de félelemkeltő  hieroglifákat 
mutat be Magda Banach. A nyolc tételbő l 
álló performance három szerepl őt kíván: 
Ikaruszt, mint a lírai világ képvisel őjét, 
Szkarabeuszt, mint a valóság világának meg-
testesítőjét és egy bírót. Ikaruszé a kék szín, 
a Végtelen (tenger, ég), a mély színek —
Szkarabeuszé a Vég, a megfogható (t űz, 
fém). 

A zömével sötétségben folyó performance 
a festőnőre ható színek hatalmát domborít-
ják ki és mintha saját harcát mutatná be. 

APHASIA: Ataraxta 
A hétfőn késő  éjszakába nyúló bemutató-

ja nem éppen megfelel ő  időpóntban kezdő-
dött: az új mágikus rítusú Ataraxia nem a 
„jó éjszakára" való. A távol-keleti élet-halál 
harc három szálon futó el őadása az egyet-
len, amelyre azt mondhatjuk, hogy „folyó" 
előadás, nem töredékes szerkezetű . Vi-
szont európai szemnek hosszú, habár há-
rom szálon futott (a cselekményen, a hang-
effektusokon és a dobok játékán) és ezek 
tökéletesen fedték egymást. 

Az előadás centrikus. A KABUKIn alapuló 
rítustánc Káo és Déva Shiva elé érkezését 
mutatja be, amint a testvérszerelemb ő l szü- 
letendő  gyermekük egészégéért fohász- 
kodnak. Kánnak meg kell vívnia Naival, 
majd miután megöli öt, leszúrja Dévát, és 
öngyilkos lesz. igy kerültek Ataraxiába (a le-
lek rendíthetetlenségének birtokába). 

Hátrányait illetően annyit mondhatnék, 
hogy Shiva egy mondata meglehetősen ha-
miskásan cseng. Szórszálhasogatásnak is 
lehi tne ezt nevezni, de az előadás kulcs-
mondata, az: „Érezd át a világegyetem har-
móniáját", banálissá teszi az el őadást. 

SZERDA 

ATARASSIA: Az erőszak archeológiája 
A Wimbledon-i „Give Peace A Chance"-

kiáltozásokhoz hasonlóan az olasz Ataras-
sia 1,5 órás előadása (valójában részlete, 
mely nemhivatalos források szerint 8 óra 
hosszat tan) az erőszak, a háború ellen til-
takozik. Ennek a Living Theateren alapuló 
előadásnak a dinamikája csak abban az 
esetben juthatott kifejezésre, ha a közönség 
is belekapcsolódott. A szegedi el őadás eb-
bő l a szempontból igen dinamikusnak bizo-
nyult. Sikerült neki kapcsolatot teremteni a 
nézőkkel, akik tömegesen csatlakoztak a 
színészek játékához. Az előadás izgalmas 
részletéket tartalmaz, de csak addig, amíg 
az összes színpadi eszközt ki nem használ-
ják. Ez a forrás azonban a három részb ő l 
álló Erőszak archeol6giá/ának a második 
része után kiapadt. Az első  két része (az  

antropologikuš`rész, amely egyben a legér-
dékesebb, és a másik, a konvencionaliz-
mus, a társadalom szembeni ellenállás né- 
hány epizódját tartalmazó rész) dinamiku-
sak, feszültséget árasztóak, míg a harmadik 
(amelyben improvizált játék segítségével 
próbáltak kommunikációt teremteni az em-
berek közt) haldokló el őadásról adott képet. 

Újat mondónak aligha nevezhet ő , de ér-
dekes előadás. 

JATE 8:15/ATLANTIS: Ebla 
A házigazdák előadása, a négy-ötezer 

évvel ezelőtti szemmel nézett jelent szem-
lélve állandóan a csoport „nem ki-áltvány"-
ának a szavai lebegtek a szemem el őtt: 
ugyanis ezt vallják magukról: 

„Unjuk és üresnek érezzük, tartalmatlan-
nak és elvetésre méltónak tartjuk (...): 

— a gúlákból felmorajló kórusokat, a cso-
portos szövegelést és éneklést; 

- HIRTELEN ÉRZELEMNYILVÁNÍTÁ-
SOKAT, INDULATKITÖRÉSEKET, a lihe-
gést, a vonaglást, az ELVÁGÓDÁST, a 
FETRENGÉST; 

— ... FEHÉR LEPEDŐKET ÉS FEKETE 
LEPLEKET, RONGYOKAT, ABROSZOKAT 
stb." 

A látott előadás azt tanúsítja, hogy habár 
unják, üresnek, tartalmatlannak tartják min-
dezeket a dolgokat, szívesen használják 
őket. Az előadás ettő l eltekintve élvezhető , 
csak nyomtalan. Egyedül talán az volna 
mentségére, hogy időtartama hosszú volt, s 
a csopoпvezető  félbeszakította az el őadást 
(kétszer volt színpadon, mindkétszer „inter-
veniált"). 

ROLLO: Poks Hit 
A komikus-ironikus, hat részbő l álló tánc 

ennek a müvészetnek minőségi kivitelezé-
se. A nejlon fürd őszobafüggöny mögött buj-
káló táncosok (árny)játéka és tánca való-
jában élvezetes, kedves látvány volt. A kis-
baba színekben bővelkedő  fényeffektusok 
és ruhák, a szép arcú fiatalok el őadásának 
fő  pontjai. Acéljukat, amely az volt, hogy új 
táncstílusokat mutassanak be, elérték. A 
láb-táncok viszont kisültek, az árnyjátékok 
úgyszintén már látottak. Mi volt akkor az an-
nyira. elragadó? — vetődik fel a kérdés. Az 
egész testet igénybe vevő  táncok összesé-
ge, a táncosok összejátszása, egyszóval: a 
látvány. A legérdekesebb része a második 
volt, amelyben dzsesszre öltöznek fel (!) a 
táncosnők, és hódító tekintettel, kihívóan 
díszelegnek a frusztrált fiatalembernek. Ez 
a rész váltotta ki a legtöbb mosolyt és kun-
cogást (ami a többi részben is hallatszott, 
csak visszafojtottabban). A maga nemében 
megállja a helyét. S őt! 

GUNDULA WEIMANN'S GROUP:' 
lonescu: The King Dies 

Az „órarendben" „Haldokló király"-nak 
fordított előadás az egyetlen klasszikus 
színdarab, amelyben az alternatív elemeket 
a minimálisra csökkentették (habár így is 
bőségesen akad belő lük). A leginkább a 
színészeinek tehetségével dicsekedhet. A 
nevetséges, kislányos, naiv takarítón őt ala-
kító színésznő , a karakterisztikáiban telje-
sen ellentétes barát- és úrn ője, a flegma ki-
rály már az első  pár perc után megnyerte a 
közönség tetszését (Di ez csak az előadás 
ismétlésére vonatkozik. Bemutatójuk nem 
volt olyan sikeres). Ami a rendezést illeti, 
meglehetősen silányra sikeredett. A színé- 



szek gyakran megakadtak, nem tudfak nit 
kezdeni magukkal, s kezd ők szintjén, stati-
kusan oldották meg kézmozdulataikat. A 
rendezés elemi hibáit a legjobban az a rész-
let mutatta meg, amikor a színészn ők meg-
kíséreltek szimbolikusan trónt építeni öt-hat 
székből. Motozás, értelmetlen dulakodás 
volt a vége. 

Érdemes volt megnézni mint az alterna-
tív-klasszikus (vagy klasszikus-alternatív) 
színház egyedi példányát ezen a fesztiválon. 

CSŰTÖRTÖK 

THEATRE OF YOUNG SPECTA-
TORS: Madam Margarita 

Az EAST-fesztivál legkiemelkedőbb szí-
nészi alkotását mutatja be, a leglíraibb szín-
padi szöveget mondja el ez a monológ. A 
három kérdés; a Miért? a Minek? és a Ho-
vá? életünk állandó kísértete, amit kétség-
beesetten kérdez egy lelkes tanárn ő  a kö-
zönségtő l. A tanárnő  megszemélyesítése 
hivatásos színészn őre vall. A három lehet-
séges szemszög, amelybő l ezt az előadást 
nézni lehet, (úgy, mint a „gy ű lölt" iskolát; 
mint a hatalmat és a társadalom tragédiáját, 
amit a hatalmi mániákusok idéznek el ő , és 
mint egy magányos ember tragédiáját), va-
lójában összeforr egy szemszöggé. A hal-
dokló agóniájához hasonló monológ a 
többszörös vastapsot reálisan megérde-
melte. Kár, hogy nem ismételték meg az 
előadást. Biztosan telt ház el őtt folyna le 
Madam Margaritának arra való törekvése, 
hogy bemutassa, miért tanulunk, dolgozunk 
ha úgyis egyszer alulról fogjuk sza-
golni az ibolyát. Madam Margarita az egyet-
len előadás, amelynél érződik a professzio-
nalizmus, mind a színészi alakításból, mind 
a rendezésbő l, a színpadi berendezésb ő l, 
fényeffektusokból stb. (hogy ne soroljam to-
vább). 

EWAN MOAR: dong Line, Thin Line 
Sajnos, a színész testi sérüléseket szen-

vedett (lábtörése volt-e vagy bokaficama, 
nem tudom), ezért a bejelentett el őadás he-
lyett (amely egyébként tánc lett volna egy 
család történetérő l szóló diafilm vetítése 
előtt) negyedórás pe rformance-ot mutatott  

be. Így objektív okoknál fogva a pe rforman-
ce kis részét láthattam, s a töredék alapján 
csak annyit mondhatok, hogy Ewan Moar-
nak nincs szüksége minden egyes testré-
szére, hogy látványszínházat mutasson be. 
Munkáját viszont ennek alapján nem bírál-
hatom el. 

SZEDISZ: Bábuk 
Nem hanyagság, sem felületesség az 

oka, hogy Ewan Moarral párhuzamosan er-
rő l az előadásról sem írhatok bővebben. 
Míg Ewan Moarnál csupán a mostoha körül-
mények miatt nem lehetett vele komolyab-
ban foglalkozni, addig a Szedisz Bábujainál 
csupán az előadás minősége miatt hiányos 
a bírálat. 

Kiáltvány-színháznak (!) nevezhet ő  Sze-
disz: a Bábuk cím ű  darabjukban szimbólu-
maik elfásultak, a szöveg pedig filozófiai ér-
tekezésre hasonlít, amelyben minden vilá-
gos, érthető  és túlmagyarázott. Harag nél-
kül — sajnos, így van. A megmunkálatlan, 
nyers mozdulatokat bemagolt szöveg kísér-
te. Lélek nincs. Csak „bábuk", amelyeket a 
Hatalom (vagy valamilyen más Gonosz) 
szimbóluma, a Kislány, egytő l-egyig eléget. 
Mottója nincs, de rá lehet jönni: „Senki sem 
menekül sorsa elő l l A sors: a nagybetűs 
Halál. Az egyetlen boldogságot nyújtó dolog 
keserű  életünkben: a nagy kezd őbetűs Mű -
vészet. 

Az egyetlen pozitív személy valójában a 
kislány. Gyorsan kivégezte a Bábukat. Mi-
nek szövegelni — hisz minden túlmagyará-
zás üresjáratba, salátadumába fúl. 

PÉNTEK 

THEATRE OF YOUNG sPECTA-
TORS: Satyrikon 

Mint már említettem, ez a színésztársulat 
volt a legérettebb. Az el őadásukban viszont 
a színészek új oldalukról is bemutatkoztak. 
Nemcsak mint színészek, mint m űsorveze-
tők és komikusok állták meg a helyüket, ha-
nem közvetlen kapcsolatot is teremtettek a 
közönséggel, és a természetesség, amivel 
átszőtték darabjukat, olyan színészekr ő l 
vall, akik az EAST-fesztivál Oszkár-díját is  

megérdemelték volna (ha lett volna). A Sa-
tyrikon több m űrészleteibő l vett mozaik-
előadás, pontosabban a m űvek a színm ű -
vészek szemszögéb ő l való szemlélete. Ver-
bális színház lévén az el őadás kellő  nyelv-
ismeretet követelt a néz őtő l, s ezért nem 
volt mindenkinek egyformán szórakoztató. 

SZOMBAT 

JAM SESSION PERFORMANCE 
Az EAST-fesztivál utolsó el őadása volt 

ez, amelyet a mindennapi 11 órai kezdet ű  
próbákon állítottak össze az önkéntesek. 
Bárkinek valamilyen ötlete támadt, betársul-
hatott, részt vehetett a munkában. Még a 
bemutatón is beugorhatott akárki. Csakhogy 
éppen senkinek sem jutott eszébe „közbe-
ugrani". Még a színészek is szigorúan a 
rendező  instrukciója alapján dolgoztak, 
egyedi, önálló rögtönzést nem merészeltek 
színpadra vinni. A performance három rész-
bő l állt: az első  részben egy több mint tízta-
gú csoport lépett fel mozgás-produkciójá-
val; a továbbiakban Enzo Cozzi saját szí-
nészével és a JATE 8:15/ATLANTIS egyik 
tagjával mutattak be egy viadalt az ember 
és a felső , szellemi hatalom közt; az utolsó 
részben pedig ugyanez a két színész egy 
bikaviadalt mutatott be. Ez az utolsó, rög-
tönzöttelőadás volt a legsikeresebb. A talp-
raesettség, a rátermettség és a színpad vi-
lágának ismerete ezen a pe rformance-on 
bontakozott ki: ezen a téren a két fiatalem-
ber (a torreádor és a bika) megállta a helyét. 
Ezt bizonyította a pe rformance-ot követő  
vastaps is. 

A fent megemlített és blicc-bírálatban ré-
szesített darabok közül kimaradtak a követ-
kezők, amelyek még szerepeltek a fesztivá-
lon: 

— A TISZASZÍNHÁZ előadása; 
— A GENET PERFORMANCE GROUP 

Cselédek c. előadása; 
— A THEATRE ON THE BORDER Cali-

gulája; 
— A NYOLC ÓRAI SZÍNHÁZ Antigonéja; 
— A SELECCION NATURAL Hypnosisa. 

Ezek az előadások különböző  objektív 
okoknál fogva nem voltak számomra látha-
tók: vagy íd őszűke miatt, vagy meghatáro-
zott számú nézőnek voltak előadva (zárt-
körűek voltak), akik közé nem férk őzhettem, 
ezenkívül egyes előadások több mint félórás 
késéssel kezd ődtek és fejeződtek be, s ev-
vel lehetetlenné tették más el őadások köve-
tését. Acélt nézve nem is csoda, hogy ilyen 
zsúfolt volt a program: hisz bizonyítani kel-
lett a fesztivállal — az el őadások kárára. 

Mi marad még hátra? Egy-két szünetnap 
— mindenkinek. 

És utána? A szervez ők rendet tehetnek 
irodájukban, hogy hozzáfoghassanak a kö-
vetkező  fesztivál megszervezéséhez (ezt 
ők mondták), a fellép ő  csoportok a követke-
ző  meghívásnak tesznek eleget, esetleg új 
darabokon törik fejüket, a nézők pedig me-
legvizes lavórban áztathatják tyúkszemei-
ket, s dolgozhatnak egy úi pár cip ő  áráért, 
hogy a következő  fesztiválon végig tudjanak 
kísérni minden előadást. 

De könnyű  nekünk, nézőknek. 

Hornyik Anna 
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„EZ LOVASNÉPET, 
GYALOGOST A 
MASIK..." 

Péter Ferenc: Akiért Sappho vezekel... 
Új Symposion, 1989. 5-6, 27-28. old. 
Péter Ferenc: Akiért Sappho vezekel... 
Rendezte: Szabó Palócz Att ila 
Szereplők: Péter Ferenc és Szabó 
Palócz Att ila 
Ifjúsági Kamaraszín, Zenta, 1989 

„Ez lovasnépet, gyalogost a másik 
s az hajókét mondja a barna földön 
messze legszebbnek; magam azt, ha szíved 

Gyúl szerelemre" 

(Sappho: Ezt lovasnépet, gyalogost a másik) 

Meglehetősen ritkán van alkalmunk fiatal 
drámaírók m űveivel nyomtatásban is talál-
kozni. Az utóbbi időben azonban egyre több 
lehetőség adódik erre. Ilyen megjelentetett 
dráma Péter Ferenc: Akiért Sappho veze-
kel... c. alkotása is, amely az idei Színm ű -
vészeti Vetélkedőn megkapta az Új Sympo-
sion különdíját. Joggal? 

Péter Ferenc drámája nem éppen min-
dennapi, de nem is túlságosan új témát dol-
goz fel: a homoszexualitást. Két szerepl ője 
erkölcsi konfliktusát, lelki vívódását mutatja 
be. A darab alapproblémája abból adódik, 
hogy Ki, az egyik szerepl ő  nem képes elfo-
gadni saját homoszexualitását, hiábavalóan 
igyekszik nőkkel kapcsolatot teremteni, míg 
a másik szereplő , Aki féltékeny emiatt, és 
látva partnere arra irányuló eredménytelen 
erőfeszítéseit, hogy legyőzze önmagát, két-
ségbeesetten igyekszik bebizonyítani el őtte 
szellemi vakságát. A próbálkozások nem 
vezetnek eredményre, a kölcsönös vádas-
kodások elő idézik a katasztrófát: a gyilkos-
ságot. Aki tettébő l világosan látszik, hogy 
homoszexualitását valójában ő  is csak lát-
szólag fogadja el; Ki agyonverése után ö 
veszi birtokába a Nöt szimbolizáló bábut. 

A dráma szövege lendületessége ellené-
re is néhol nehézkes, akadozó. Ez első -
sorban az erőltetett vulgáris részeknek kö-
szönhető . Habár maga a vulgaritás nem 
volna túlságosan zavaró tényez ő  (gondol-
junk csak a mindannyiunk által nap mint nap 
használt trágár kifejezésekre, melyek az 
irodalomba befészkelték magukat), de az 
olvasónak időnként az az érzése, mintha az 
író igyekezett volna minél nyakatekertebb, 
minél valószín űtlenebbül hangzó szitkokat 
összetákolni. Ha a szerz ő  a valóban dühös 
embert akarta elénk varázsolni, ezt megte-
hette volna „közönséges" kifejezésekkel is, 
hiszen igazán nem várható el egy kétség-
beesett, önuralomra képtelen embert ől, hogy 
dühének tárgyára olyan szitkok özönét zú-
dítsa, amelyek kitalálásához komoly erőfe-
szítésre van szükség. A dráma olvasásakor 
sajnos ez a legszembeszök őbb mozzanat, 
s ennek túlexponálása gyakran teljesen 
háttérbe szorítja a szöveg pozitívumait. Mert 
természetesen vannak a darabnak értékei 
is. Elsősorban a jól felépített cselekmény, 
az összehangolt párbeszédek, a lelki vívó-
dások átható ereje teszi érdekessé az alko-
tást. Ki ragaszkodása a bábuhoz, félt ő , be-
céző  szeretete nagyszer űen ellensúlyozza 
Aki iránt érzett szenvedélyét és ellenszen-
vét. Ki gyengédsége a lírai hangú monoló-
gokban mutatkozik meg teljességében. Vi-
szont az igazi lendületet a szerepl ők kímé-
letlensége adja meg. A kölcsönös félté-
kenység, a fájó gyermekkori emlékek felidé-
zésének intenzitása a két, mélyen sérült 
pszichét hatalmas erővel ruházza fel. 

Valódi pozitívumait azonban az Akiért 
Sappho vezekel... c. dráma a színpadon 
tárja elénk. Rendezője, Szabó Palócz Attila 
a szerző  előadásmódra vonatkozó utasítá-
sait semmibe véve, teljesen más módon vit-
te színre a darabot. A színészek (Péter Fe-
renc és Szabó Palócz Attila) nem beszél-
nek; az előadás a táncra és a pantomimre 
épül. A dialógus mintegy mellékesen hal-
latszik magnóról. 

A darab legszembet űnőbb jellegzetessé-
ge az ellentmondásosság. Az érzelmekkel 
telített, felfokozott párbeszéd fojtott, suttogó 
hangon hallható, míg a színpadon az el-
lentétet maguk a szerepl ők okozzák: Péter 
Ferenc Ki szerepében táncol, mozgáskom-
pozíciókat mutat be, állandó mozgása kont-
rasztjaként pedig Szabó Palócz Attila Aki  

szerepében egykedv űen, szinte közönyö-
sen ül és eszik. A hatás meghökkentő : a 
nyugalom még nyugalmasabbá, a mozgé-
konyság még mozgékonyabbá válik. Így 
sokkal intenzívebben jut kifejezésre a két 
szereplő  jellemének különbözősége, mint 
ahogy azt a szöveg be tudja mutatni. 

Péter Ferenc mozgása nyugodtan mond-
ható tökéletesnek; elképeszt ő  az a megér-
zés, amellyel minden mozdulatot pontosan 
ott tesz meg, ahol erre szükség van. Játéka 
erőteljes, kifejező , mozdulatai beszédesek. 
Szerelem, vágy, imádat, gyű lölet, tehetet-
lenség — mindezt ki tudja fejezni táncával. A 
néző  elsősorban öt figyeli, emiatt a másik 
szereplőre kevesebb figyelem irányul. Pe-
dig szükség van az ö jelenlétére is, mert ép-
pen Aki kiegyensúlyozott nyugalma ad ér-
telmet az egész el őadásnak. 

Az evés, mint a létfenntartás szimbóluma, 
megkérdőjelezi a homoszexuális kapcsola-
tok létjogosultságát, hisz a fajfenntartáshoz 
a különnem űek kapcsolata szükségeltetik. 
Van-e értelme csupán az ösztönökre hall-
gatni, ha azok az ösztönök nem segítik el ő  
az emberi faj fennmaradását? Van-e értel-
me a szenvedélyre hallgatni, mikor az ész 
mást parancsol? Ki a Nö után vágyakozik, 
annak értelmét látja s talán ezért nem tudja 
elfogadni Aki iránt érzett vonzalmát. 

Az előadás lezárt, kerek egészet alkot, 
mégis rengeteg kérdést hagy nyitottan. Ez 
pedig ami szájbarágós világunkban b űnnek 
számít. Írásom elején azt kérdeztem, joggal 
kapta-e ez a dráma az Új Symposion külön-
díját. Ha a dráma szövegét díjazták, a kér-
dés még mindig fennáll. Ha az előadást, a 
válasz egyértelm ű : joggal. 

Mihájlovits Klára 



LAPSZÉLI ÉS 
LAPALJI JEGYZETEK 
HOCK REZSŐ  
KÉRDŐ  
MONDATÁHOZ 

Abban a szerencsés helyzetben voltan, 
hogy még kéziratban elolvashattam Hock 
Rezső  cikkét. A nyelvünk állapotán és a 
nyelvművelés sorsán nem ok nélkül aggó-
dó szerző  megállapításainak és javaslatai-
nak többségével fönntartás nélkül egyetér-
tek (persze kommentár nélkül hagyva a 
munkámra és személyemre vonatkozó ér-
tékelését). Gondolatait legföljebb csak rész-
létezni vagy finomítani lehetne, esetleg — a 
helyzet jobb ismeretében —pontosabbá ten-
ni a javasolt megoldások formáit, módját, 
eszközeit, szükség szerint pedig ki is egé-
szíteni. Például el kellene gondolkodnunk (s 
nemcsak gondolkodnunk hanem tennünk is 
valamit érte), hogyan keltsük életre az egy-
kor tervbe vett, sőt néhány szakterületen 
félkész állapotban lévő  kétnyelvű  (növény-
tani, vegytani, jogi, meteorológiai stb.) 
szakszótáraink télbehagyott munkálatait, 
hogyan fejezzük be a kéziratokat. (Hogy 
szükség van rájuk, hadd mutassak rá egy 
apró ésszrevétellel. Az Újvidéki Rádió me-
teorológiai előrejelzése pl. afféle terminus 
technikusként beszél a délutáni órákban 
várható rtéletidőről, enyhe mosolyra derítve 
a nyelvi finomságokra érzékenyebb fül ű  
hallgatót. Nemkülönben hazánk egyes ré-
szeinek esős (napos, szeles, esős stb.) idő-
járásáról hallunk, holott országrészekrő l 
van szó, a hazát emelkedettebb pillanatokra 
kell hagyni.) — O tt  vannak aztán irodalmi 
estjeink, tanácskozásaink, összejövete-
leink, találkozásaink, évfordulóink, tábo-
raink, „heteink", „napjaink" és egyéb ren-
dezvényeink: megannyi alkalom, hogy több 
szó essék irodalmi nyelvünkrő l és a stílus 
kérdéseirő l, már csak annak az okán is, 
hogy az irodalom a nyelv m űvészete, még 
ha errő l újabban másképp szokás is nyilat-
kozni. Jó lenne meghonosítani azt a gyakor-
latot is, hogy kritikai jegyzeteinkben, könyv-
ismertetéseinkben, lektori és szerkeszt ő i 
szövegeinkben nagyobb teret szenteljünk a 
nyelvi megformálásnak. Meg kellene találni 
a módját, hogy tanterveinkbe (következ ő leg 
tankönyveinkbe is) visszacsempésszük a 
rendszeres stilisztikát, verstant, poétikát. 
Nem Négyest' kánonjait és Pintér tilalom-
fáit: nem csupán a Toldi, hanem a magyar 
nyelv stilisztikáját; nem azt, ami rossz, kerü-
lendő  és tilos, hanem ami szép, jó és helyes. 

De haladjunk sorjában. 
1. A cikk szóvá teszi, hogy az idegen 

nyelvi környezetben élő  — a nyelvtörzstő l 
elszigetelt — ember szükségképpen átveszi 
környezete szavait, kifejezésmódját. Jóma-
gam úgy ítélem meg, hogy a nyelvi elhaso-
nulásnak ez nem oka, hanem következmé-
nye. Azért következik be, mert az elkülönült 
népcsoport nyelve nem vesz részt a ter- 

mészetes, nemzeti szintű  nyelvfejlődés fo-
lyamatában, megreked egy korábbi nyelvál-
lapot és nyelvhasználat meghaladott fokán, 
archaizálódik, s így —elöregedvén — képte-
len ellátni funkcióit a fejl ődő , módosuló vi-
szonyok között. Igaz, ilymódon rendkívül ér-
dekes és értékes nyelvi kövület konzerváló-
dik a nyelvtörténészek nagy örömére, de ez 
a konzerválódott nyelv a mai nyelvhaszná-
lati igényeknek már nem képes megfelelni. 
Királyi közjegyzők kuriális modorában' nem 
lehet megfogalmazni egy önigazgatási meg-
állapodás szövegét. A nyelv elöregedése, 
passzivizálódása, működési terének besz ű -
külése teremti meg tehát a kedvez ő  föltéte-
leket az átvételhez, a tükörfordításhoz, vagy 
ami igen sokszor még rosszabb: a hozzá 
nem értő  szócsináláshoz. A nyelvm űvelés 
(és a nyelvművelő) feladata tehát nem is az, 
hogy naprakész megoldásokkal, szakkifeje-
zésekkel, terminusokkal szolgáljon a két-
nyelvűségbő l adódó konkrét feladatok ellá-
tásához, hanem hogy életben tartsa, cse-
lekvöbbé tegye a nyelvteremtő  ösztönt, hogy 
nyugtalanftsa az olyan lelkületet, amely meg-
adósan lemond a megoldások keresésér ő l. 
Még a „népfrontos" időkbő l őrzök emlékeze-
temben egy kézzelfogható példát. „Eligazí-
tásra" hívtak össze bennünket, „tanügyi 
munkásokat" (alighanem ez a kifejezés is 
nyelvi renyheségünk gyümölcse) nem ki-
sebb kérdésben, mint a szocialista realiz-
mus helye az irodalom oktatásában, tekin-
tettel a hazánk ellen irányuló kampányra. 
Az elnöklő  azonban egyre halogatta az ér-
tekezlet megkezdését, mondván, hogy 
„meg kell várnunk a Milánt". Unszolásunk-
ra végül is bevallotta, azért, mert hiába az 
anyanyelve, a „direktívát" ő  nem tudná ve-
lünk magyar nyelven ismertetni. Ezért aztán 
hivatalosan csak egy nappal későbben ju-
tottunk a birtokába annak a nagyjelentősé-
gű  felismerésnek (amirő l egyébként már rég 
nem kellett senkit sem meggyőzni), hogy a 
szocialista realizmus esztétikája, értékrend-
szere, „módszere" és „technikája" hamis s 
mint irodalmi summum bonum — tegnaptól 
fogva nem gilt. — Az eset modell-érték ű , 
nyelvi önbecsülésünk fokmérője és tükre: 
hányszor döntöttünk már a legkülönfélébb 
helyzetekben csupán „kényelmi" okból az 
egynyelvű , „könnyebbnek" látszó megol-
dások mellett! Az anyanyelven gyakorolt 
szakmai és tudományos közéletiség hiányá-
ért és szókincsünk belöle eredő  szegénysé-
géért legalább olyan mértékben vagyunk fe-
lelősek, mint az „objektív körülmények". 

2. Igaza van a szerzőnek: magyar sza-
vakkal is lehet „idegenül" beszélni. A leg-
feltűnöbb természetesen az idegen nyely-
bő l kölcsönzött szó, de azt hiszem, mégsem 
ez a legnagyobb veszély. Ha ugyanis az át-
vett szó helyébe visszatesszük a megfele-
lő  magyart, a mondat továbbra is magyar 
mondat marad, visszaáll a beszéd érintetlen 
tisztasága, épsége. Mégis a legtöbb nyelv-
művelő  ezt az aránylag könnyen orvosolha-
tó hibát ostorozza a legnagyobb héwel. 
Nem fölöslegesen, de a hiba súlyosságával 
aránytalan erőbevetéssel, holott kiküszöbö-
léséhez csak azt kell tudnunk, hogy a „do- 

pisnica" magyarul levelez őlap, a „žalba" 
fellebbezés vagy panasz, a „platni nalog" 
meg fizetési meghagyás. Aztán meg rá is 
kell bírnunk a beszélőt, hogy ezt mondja. A 
mondat idegenszerűségét azonban már 
nem lehet ilyen egyszerű  behelyettesítési 
módszeггel orvosolni, mert ott már szemléle-
ti, lélektani, gondolkodásbeli, tudati reflexek 
működésérő l van szó, s ez másféle be-
avatkozást tesz szükségessé. Aki „szimpa-
tizál valakit", az már klinikai esetnek szá-
mít, aki meg azt feszegeti, hogy „honnan 
neki ehhez a pénz", vagy azt bizonygatja, 
hogy „ez nem akadály annak", az már 
egyéb galádságtól sem retten vissza. Ilyen 
esetekben csupán egyfajta „elvonó kúrá-
hoz" hasonló eljárás segíthet: a szüntelen 
szoktatás, a következetes javítgatás, tuda-
tosítás. — Tapasztalatom szerint legkeve-
sebb gondot a beszéd legkisebb egységé-
re, a hangra illetve a hangképzésre fordí-
tunk, noha éppen a hangok azok a hajszál-
erek, amelyeken át az idegen anyag a leg-
könnyebben felszívódik. Betűvel, írásképpel 
aligha jelezhető  az a torzulás, ami beszéd-
hangjainkban végbemegy. Nemcsak a ty 
vagy a gy hangok ellágyulásáról, a cs és a 
dzs felé hajlásáról van szó (a „hodzs vadzs 
DzSu гka"-féle hangformálásra gondolok), 
hanem a kettős mássalhangzók elerőtle-
nedéséről is, az „etől halotam" típusú ejtés-
rő l az „ettő l hallottam" helyett. De ezen a 
ponton már elértünk a nyelvm űvelés határ-
vonalához, s átadhatjuk helyünket a be-
szédhibák javításával foglalkozó tudomány-
ágnak, a logopédiának. A dolgunk már csak 
annyi, hogy az említett fogyatékosság ki-
küszöbölésére alkalmas szakembert talál-
junk. Olyant — ha még akad —, aki képes 
észlelni a hangsorvadás e kóros folyamatát. 
S ha egyáltalán hajlandó elismerni annak. 

3. A józanul mérlegelő , tárgyilagos, té-
nyekre hivatkozó Hock Rezs ő  érvelésében 
kissé meglepőnek és pontatlannak érzem a 
mintegy önmagától m űködésbe lépő  im-
munrendszer fogalmát, mint a nyelvromlás 
ellenszerét. Az emberi szervezet ellenálló 
képességének az analógiája azért nem 
meggyőző , mert az egészséges szervezet 
akkor termeli ki magából s akkor mozgósítja 
az ellentesteket, ha kórokozó anyagok ár-
talmas behatása éri, ha védekezésre kény-
szerül. A két világháború közti id őben hiva-
talokban és nyilvános helyen feliratok fi-
gyelmeztették a polgárt az államnyelv köte-
lező  használatára, a gyereket névelemzéssel 
kényszerítették nem anyanyelvi iskolába, a 
tisztviselőnek államnyelvi vizsgán kellett bi-
zonyítania képességét hivatala ellátására 
stb. Az államnyelv agresszív föllépése elle-
nére sem került sor szervezett nyelvm űve-
lésre vagy beszédápolásra, s ilyen tartalmú 
cikk is csak gyéren fordult elő  a korabeli saj-
tóban. „A magyar nyelvet ebben az id őben 
nem érte nagyobb negatív befolyás" — ol-
vassuk H.R. cikkében. Az új Jugoszlávia 
megalakulásával gyökeres és pozitív válto-
zás állt be az anyanyelv használatában. 
„A nemzetiségek nyelve most az elnyo-
más és a visszaszorítás helyett egyenran-
gúvá válik, amelyet mindegyik nemzetiség a 
saját tењ letén szabadon használhat a közi-
gazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a 
művelődésben és általában a közéletben." 
Mégis — mint ahogyan már a bevezet ő  mon-
datokban olvashatjuk — nyelvünk „elgondol-
kodtató állapotban van" ;  „idült betegség-
ben szenved", „állapota állandóan romlik 
Szerzőnk sokoldalú magyarázatot f űz eh- 
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hez a (látszólagos?) ellentmondáshoz, de 
érzésem szerint túlságosan sokat bíz a 
nyelv természetes immunrendszerére, amely 
— mint az általa felhozott példák bizonyít-
ják — gyakran hatástalannak bizonyul. Ma-
gam is nem egyszer hivatkoztam az élettani 
analógiákra a nyelv ürügyén, de általában 
mégis úgy vélekedtem, hogy az ösztönös 
cselekvést, a természettudományoktól köl-
csönzött elveket alkalomszer űen, a helyzet 
megkívánta módon társadalomtudományi-
akkal kell felváltanunk, különösen olyan 
időkben és körülmények között, amelyek-
ben a nyelv életföltételeit is társadalmi esz-
mék, rendszerek és elméletek szabályoz-
zák. Ha a társadalmi célokat, programokat 
tudatosan és tervszerűen jelöljük ki, akkor a 
nyelvi kultúra intézményrendszerének is e 
célokhoz és programokhoz igazodva kell 
munkatartalmait meghatároznia, lehető leg 
minél kevesebbet bízva a nyelvfejlődés 
spontán erő ire, a természetes immunrend-
szerre ;  a nyelvápolás ösztönös formáira. A 
„környezetnyelvi károsodás" is csak e ká-
rosodás okainak feltárásával ;  a társadalom-
tudományok (szociológia, lélektan, demo-
gráfia, jogtudomány, politikológia stb.) ered-
ményeinek, intézményeinek felhasználásá-
val és igénybevételével fékezhető . Vélemé-
nyem szerint a jövő  nyelvm űvelésének 
mind nagyobb mértékben kell az említett tu-
dományágak teljesítményeire támaszkod-
nia. Dolgozata utolsó részében szerz őnk is 
hasonló felismerésre jut, noha kerül ő  uta-
kon s félreértésekre is alkalmat advQ. 

4. Formaságokat, szónokiasságot és lát-
ványos külsőségeket mellőző , de szaksze-
rű , tudományosan megalapozott, szívós és 
következetes nyelvművelésre van szüksé-
günk. Ebben teljesen egyetértünk. Magától 
értetődik, hogy ez nem zárja ki az egyesüle-
tek több helyen már meghonosult és bejáró-
dott munkaformáit, de tevékenységükben 
nagyobb nyomatékot kell kapniuk a túdo-
mányos eredményeknek. Hock Rezső  erre 
irányuló javaslatai méltók a figyelemre, kér-
dés azonban, hogy a munka megszervezé- 
sére vonatkozó elképzelései megvalósítha-
tók-e. 

A tudományos megalapozottság és a 
szakszerűség hiánya következtében az el-
múlt évtizedekben nem kevés torzszülött 
szó, kifejezés és téves megnevezés került 
forgalomba. Ezek megteremtői és forgal-
mazói afféle ideológiai tartalmat magyaráz-
tak bele e szavakban, s e „tartalmakat" a 
nyelvhelyesség szempontjánál is el őbbre  

valónak tekintették. A negyvenes években 
pl. szinte futószalagon gyártották a nép el ő -
tagú összetett szavakat: néptárs, népgyógy-
szertár, népbank, néphős, népvédelem, 
népegészség(ügy) stb. Azzal senki sem 
törődött, hogy az összetétel szerkezeti ele-
mei sok esetben úgyszólván kizárták egy-
mást, hogy semmiféle mondattani (határo-
zói, jelző i stb.) viszonyban nincsenek egy-
mással, így természetesen nem is forrhat-
nak össze egységes fogalommá. 

Vizsgáljuk meg egy kissé közelebbr ő l pl. 
a néptárs szót. Kovács Kálmán 1957-ben 
megjelent Szerb—magyar szótára drug 
címszó megfelelőjeként még megjegyzés 
nélkül veszi fel, Hadrovics László ugyan-
csak ebbő l az évbő l való Szerbhorvát—ma-
gyar szótárában azonban nem találjuk meg, 
mint ahogyan Levasics—Surányi Szerbhor-
vát—magyar (1967), Palich Emil Magyar—
szerbhorvát kéziszótárában (1971) az Értel-
mező  szótárban (1961) sem. A Hungaroló-
giai Intézet szótársze гkesztöségének 1971-i 
Szerbhorvát—magyar szótárába a drug 
címszó egyik magyar megfelel őjeként került 
be, de már a «Vajd.» megszorítással, te-
hát jugoszláviai használatára utalva. Kossa 
János egyik könyvében sem foglalkozik ve-
le, csakaггб l beszél, hogy „annak idején bi-
zonyos meggondolásokból" gyakori volt a 
nép előtagú összetétel. Ezek után ugyan-
csak meglepő , hogy Az Ország Útja 1939-i 
évfolyamának egy nyelvi kérdésekkel foglal-
kozó cikkében felbukkan aszó, de koránt-
sem a nép előtagnak tulajdonított pozitív 
(demokratikus, haladó stb.) jelentésárnya-
lattal, hanem éppen ellenkező  előjellel: mint 
eszmeileg és nyelvileg is idegen képz őd-
mény, kárhoztatott világnézeti és politikai 
tartalomra való utalással. Bóka László A 
mai magyar nyelv cím ű  tanulmányának 
szavai szerint „Nem nyelvünk romlik, ha-
nem egyre többen vannak, kik csak sza-
vait, fordulatait tanulják meg kötelességsze-
rűen, de hajlamaik más nyelv, más m űvelt-
ség bűvöletébe vonják őket." S ennek a 
megállapításnak az alátámasztására ragad 
ki egy pillanatképet az akkori magyar élet-
bő l: »Néptársak ütnek hetykén a vállamra, 
népcsoportok báloznak Budán, vitáznak, 
hogy ősi földem kinek élettere, kinek nem, 
állást keresők a napilapok embervásárán 
árjának vallják magukat. Még megérjük, 
hogy a régi nótát is úgy éneklik nemsokára: 
„leii-haj, gyöngyvirág!..." Mint lassú eső , 
úgy szitál a sok idegenség lelkünkbe.« — A 
néptárs (Volksgensosse), az élettér (Le-
bensraum) fogalmai illetve tükörfordításai, s 
az egész idézett szövegrész nem hagy 
semmi kétséget az iránt, hogy fél évszá-
zaddal ezelőtt milyen képzetek tapadtak a 
néptárs szóhoz ill. fogalomhoz a magyar 
közéletben, mi pedig éppen ezt a szót tar-
tottuk a legmegfelel őbbnek (s ezt erősza-
koltuk rá a jugoszláviai magyarság nyelvé-
re), hogy a demokratikus és a szocialista 
eszmék jegyében kibontakozó társadal-
munkban az egymás közti , ; hivatalos" érint-
kezés nyelvi eszköze legyen. Nehogy fél-
reértessek. Jól tudom s következetesen val-
lom is, hogy a nyelv nem ideológiai képz őd-
mény, s nem maga a nyelv, aszó hibáztat-
ható a téves és káros ideológiákért. A nyelv 
részt vállal ugyan a gondolkodás folyama-
tában, de nem a nyelv gondolkodik, hanem 
az ember, a hamis tudatért tehát nem a szó, 
hanem az ember felelős. Ezért kell vissza-
utasítani az olyan nézeteket, amelyek a 
nyelveket „eszmei tartalmuk" szerint akar- 

ják rangsorolni társadalmi funkciók ellátásá-
ra alkalmas vagy kevésbé alkalmas voltukat 
firtatva. Minderrő l pedig azért beszélünk, 
mert a drug megfelelőjének tartott néptár-
sat nem azén tartjuk rossz szóalkotásnak, 
mert gyanúsnak véljük az eszmei hátterét, 
terhesnek a múltját és használatának a kö-
rét, hanem azért, mert helytelennek tartjuk 
alkotóelemeinek egymás közti viszonyát, s 
ez okból alkalmatlannak, hogy szerves kap-
csolatú egységes fogalmat fejezzünk ki ve-
le. Ezért hibáztatjuk az érdekközösség vagy 
a társultmunka-szervezet összetételeket is. 
(Az előbbit tudatunk valamilyen ,önös érde-
kek védelmére alakult szövetkezés' képze-
tével rokonítja, az utóbbit meg a ,kaláka`, a 
közösen végzett munka fogalmával hozza 
összef(iggésbe. Csak mellékesen jegyez-
zük meg, hogy mint szó, fogalom és intéz-
mény egyaránt pályafutásuk végére értek.) 

Mutatóban talán ennyi is elég annak a 
bizonyítására, amit a szerz ővel együtt állí-
tunk: a nyelvm űvelés soron következ ő  új 
szakaszában nagyobb nyomátékot kell adni 
a szakismereteknek és a tudományos mód-
szereknek. 

Szeli István 

TV-EROTIKA 
(erotoretorika) 

Mostanság több helyütt is olvashattuk, 
hogy televíziónk, eme Virgo intacta hálóza-
tunk a késő  órák lágy tollpaplana alatt — „el-
veszítette szüzességét". Történt ez termé-
szetesen egy szenvedélyes nyári hétvégen, 
amíg egy pillanatra felhő  takarta el a holdat; 
valahonnét forró lehelet ű  szellő  érkezett, s 
szenvedélyesen körülcsókolta kiéhezett, 
odaadóan bólogató antennáinkat. Meglep ő  
képeket csempészett otthonainkba ez az új 
szelecske. Nem mintha nem lettek volna 
valahonnan ismerősek — déja vu — ezek a 
látványos cselekedetek, nem mintha nem 
lennének a maguk módján familiárisak, 
csakhogy mi ami képernyő inken így explici-
te még nem szoktunk hozzájuk. Szemünk 
döbbenten szegeződött az ekránra, a mi 
ekránunkra, emelyik гő l nem feltételeztük, 
hogy ilyeneket is tud! Milyen ördög bújt a mi 
kis, főképp politizáló „televíziócskánkba"? 



Mintha egy csapásra kiütközött volna rajta 
a szexúalitás démona. Magával ragadta a 
nyár izzó szenvedélye, kibontotta haját és 
olyan elšzántan lovagolta meg érzékeinket, 
mintha soha többé le nem akarna szállni ró-
lunk — miközben odakint nyári tücskök húz-
ták andalító nótájukat. Kedves családta-
gunk váratlanul fúriaként kezdett viselkedni 
e tücsökzenében. Megmutatta magát — csu-
pasz, valódi šzíneiben. 

Épp a tücskökről jut eszembe — leszámítva 
a komoly filmek többé-kevésbé kend őzött, 
cizellált ágyjeleneteit —, hogy ennek a do-
lognak is vannak előzményei. Valahol az éj-
szakai műsor babakorában kezd ődött szé-
gyénlőseri, mégpedig a papucsállátkák sze-
xuális életével. Utána a víibolhák kerültek 
sorra nagy fejlődési ugrásként az egymást 
követő  éji terminusokban. Saját szemeink-
kel láthattuk, miként utaznak egymás hátán 
— kártékony, kaján vigyorukkal — az Amer!-
kából. exportált. burgonyabogarak: Lehet, 
hogy túlzok, de azt hiszem, tévénk azt is 
meglésette velünk, mit csinálnak épp a 
tücskök, amikor leteszik a heged űt. Elég so-
káig eltartott ez a tücsök-bogár szerelem. 
Közben tévénk cseperedett, kezdte fölfe-
dezni a saját erogén zónáit, de Freudot to-
vábbra is konok kitartással Darwinba ját-
szotta át, talán a gyermekeknek szóló állat-
mésék hatására. Lefekvés el őtt. 

A bbgárv!lágot — logikus: a különféle hül-
Iák és madarak után — az emlősök követték, 
ami már sokkal izgalmasabbnak ígérkezett. 
Itt talán meg is volt annak a miértje, hogy 
miért nem sugározzák ezeket az egyébként 
csakugyan príma ismeretterjeszt ő  filmeket 
inkább a délelőtti terminusban, bár én sze-
mély szerint nem hiszek az ilyesmiben. Ha 
a városiak nem, de falusi gyermekeink biz-
tos ismerik a bika leplezetlen attit űdjét a te-
hén iránt. Persze, könnyen megeshet, hogy 
tévedek: falusi gyermekeink manapság mind-
ebből aligha látnak valamit, de ez más lapra 
tartozik —eluralkodó nyomorunk kroríiká јб-
ba. Ez pedig itt, kérem szépen, nem gazda-
sági eszmefuttatás, r бg ha a két dolognak 
van is némi-nemi köze egymáshoz. Miért ne 
szóјбtszanánk egy kicsit! 

Most pedig következik az antropomorfi 
zálás nagy pillanata, mert ennek szükség-
szerűen be kellett következnie. Az állatme-
sék valahol mindig гб lunК  szólnak. Az állat-
mesékben is е lőbb-utóbb fölbukkan a ma-
jom, az pedig már majdnem mi vagyunk. 
Ezen a ponton vitathatatlan az engelsi asz-
szociáció, aztán a marxi fejlődés képzete, de 
ezeket fölösleges most kibontatkoztatni, 
mert — ismételten hangsúlyozom — ez nem 
ami gazdaság-politikai lepusztulásunk sze 
xúálrajza. Ez csak szex - meg egy kis tévé-
história, amelyben — a papucsállatkák és az 
elefántok nyomában — az emberszabású 
majmok következnek. Mondhatom, a maj-
mok olyan emberszabásúan szeretkeztek, 
hogy csak a vak érthette félre, de talán még 
a vak sem, hiszen tudjuk, hogy hány más, 
vaktában kifejlesztett érzékkel rendelkezik a 
világától megfosztott ember normál, kvázi-
látó társaival szemben. De ez egy szerény 
jegyzet szempontjából ismételt zsákutca. Itt 
csak a mi vesébe látó/pillantó tévénk abbé-
i, cenzúrát megkerülő, megtévesztő  furfan-
gos igyékezetérő l van szó, hogy utolsó lé-
pésként bennünket cserkésszen be! Idő-
közben félnövő  tévénk eltökélt szándókáról, 
hogy az éjszakai szappanoperák után: az 
emberszabású majmok értelmi szintjét csu-
pán fél árnyalattal meghaladó, dekoratív  

banáníz pudingokat követően: döbbenetes 
testközelbő l hozza a végsőkig meztelen, 
minden leplétő l megfosztott, ,mindenkivel 
megosztott, ritmikus „emberszeretetet". Ki-
tűnő  kontrapunkt. De csak látszólagos, mert 
valójában zökkenőmentes folyamatosság. 
A tévé kidolgozta magának, hogy ha más 
szereplőkkel is, de folytathassa az abbama-
radt történetet: mert ami az egyik m űfajban 
a csókkal ér véget, ugyanaz a masik m űfaj-
ban igazából a csókkal kezd ődik — és aztán 
tart: úgy tűnik, ameddig az emberiség. Vagy 
állatiság. Tehát: „totális" tévé. 

De ne értsünk engem félre! Én az állati-
ságót — legalábbis ebben az értelemben —
emberségünk becses részének tartom. 
Mert miért szeretkeznénk mi pusztán tech-
nikailag másképp, mint az állatok egy ré-
sze? Hogy szeretkeznénk, ha nem így sze-
retkeznénk? Mivel ezt nem tudom, inkább 
szeretkezek így — amíg tehetem. Aztán 
meg... tudom is én. Aztán elég nagy baj 
van. Az ellenkezőjérő l nehezen győz meg 
valaki. 

A gondolkodás szintjén pedig — tévénk 
igyekezetétő l függetlenül — csakugyan ált 
az, hogy tudtommal eddig még soha senki 
eddig nem ötölt ki elfogadható szabvány-. 
mércéket arra, hogy pontosan mi az erotika, 
mi pediglen a pornográfia? Hervaszt ezzel a 
kérdéssel az omnipotenc!áját lobogtató ha-
talmi totalitarizmus, amelyik - megintcsak —
lényegbevágóbb kérdéseket nem tud meg-
oldani, fontosabbakat, mint ezek, amelyek 
nem is tartoznának a hatáskörébe; mégis 
nagy előszeretettel foglalkozik velük, sze-
rencsére mintha — ebben az irányban — lany- 

csorba béla 

(G)LEMP. ÉS A 
RETORIKA 

Sokat foglalkozik mostanában a világsaj-
tó, s részben a hazai is, Glemp lengyel bí-
boros antiszemita ízű  kinyilatkoztatásával. 
Akik némileg, s netán csak felületesen is is-
merik a lengyelországi helyzetet, azokat 
Glemp akciója nem érte egészen váratlanul. 
Glemp és környezete egyébként a maga 
konzervatív pecsenyéjét sütögette már ak-
kor is, amikor az egyház a pártállammal 
szemben néhány fontos kérdésben a Szo-
lidaritás mellé állt. És persze a lengyel ka-
tolikus egyház egy részének öngerjeszt ő  
fundamentalizmusa és antiszemitizmusa, 
amely hovatovább zsidók nélkül is m űködő-
képes, sem új jelenség. S az antiszemita 
retorika sem igen modernizálódott a huszas 
évek óta: a zsidó tőke kizsákmányoló, a zsi-
dó kocsmáros alkoholizmusba dönti a jám-
bor és absztinens lengyel parasztot, a zsi-
dók a kommunizmus ágensei... Elgondol-
kodtató viszont, hogy a LEMP az antisze-
mitizmussal párosuÍá antikommunista reto -

rika ellenére is csak megkésve és immel-
ámmal reagált. Mindez nem lehet véletlen: 
voltak és lesznek még közös ügyleteik 
Glemppel. Elgondolkodtató ugyanakkor az 
is, hogy Kelet-Európában s persze nálunk is 

különösen konzervatív és populista körök-
ben — a kommunista ideológia kritikája mel-
lett, amely kétségtelenül rendelkezik pozitív,  

huló cenzúrája által. Éppen elég más baja 
lehet a „szent" cenzúrának. És miért maj-
molna egy koršzerű  államhatalom maradi 
egyházat? 

Anyám, én nem olyan „egyházat" akarok! 
Addig is: maradok pornográf szeretettel. 
S esetleg csodálkozva leborulok a John 

Holmes ponrósztár iješztő  nagyságát hi-
degvérű  kardnyelőként kezelő , meleghangú 
Mrs. Amber Lynn nem mindennapi tehetsé-
ge előtt. Szeretem Mrs. Amber Lynn-t, s 
amikor ráunok — benyomom: a tévé gombját. 

S áhítatta! gondolok a vízibolhákra. Sok-
tükrű , elképzelt víz!ágyamban, amelyik nem 
az. 

P.S. Egyszer régen jártam az Egyesült 
Államokban... Most nem árulom el, hogy 
igazából szívtam-e ott valódi kelet-nyugati 
vízipipát, viszont láttam az isteni Mar-Mon-
roe-val nem is annyira ellentétes oldalon a 
sátáni Linda Lovelace-t. Mégpedig a New 
York-i 52. utca egyik suvickszagú moziter-
mében, ahol váratlanul Erósz .bukkant föl 
Pornósz köntösében, remegve, babráló ke-
zek közt. Linda maga volt a megváltás, so-
sem felejtem eL Hatalmas, kinagyított, me-
leg anyai öl volt mindannyiunk számára a 
boldogulás szikrányi reményével. S ez nem 
kevés. Utána Lindából vaskalapos feminis-
ta lett megfeledkezett rólunk;  összezárult, 
kőkemény lett. Akárcsak a bronxi utcák 
hidege. 

Mi is a feminizmus ellentéte? 
Bizonyára a humanizmus. 

Cunilingus Manó 

a társadalmi haladást szogláló jelleggel, el-
harapozóban van egy emocionális töltet ű , 
agresszív ;  lényegében dogmatikus verbális 
antikommunizmus, amely nem képes s nem 
is igyekszik differenciáltan látni a társadalmi 
folyamatokat, s ugyanúgy az ördög űzés 
eszköztárára kénytelen' végül fanyalodni, 
mint ahogyan az a posztbolsevizmussal is 
megesett. Akelet-európai demokratikus el-
lenzékieknek előbb-utóbb világosan el kell 
választan!ok az ún. kommunista rendszerek 
és ideológiák bírálatát a lényegében vallás-
pótló, reakciós antikommunizmustól, más-
ként éppen eredendő  céljaik fognak igen 
gyorsan kompromittálódni. 

S a máskülönben úgy csendesen résen 
álló kelet-középeu гбpai kis Pinochetek még 
azt találják hinni, hogy itt ők a demokraták. 

1989. IX. 21. 

FIDEL KASZTRÁL 
A monopólium megint 
monol-ópiumot takart, 
s leberetválták a hero(in)ikus 
tábornoki kart. 

(abroncs) 
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BUHARIN ÉS KORA 

— Gondolatok Kun Miklós könyve 
kapcsán 

Buharin... Ha Sztálin tisztogatásaira 
gondolunk, ez a név tolódik leghamarább az 
emlékezetünkbe. Nem is ok nélkül, hiszem 
Buharin volt a nagy zsarnok legveszélye-
sebb ellenfele az agyonvert, a kivégzett, a 
hideggel, az éhséggel, a járványokkal és 
kényszermunkával elpusztított ártatlan tíz-
milliók tömegében. Fél évszázadnak utána, 
most jelenhetett csak meg az els ő  elfogult-
ságtól és gyű lölködéstđl mentes politikai 
életrajza az orosz világbirodalom „befolyási 
térségeiben" — pontosabban nyugati fönn-
hatósága térségeiben, az oly régóta „rakon-
cátlankodó" Magyarországon. 

1888-ban Nyikolaj Ivanovics Buharin 
Olyan Oroszországban született, amely sok 
tekintetben hasonló, általános belpolitikai 
és gazdasági válságban fuldoklott, mint a 
száz évvel később!... Szinte csak az el ője-
lek különböznek a két parancsuralmi rend= 
szer között: míg a cárok rendszere széls ő-
jobboldali és álkeresztény volt, addig az 
„elvtársaké" szélsőbaloldalivá és álmaris-
tává vált. Egyébként mindkét széls őség egy 
központosított rend őrállamot képviselt; ahol 
természetes volt a besúgás, a megfélemlí-
tés, a megvesztegetés, valamint az egész 
társadalom — a közoktatás, a tudomány, az 
irodalom, a sajtó stb. —szigorú ellen őrzése. 
Természetesen lehet különbségeket is fel-
fedezni, csakhogy ezekre az „elvtársakra" 
nézve korántsem hízelg ők! A legszembetű-
nőbb különbség ugyanis az, hogy az utóbbi 
rendszer jóval szélsőségesebb volt; ami fđ-
leg abban az egész világtörténelemben 
egyedülálló népírtásban mutatkozott meg, 
amelyben Sztálin elvtárs minden más go-
nosztevőt túlszárnyalt. 

A két korlátlan egyeduralomban lényegé-
ben hasonló h űbéri-hivatalnoki rétegek —
helyi hatalmasok —él ősködtek a nép hátán. 
Előbb-utóbb mindkét hivatalnokállam hason-
ló gazdasági, majd politikai válságba is ke-
rült. Nem csoda, hiszen a kiterjedt földbiro-
kokat olyan parasztokkal m űveltették, akik a 
termelésben teljesen érdektelenek voltak. 
Az elnyomás és kizsákmányolás annak a 
Miklós cárnak (1825-1855), illetve Sztálin 
elvtársnak (1922-1953) az uralkodása ide 
jén érte el a tetőpontját, akiknek ráadásul a 
külpolitikai kalandjaik egyaránt kudarcba 
fulladtak. Mert az évszázados orosz célt — a 
meleg tengert — a nemzetközi összefogás 
következtében nem sikerült megszerezniük 
sem 1853-1856 között Törökországgal 
szemben, sem száz évvel kés őbb 1950-
1953 között Koreában. Miklós és Sztálin 
utódai aztán a teljesen tönkretett államgaz-
daság miatt gyökeres reformokra kénysze-
rültek. Abból a megfontolásból, hogy „jobb 
felülrő l megszüntetni a jobbágyságot, mint 
megvárni, hogy önmagától megsz űnjön 
alulról", II. Sándor cár és Hruscsov elvtárs 
meghirdette a jobbágyfelszabadítást. Ez 
azonban mindkét esetben csupán felemás 
lett. 

A felülről jövő  átalakításoknak tehát már 
régi hagyománya van az orosz társadalom-
ban. Hruscsov elvtársnak azonban el ődénél 
jóval nehezebb volt a dolga, hiszen neki a 
legembertelenebb rabszolgasorban, az  

általános jogfosztottságban sínyl ődő  tízmil-
liókat is fel kellett még szabadítania. A nagy-
arányú rabszolgatartás ugyan még ekkor is 
gazdaságos volt —sőt gazdaságosabb min-
den más nyilvános állami üzemtő l vagy 
szövetkezettől —, egészében tekintve azon-
ban mégis káros volt, mert ésszerűtlen mó-
don a ,,,külgazdaságtól" nemcsak elvonta a 
munkaerőt, hanem meg is semmisítette azt. 
Az intézményesített rabszolgaság fölszá-
molásán túl azonban Hruscsov elvtársnak 
már jóval kevesebb ereje — és f ő leg ideje —
jutott a kényszermunkatáborok világán kívül 
élő , aszó szoros értelmében röghöz kötött, 
és a helyi kiskirályok alatt jobbágysorban 
tengődő  parasztság és munkásság felsza-. 
badítására. De személyi igazolványt és köl-
tözködési jogot még tudott adni nekik. Tel-
jes szabadságuk csak a húsz évvel kéšöbbi 
— a Gorbacsov elvtárs által megújított, felül-
ről jövő  reformok idején válhat esetleg való-
sággá. Éppen a nyáron vált időszerűvé ez a 
kérdés, amikor a még nem is olyan régen 
ugyanott rabszolgaként dolgozó bányászok 
birodalomszerte beszüntették a munkát. 

Kun Miklós szóban forgó könyve az orosz 
történelem e két szélsőségesen parancsu-
ralmi korszak közötti átmenetet kísérli meg 
bemutatni Buharin életén keresztül. Köny-
nyen megérthető  belőle, hogyan is vált ez 
az eredetileg szelíd természetbarát gyer-
mek, felnövekedvén, a két hasonló rend-
szer ellenséges állameszmeiségének áldo-
zatává. Hiszen Buharin gyermekkorában 
még csak a keresztényi jóság, a szeretet és 
a könyörületesség volt cšúnyán lejáratva; 
míg az ennek ellentéteként beállított marxiz-
mus emberszeretete, egyenlősége és igaz-
ságossága éppen ekkor élte népszer űségé-
nek virágkorát. A gyakorlatban azonban a 
fennkölt tanításokat már a kezdet kezdetén 
rútul megcsúfolták, amikor t űzzel-vassal té-
rítették rá a népet... Ami a marizmus 
megcsúfolását illeti, az Buharin szeme lát-
tára zajlott, sőt ebben maga is részt vállalt. 
Nem is tett ellene semmit, mindaddig, amíg 
saját hatalmának szétzúzására sor nem ke-
rült. Hogy miért, erre már a szerz ő  Kun Mik-
lós sem adott választ. A magyarázatot erre 
az ellentmondásos magatartásra a két ál-
lameszme erős lélektani hatású ellentétei-
ben találhatjuk. 

Ismeretes, hogy a bizonyos határokon túli 
ellentétek a köztük m űködő  taszító erő  ha-
tására idővel mindinkább növekszenek. Ilyen 
kibékíthetetlen ellentét feszült a materializ-
must hirdető  marxizmus és az idealista ke-
reszténység között. Homlokegyenest szem-
behelyezkedve vele, a marizmus a türelem 
és alázat helyett az azonnali fegyveres lá-
zadást, a forradalmat követeli; az emberek 
boldog és jóléti társadalmát már ebben az 
anyagi világban lehetségesnek tartja. A 
mindinkább elvakulttá váló eszmei harc he-
vében azonban a marxisták „elfelejtették", 
hogy az új világnézet állítólagos tudomá-
nyosságát bizonyítékokkal is alá kellene tá-
masztani; vagyis, hogy nem elegendő  csu-
pán a más vallások több évezredes gyakor-
latbeli visszáságainak a kipellengérezése. 
A vallásellenes kirohanások közepette, ily 
módon a marxista világnezetből egy új val-
lás formálódott, amely éppoly elszántan ta-
gadja Isten létét, a halál utáni életet, és 
általában minden parapszichológiai jelen-
séget, mint amilyen makacsul állítja ugyan-
ezt, vagy ezek egy részét a kereszténység. 
Csakhogy ez a marxista vallás is éppen olyan 
vakhiten alapszik, mint a kereszténység, te- 

hát „tudományos" mivolta sem lehet különb 
nála! Ez alól a többi kommunista vezet ővel 
egyetemben maga Buharin sem volt kivétel, 
s itt gyökerezik bukásának alapvet ő  oka is. 
Mert ha a tisztesség és a becsület elemi 
szabályait betartotta volna, akkor már jóval 
1928. előtt szövetkezett volna a hatalomra-
törő  Sztálin ellen; amikor még lehetséges 
volt a leváltása. De ö — és számos társa is 
—, ha gonosztevő  nem is volt, hatalmához 
ragaszkodván a keresztény hittételekkel 
együtt az erkölcs mindenkori szabályait is 
sorra megtagadta, vagy legalábbis figyel-
men kívül hagyta. Egészében tekintve te-
hát, az egymással is marakodó, magas be-
osztású kommunistáknál túl hamar felsza-
kadoztak a tisztesség gátjai ... Pedig ezzel 
átengedték a terepet a valódi gonosztev ők-
nek, akiknek — időben és térben szerte a vi-
lágon — semmi közük valójában nem volt 
sem a marxizmushoz, sem a keresztény-
séghez, sem valamilyen más valláshoz. 
Ezek célja már nem az eföldi vagy mennyei 
boldogsága volt, hanem a korlátlan szemé-
lyes hatalom, aminek eléréséhez a külön-
böző  világnézeteket csupán álcaként hasz-
nálták fel. Egyedül az isten és embertaga-
dás hitét fogadta el rendszerint, és magától 
értetődően minden gazember; legyen szó 
Sztálinról, Hitlerről, !ndiántalanító „hittérí-
tőkről" vagy bármely más hidegvér ű  tömeg-
gyilkosról. 

Buharin tévedése tehát kortünet. Ilyen té-
vedések halmaza okozta azt az er őteljes 
visszafejlődést a demokráciát nem is isme-
rő  kelet-európai társadalmakban, amely a 
kommunizmus helyett sötét középkort ered-
ményezett, sőt még attól is rosszabbat. Az 
utat pedig még Leninék megválasztották, 
amikor újra bevezették a halálbüntetést, 
megnyirbálták a sajtószabadságot, és ami-
kor az 1918. július 5-ej ezres lázadás vérbe 
fojtásával végső  csapást mértek a többpárt-
rendszerre. Elvetvén a demokráciát, nem-
csak a népámító, ábrándatos tervek fullad-
tak kudarcba, hanem a nyomor sem csök-
kent. A szélsőbaloldali rendszer ekkor vég-
leg az elnyomás mellett döntött. 4-5 mil-
lió embert végeztek ki az 1930-as évek ele-
jén, de 3 év alatt lezajlott a földelkobzás. 
Ezzel a 25 millió parasztcsalád gyakorlati-
lag az állam röghöz kötött jobbágyává vált —
hét évtizedet visszafejl ődve a történelem-
ben. E természetellenes megrázkódtatással 
járó hatalmas éhínség 5-10 millió ember 
életét követelte — amikor pedig 1936-ban 
elérte tetőfokát, Sztálin elvtárs ünnepélye-
sen kihirdette a kommunista társadalom be-
köszöntét! 1934. december elseje, Sztálin 
utolsó vetélytársának, Kirovnak a meggyil-
koltatása után soha nem látott tömeges nép-
irás és rabszolgagyártás vette kezdetét, 
amely gyakorlatilag szünet nélkül folyt egé-
szen a „minden m űvészetek és tudomá-
nyok tudósa", a „Népek Nagy Tanítója", a 
Világ Kormányosa" haláláig, 1953-ig. A 

GULLAGban „kommunizmust" épít ő  ra-
bok tömege megbízható források szerint 
1938-ban már a 21 millió főt is meghaladta. 
Ez nem kis eredmény, mert több mint 1500 
évvel lett ezzel megközelítve — na nem a jó-
léti ű rkommunizmus, hanem — az e tájon 
már rég let űnt emberevők đskommunizmu-
sa. Mindenestre a római birodalomban sem 
volt ennyi rabszolga. Miután 1939. augusz-
tus 23-án az egyformán istentagadó Sztálin 



és Hitler elvtársak a keresztény nyugati 
veszedelem ellen „vértestvérekké" fogad-
ták egymást — $ különösen miután egymás 
torkának estek, s így a „testvériség" vérrel 
is megpecsételődött —, újabb, most már 
3000 éves gyakorlatot újítottak fel a „kom-
munizmus hazájában". Sztálin mint Hitler 
legjobb tanítványa, a gyakorlatban valósí-
totta meg azt, amit a „nemzetszocializmus 
atyja" jórészt még csupán eltervezettl Csak 
az asszírok telepítéspolitikájához hasonlít-
ható az 1944 körül véghezvitt népkitelepí-
tés, melynek során több mint tíz millió em- 
bert hurcoltak el Urálon túli gy űjtőtáborba az 
újonnan leigázott észtek, lettek, litvánok, 
lengyelek, románok, bulgárok, ukránok, fe-
héroroszok, magyarok, németek, és más 
népek közül — közöttük teljes egészében öt 
török népet is a csecsem őktő l az aggokig 
(az észak-kaukázusi kabardínók, csecse-
nek, ingusok, a krími tatárok és a Volga-tor-
kolati kalmükök). 

Minden je ГΡarra mutat, hogy a mai orosz-
országi társadalom továbbra is a száz évvel 
korábbihoz hasonló kerékvágásban halad. 
Úgyhogy csak remélni lehet, hogy nem fog 
minden újból megismétlődni, hogy most ke-
vesebb vérrel és több szerencsével is meg 
lehet majd teremteni egy tartós, valódi és 
igazságos demokráciát. Tehát nem árt vé-
gül visszaemlékezni, hogyan is taposódott 
ki a továbbiakban az a bizonyos — igen mély-
nek tűnő  —kerékvágás. 

Annak idején a szélsőjobboldali rendszer 
csak az 1905-ös népfelkelés nyomására 
vezette be kelletlenül a többpártrendszert; 
míg 1917. március 12-én egy újabb népfel-
kelés már magát az uralkodót is I mondás-
ra kényszerítette. A t іѕzavi гбgё lеt4 új, orosz 
polgári demokratikus köztársaság аzonbаn 
nem tudta megnyerni magának sem a nyo-
morgó parasztságot, sem a leigázott nem-
zeteket, viszont a világháborúból továbbra 
sem lépett ki. A kibontakozó általános bel- 

politikai válságot és fejetlenséget széls ősé-
ges erők, zavarosban halászók igyekeztek 
kihasználni; szeptember 7-12-e között a 
szélsőjobboldali Kornyilov tábornok kísérel 
meg államcsínyt, november 7-én — a görög-
kelet naptár szerint október 25-én — pedig a 
szélsőbaloldali pártvezető , Lenin. Mint tud-
juk, ez utóbbi sikerrel járt... (?) 

Süge Attila 

A KELETNÉMETEK 
TÖMEGES 
MENEKÜLÉSE 
KAPCSÁN 

Vajon 1984. márciusa óta hánnyal lett 
több a Berlini Fal nyugati oldala el őtt fölállí-
tott keresztek száma? Akkor, azon á hideg, 
szürke tavaszelőn kilenc volt. Kilenc kereszt 
a Fal tövében, azok emlékére, akiknek nem 
sikerült. (És hányan lehettek, lehetnek 
azok, akik nyomtalanul tűntek el az éjsza- 
kában?) 

Akkor, '84 márciusában csak álltam per-
cekig, mozdulatlanul, zsebre dugott kéz-
zel, fázósan két világ között, a Fal tövében, 
világok határán, mély szánalmat és részvé-
tet érezve az ismeretlen áldozatok iránt, 
akik mindennel leszámolva; maguk mögött 
hagyva addigi életüket, megpróbáltak átjut-
ni aknamezőkön és elektromos szögesdró-
tokon, géppuskás ő rök és idomított farkas-
kutyák között az Új Világba, ami a szabad-
ság illúzióját ígérte, hiszen saját emlékeik 
nem engedték volna szabadon őket. Mert  

lehet megkötő  az emlék, a gyerekkor, a 
szülő i ház, az otthon — olyan dolgok, amiket 
nem lehet büntetlenül elhagyni. De nekik, 
annak a többségében fiatal , kilenc keletné-
met állampolgárnak nem lehettek gondjai 
az elhagyott szülőföld emlékével. Volt kö-
zöttük, aki vízbe fulladt, volt olyan is, akit le-
lőttek. Saját hazájának a katonája, aki ellen 
még gondolatban sem vétett, hiszen addig 
a pillanatig azt sem tudta, él-e, létezik-e 
egyáltalán? (Vajon hány másodpercig tar-
tott a fölismerés, hogy valaki csak azért jött 
a világra, hogy öt, az áldozatot menekülés 
közben megölje? Egy pillanat volt csupán 
vagy maga az örökkévalóság, s ő  már e tra-
gikus fölismerés kétségbeejtő  tudatában 
vergődik ezután időtlen időkig?) 

Mi késztetett ezreket, napjainkban tízez-
reket arra, hogy életüket is kockáztatva el-
meneküljenek abból az országból, amelyik 
hazájuk kellett volna hogy legyen? Minden 
bizonnyal a nemzedékek klausztrofóbiája 
is. (Egy idős keletnémet fértitő l hallottam, 
míg Hitler gy űjtőtáborokat létesített, addig 
Honecker egy egész országot zárt koncent-
rációs lágerbe.) S természetes reakcióként 
a bezártság érzete m űködésbe hozza a me-
nekülési ösztönt. A keletnémeteknél, mint a 
többi, magát szocialistának valló országban 
a menekülési ösztön nemcsak a határok fe-
lé sodorja az embereket, hanem a legkülön-
félébb kábítószerek irányába, a futball-huli-
ganizmustól a fiatalkori házasságokig. Ami-
kor az angol futballhuligánok verekedéseir ő l 
még hallani sem lehetett, akkor az NDK fia-
taljainak nagy csoportja hordákba tö гбњ l-
ve járta a városokat, ordibálva, s a rend őr-
séggel való nagy leszámolásról álmodozva. 
(Egyik éjszakai vonatozásom alkalmával 
kerültem egy kocsiba ezekkel az úgymond 
futballrajongókkal, akik magukat az Ein-
tracht Frankfurt szurkolóinak vallva, arról 
meséltek, milyen nagy bulikban vesznek 
részt, előbb jól beisznak és -kábítószerez- 
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NACIONALIZMUS ÉS MONOMÁNIA 

A nacionalista amennyire csak lehet, soha nem gondol másra, nem beszél és nem ír másról, mint saját hatalmi csoportjának fel-
söbbrendüségéről. Egy nacionalista csak nehezen vagy sehogysem tudja elkötelezettségét palástolni. A saját csoportjával szembeni 
legkisebb megjegyzés, vagy az ellenlábas akármilyen burkolt dicsérete annyira felizgatja, hogy csak akkor nyugszik meg, ha élesen 
visszavághat. Ha a választott csoport egy létez ő  ország (...), a nacionalista többnyire nemcsak annak katonai erejével és politikai 
érdemeivel kapcsolatban fogja a fels őbbrendűség igényét támasztani, hanem m űvészetét, irodalmát, sporteredményeit, nyelvstruk-
túráját, lakói testi szépségét, s őt talán még az éghajlatot, a tájat és a konyhát is fels őbbrendűnek fogja tartani. Nagy jelentőséget fog 
tulajdonítani olyan dolgoknak, mint hogy a zászlók helyesen legyenek elrendezve, az újságcímek egymáshoz viszonyított nagysága 
megfelelő  legyen, és annak, hogy a különböz ő  országok nevei milyen sorrendben szerepelnek. (Bizonyos amerikai körök elégedet-
lenségüket fejezték ki amiatt, hogy „anglo-amerikai" a két szó összetételének bevett formája. Helyette az „amenko-angol" sorren-
det javasolják.) Az elnevezések igen fontos szerepet játszanak a nacionalista gondolkodásmódban. (...) Minden nacionalista köte-
lességének tartja, hogy a saját nyelvét más nyelvek rovására terjessze. Az angol anyanyelv űek között ez a küzdelem finomabb for-
mában ugyan, de szintén jelen van, itt a tájnyelvek igyekeznek egymást кiszorítani. Az angolellenes amerikaiak nem fogják hasz-
nálni azt aszleng-kifejezést, amelyrő l tudják, hogy angol eredet ű , és a latinos alakokat meg a germanizmusokat használók közötti 
konfliktus mögött gyakran nacionalista ellentétek húzódnak. A skót nacionalisták ragaszkodnak a délskót nyelv els őségéhez, és azok 
a szocialisták, akiknek a nacionalizmusa osztálygy ű löletben nyilvánul meg, a BBC által használt kiejtési mód, sót a nyit e hang ellen 
szónokolnak. Sorolhatnám vég nélkül. A nacionalista gondolkodók gyakran keltik azt a benyomást, hogy nem idegen t őlük a szim-
patetikus mágiában való hit, mintha ez vezérelné őket abban az igen elterjedt szokásukban, hogy politikai ellenfeleik képmását elé-
getik vagy lövöldékben céltáblának használják. (...) 

Minden nacionalistának megvan a képessége arra, hogyne lássa meg a tények ugyanolyan irányba mutató csoportjai közötti 
hasonlóságokat. Az angol To ry  kíáll az önrendelkezés ügye mellett Európában, de támadja azt, ha Indiáról van szó, anélkül, hogy 
tudatában lenne következetlenségének. A nacionalisták a tetteket nem érdemeik szerint bírálják el, hanem attól f ggoen, hogy ki 
követte el đket, s szinte nincs olyan gaztett — legyen az kínzás, túszejtés, kényszermunkára való elvitel, tömegdeportálás, itélet 
nélküli fogvataгts, orgyilkosság, vagy a polgári lakosság bombázása ; mely ne t űnne fel más színben, ha a „mieink" követik eL A 
liberális News Chronicle a barbarizmus megdöbbentő  példájaként fényképeket közölt németek által felakasztott öroszokról, majd 
egy-két év múlva meleg helyesléssel kommentált szinte ugyanolyan fotókat oroszok által felakasztott németekr ől: Ugyanez a hely-
zet a történelmi eseményekkel. 

George Orwell 



vagy él még a mai nap is. Természetesen 
ez olyan képtelen állítás, mint az a televízió-
előzetes, amiben a bemondón ő  elmondta: a 
bemutatásra kerülő  filmben az NDK kom-
munista partizánjai harcolnak a fasiszták el-
len. A fasizmustól való ilyen elhatárolódás 
vezetett ahhoz, hogy a keletnémet embe -

rek, főleg a fiatalok túlnyomó többsége 

nincs tisztában, mit is jelentett Hitler, s ural-
ma a német nép számára . Mivel erről a prob-
lémakörről sem szabad nyíltan beszélni, így 
az emberekben kialakulhatott egy mítosz a 
harmincas-negyvenes évekről. Szüleiket, 
nagyszüleiket titokban sajnálják , és a hő-
siesség pátoszával is körüllengetik a hamis 
tanokon neveltetett nemzedékek, miközben 
meg sem fordul a fejükben, a különböző  
szocialista ünnepek alkalmával rendezett 
katonai díszfölvonulások lényegükben sem-
miben sem különböznek Hitlerék díszszem-. 
léitől. (A napokban ünnepelt fönnállási év-
fordulón a díszzászlóaljaképpen olyan sti-
lizált, rómaiakra emlékeztető  címeres, zász-
lós, szalagos rudakat vittek , mint ötven, öt-
venöt évvel ezelőtt.) 

A szellemi környezetszennyezés mellett 
óriási mértékű  a természet szennyezettsége. 
Halle városának levegője annyira telített kü-
lönféle gázokkal, hogy ott-tartózkodásom 
kezdetén egy hónapig naponta többször 
eleredt az orrom vére. A várost keresztül- 

szelő  folyó , a Saale pedig barna színá, s 
már méterekre a vízt ől érezni lehet az erős 
olajszagot . Drezdai lakosok mesélték, a vá-
ros és környeke annyira szennyezett külön-
böző  vegyi anyagokkal , hogy az anyák új-
szülötteiket nem szoptathatják , mert már az 
anyatej mérgezett. 

Az egész rendszer a dekadencia jegyé-
ben él . Talán a legjellemzőbb kép, amivel 
kelet-németországi tartózkodásom alatt ta-
lálkoztam, a hallej főutcávat párhuzamos ut-
cában látott romba d őlt épület , melyen a 
„Heimatsmuseum" fölirat állt. Egyébként 
az egész országban megtalálhatók az imént 
említetthez hasonló romok a városok köz-
-pontjától alig egy-két száz méterre, amik 
még a II. világháborúból maradtak vissza. 
Az ötven év alatt nem volt pénz azt eltakarí-
tásukra. 

Ami szép, emberarcú, azok a kulturális 
hagyományok, Hándel és Bach zenéje, a 
Tamás-templom , a középkori várak, Luther 
szelleme és az e sorok íráša alatt tüntet ő  
fiatalok ezrei , akiket most is , mint korábban, 
a református egyház vett. v ёdеІгбbе  (és 
csak reménykedhetünk, meg tudja majd óv-
ni őket a Mennyei Béke terén történtek meg-
ismétlődésétő l). 

Bata János 

nek, majd megtámadják a rend őröket, akik 
csak pajzsaikkal tudják megvédeni magukat 
az ö kőzáporaiktól ; vascsöves rohamaiktól. 
És ezek , az utcai harcok bátor katonái moz-
dulatlanná merevedtek és elnémultak, ami-
kor a kocsiban föltűnt két egyenruhás rend- 
ör. Akkor kezdtem megérteni, mekkora fe-
szültség gyülemlett föl azokban a fiatal em-
berekben, ha egyetlen, nagy vágyuk: ösz-
szevérekedni a rendő rökkel , a hatalommal,-
a zsarnok uralkodókkal.) 

A lezárt ország határai közül mindenáron 
ki akarnak törni . Egyik szkizofrén NDK je-
lenség a házasságba , a szexualitásba való 
beteges, talán inkább: erkölcstelen menek-
vés. A házásság mint intézmény az emberi 
civilizáció megtartó ereje, biztonságot nyúj-
tó közösség, aminek ki kell vezetnie ben-
nünket a XX . század megbolydult világából. 
De mi fog történni azokkal a keletnémet 
százezrekkel, akik tizennyolc évesen há-
zasságot kötnek, s huszonegynéhány éves 
korukban már túl is vannak rajta? Még ha 
be is következik a Nagy Változás , ami tulaj-
donképpen elkerülhetetlen, ezek a kisiklott 
életű  fiatalok akkorra talán középkorúak, 
nem tudják megtalálni helyüket az újonnan 
alakuló rendszerben , s mivel önmagukat, 
azonosságtudatukat , erkölcsi normáikat el-
veszítették, hogyan fogják a felnövő  nemze-
dékeket, saját gyerekeiket a lét és az embe-
ri kapcsolatok alapvet ő  törvényei szerint ne-
velni? A majdani generációknak kell min-
dent elölről kezdeni, hogy a fél évszázados 
vagy még hosszabb szellemi megnyomorft-
tatást kinőjjék. (Az erkölcsi értékrend, a pá-
ros kapcsolatok alapszabályainak fölbomlá-
sára példaként szolgáljon a következ ő: ta-
lálkoztam sok olyan egyetemista lánnyal, 
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rom-négy fiúval tartott kapcsolatot, s őt 
olyannal is, aki — annak ellenére , hogy nem 
tudta , gyereket várnak-e vagy sem — válo-
gatás nélkül bújt ágyba akár kétórányi isme= 
retség után az útjába akadó férfiakkal.) 

A hetvenes évek végéig a szexualitásról 
az NDK-ban beszélni sem lehetett. Nem 16-
tezett nemi fölvilágosítás , a nemiséget tabu-
ként kezelték. Tulajdonképpen tabunak 
számít napjainkban is, a helyzet csupán 
annyiban különbözik a korábbitól , hogy ma 
már az általános iskola fölső  tagozataira já-
ró lányoknak is minden további nélkül kiírják 
a fogamzásgátló szereket . (Korábban na-
gyon sok fiatal lány halt bele a titokban el-
végzett abortusz szövődményeibe.) Azért 
tabu, mert „minden további nélkül" juthat-
nak ezek a kiskoriak a kívánt szerekhez. 
Ahelyett, hogy elbeszélgetnének velük, el-
mondanák nekik, mekkora felel ősséget kell 
vállalniuk az élet egy újabb formájának 
.megkezdésével, csupán „kiírják" nekik. 
Azonban két oknál fogva nem lehet többet 
vámi az orvosoktól. Az egyik, mert á több 
évtizedes visszafojtás leszorított, majd kien-
gedett rugóként pattan , a másik , hogy az or-
vostársadalom is abban a társadalomban 
nőtt föl, olyan erkölcsi normák, illetve hiány-
zó erkölcsi normák között, mint az egész 
NDK lakossága . Így logikus a kapcsolat a 
fiatalkori válások , valamint a lányanyák tö-
meges volta és egy általánosan elfogadott 
erkölcsi normákat nélkülöző  társadalom kö-
zött. 

A Német Demokratikus Köztársaság fönn-
állása óta tagadja , hogy bármi köze lett 
volna a fasizmushoz . Mindenki , aki fasiszta 
beállítottságú volt, az az NSZK területén élt 



A Vajdasági 
Íróegyesület 
Elnökségének 

A NEMZETISÉGI 
ÜKTATÁS 
ÜGYÉBEN 

Kedves Barátaim! 
Immár egy esztendeje annak, hogy leve-

let intéztem Hozzátok az Új Symposion le-
váltott szerkesztőségének ügyében. Mint 
köztudott, ezzel olyan folyamat indult el —
elsösorban az Íróegyesületnek köszönhető-
en — a vajdasági magyar kultúrában, mely-
nek során nemcsak bennünket, leváltott  

szerkesztőket rehabilitáltak, de jónéhány 
egyéb dogmának, neosztálinista tabunak, 
hatalmi önkényeskedésnek és mulasztás-
nak a kérdése is szükségszerűen felvető-
dött. Az Elnökség következetes támogatása 
nélkül mindez nem történhetett volna meg. 

Most azonban nem azért fogtam tollat, 
hogy köszönő  szavakkal illesselek Benne-
teket. Ha még emlékeztek rá, abban a bizo-
nyos 1988. október 27- el  levelemben úgy 
fogalmaztam, hogy „ezúttal nem csupán az 
a cél, hogy az elnökség kései igazságot 
szolgáltasson egy szétvert nemzedéknek, 
hanem hogy (...) oda hasson, hogy azok a 
körülmények és azok az erőviszonyok, 
amelyek a jugoszláviai magyar kultúra get-
tósodósának és elszigetelésének irányába 
hatottak, mielőbb megszűnjenek. Emellett, 
s részben ezzel összefüggésben, levelem 
végén azt is javasoltam, hogy az Elnökség 
következő  ülését a Vajdaságban élő  nem-
zetiségek oktatási gondjainak szentelje. 

Az Elnökség bokros teend ő it, s mégin-
kább az elmúlt év dicséretes aktivitását 
ismerve ma már úgy érzem, túlzott volt a 
kérésem, hogy már a következ ő  ülést ennek 
a nagy horderej ű  kérdésnek szenteljétek. 
Azonban az elmúlt egy esztend ő  során al-
kalmat kellett volna találni — a duna utcai tri-
bün például több akut, az írói munkával 
sokszor inkább csak közvetett módon ösz-
szefüggő  társadalmi gond körüljárását tette 
lehetővé —, hogy szakemberek, pedagógu-
sok, jogászok és kultúrpolitikusok bevoná-
sával megvizsgáljuk nemzetiségeink egyre 
rosszabb helyzetbe kerül ő  oktatását, s 
megpróbáljunk kiutakat találni a bajból. Ha 
mindezt megtettük volna, akkor ma talán 
nem lennénk abban a kiábrándító helyzet-
ben, hogy a javasolt köztársasági oktatási 
törvénytervezet még kilátástalanabb és re- 

ménytelenebb állapotba taszítja a nemzeti-
ségi oktatást széles e tartományban, mint 
amilyenbe a korábbi tartományi oktatási po-
litika a legbürokratikusabb id őszakában ta-
szította. Hogy mindez egyfel ő l az asszimilá-
ciót, másfelő l pedig az elszigetel ődést, a 
gettósodóst fogja erősíteni, s ily módon nem 
szolgálja az évszázadok óta egymás mellett 
élő  népek és nemzetiségek közötti testvéri 
közeledést, az számomra, sajnos, nem vi-
tás. De sérti az itt él ő  nemzetiségek emberi 
jogait is. Ez ellen pedig akkor is kutyaköte-
lességem volna fölemelni a hangom — hi-
szen költő  vagyok! —, ha ugyanakkor nem 
lennék az egyik itt él ő  nemzetiség pedagó-
gusa is. 

Kérem tehát az Elnökséget, erkölcsi te-
kintélyét latba vetve állja útját, hogy az új 
oktatási tö гvénybé olyan szakaszok kerülje-
nek, amelyek a nemzetiségi oktatás objektív 
hátrányát még szubjektívekkel is megtető -
zik és azt törvényerő re kívánják emelni. 
Ezzel egyidőben az Elnökség nemzetiségi 
szakemberek bevonásával szervezzen nyil-
vános vitát a kérdéses törvénytervezetek 
rő l. Szakmai kérdésekben természetesen a 
szó nem lehet az íróké, de erkölcsiekben 
igen. Ezért fordultam ismét hozzátok. Biz-
tosra veszem, hogy javaslatomat támogatni 
fogjátok. 

Barátsággal: 

Csorba Béla 

Ui. Úgy gondolom, az Elnökség helyesen 
járna el, ha kezdeti lépésként kérné a tör-
vényhozótól a nyilvános társadalmi vita le-
galább egy hónappal történ ő  meghosszab-
bítását is. 

Cs. B. 
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TERRITÜRIÜCENTRIKUS SZEMLÉLETEK ÉS „VEZETÉSI" 
IGÉNYEK 

Az egzisztenciális bizonytalanság és a területi viták zavaró és korrumpáló hatásából születik meg a nemzet erejének, hatalmának, 
virágzásának Közép- és Kelet-Európára oly jellemz ő  territoriális, úgy is mondhatnánk, territoriocentrikus szemlélete. Ez a szemlélet 
elsősorban a területi igényeket támasztó „irredentista" nemzeteket dönti politikai és kulturális terméketlenségbe, azonban nem 
hagyja érintetlenül a „birtoklókat", a status quo híveit sem Egy olyan világban, amelyben egy nemzetnek legaggasztóbb és legszo-
rongatóbb kérdése az, hogy milyen területeket félt, vagy milyen területeket követel, bekövetkezik az az állapot, hogy a nemzet pros-
peritását elsősorban a területi státussal hozzák kapcsolatba: az emberek nemzeti büszkeségük vagy nemzeti vágyaik teljességét 
úgy elevenítik meg, hogy megrajzolják a való vagy leendđ  állapot térképét, s azt mindenütt szemük elé rakják. Ez a szemlélet mé-
lyen antidemokratikus. Azért mélyen, mert önmagában nem jelent sem elnyomatást, sem oligarchiát, hanem egészében, mint szem-
léletmód összeférhetetlen a demokráciával. A demokrácia ugyanis a műgonddal alkotó ember szemléletének gy őzelmét jelenti a 
hódító és birtokló ember szemléletével szemben, s leglényegesebb tanítása az, hogy egy nemzet mélységben és magasságban a 
többszörösére növekedhetik annak, amennyit akár a legnagyobb er őfeszítéssel is a többi nemzetek rovására növekedni képes. Nem 
azt jelenti ez, mintha egy demokráciának ne lehetnének jogos területi kívánságai; nyilvánvaló, hogy az a területi igény, mely arra 
irányul, hogy egy terület lakói politikailag.oda tartozzanak, ahová vágyaik és akaratuk viszi őket, demokratikus szempontból kifogás-
talan. De az bizonyos, hogy ha valami ok miatt egy területi vita domináns üggyé válik egy nemzet életében, akkor egy még nem 
demokratikus közősséget megakaszthat a demokratikus fejl ődés útján, sőt egy demokratikus közösségben is a demokratikus szel-
lem visszaesését válthatja ki. 

Nehezen tanható területi igények állanak a háttérben rendszerint akkor is, amikor valamely közép- és kelet-európai nemzet külö-
nös csökönyösséggel hangoztatja a maga kiválóbbságát vagy misszióját más népekkel szemben, mindenekel őtt azokkal szemben, 
akiket vagy akiknek a területét uralma alatt akarja tartani. Idetartoznak a különböz ő  nemzetek itteni vagy ottani „vezető" szerepérő l, 
a kereszténységet, á kultúrát, a démokráciát terjeszt ő  vagy védelmező  „misszió"-jóról szóló elméletek. Nem egészen azonós ezzel a 
német „Herrenvolk" koncepció, mély elvileg minden más nemzettel szemben érvényes akar lenni. A kelet-európai kis nemzetek ve-
zetési jogcímei ellenben csak egy meghatározott, igényelt vagy birtokolt területre vonatkoznak, s egyetlen céljuk a kisebbségek, a 
másnyelvűek elszakadási vagy különállási törekvéseit ellensúlyozni. Itt tehát a „vezetési" igény egy kényszer űségbő l származó, 
kínban kiagyalt formula: az illet ő  nemzet híveinek valójában az fáj, hogy az általuk birtokolt vagy igényelt terület nem egynyelv ű : ha 
az volna, boldogan lemondanának arról, hogy „vezessenek", vagy a „demokráciát terjesszék" s inkább élnék a nemzeti érzelmeik 
által övezett területen a maguk „igény"-telen nemzeti életét. 

Bibó István 
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- Ladik Katalinnak- 

a VÁROSban félnek a 
macskák 
a VÁROShan félnek a 
konténerek 
a VÁROSban félnek a 
гendóгök 
a VÁROShan félnek a 
kések 
a VÁROShan félnek a 
matadorok 
a VÁROShaп  félnek a 
hóméгбk 
a VÁROSban félnek a 
versek 
a VÁROShan félnek a 
lakб telcpck 
a VÁROShan félnek a 
ké гdófvck 
a VÁROShan félnek a 
városlakk 
a VÁROShan félnek a 
sZohn)k 

a VÁROShan félnek a 
madarak 
a VÁROShan félnek a 
hcsúb6k 
a VAROShan félnek a 
poharak 
a VÁRО) ban féinck a 
wvhangók 
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REZIME 

Mali ii toga što bi ovaj broj specifičnošću razlikovao od 
prethodnih brojeva. ,,... odakle pro gonjen ovde / kameni 
križ u uglu dvorišta / kokoške zabadava k/jucaju / ... / 
zemlja ii  lopta..." — na izvestan nač in  ii to definisao u 
prvoj pesmi broja lštvan Ladanji (Ladányi lstván). 

U izdanju novosadskog FORUMa bi će objavljena, 
početkom sledeće godine, zbirka eseja na madarskom  ii-
ziku Jovice Aćina. Iz tog rukopisa ii objavljena Milan/ 
ge/cholia, u kojoj autor traga za postojanjem znakova 
melankolije u savremenim društvima (,,... postavlja se pi- 
tanje, zar ovo nije doba depresije, utučenosti iscrplje-
nosti...?) otkrivanjem njene geneze u renesansi. U svome 
radu Ać in pokazuje izuzetnu erudiciju i zavidno teorijsko 
poznavanje problema.  Id  mladih pripovedača objavijuje- 
mo novele Zoltana V. Moinara (Мо lпаг  V. Zoltán) i ildikoa 
Lovaša (Lovas 1ldikó). Druga  ii „ ргасепа " stripom 
Đordeta Milovića, posle čega sledi lirska novela Ferenca 
Ciroka (Czirok Ferenc). Citaju ć i esej Na marginama auto- 
ra Stevana Kova ča Tikmajera (Kovács Tickmayer 1st- 
ván), kao i intervju s njim, upoznaćemo umetnikovu speci- 
fičnu i autentičnu filozofiju umetnosti. Poduža studija Adal- 
berta Rajfa (Adalbert Rajt)  s naslovom Karakter i agre- 
sivnost  ii  od bitnog značaja  Pl ishod diskusija vođenih  0  
prirodi agresivnosti. U rubrici književne kritike prikazuje se 
zbirka eseja Beate Torka (Thomka Beáta) i Mihaija Kor- 
niša (Kornis Mihály), te zbirka pesama Bele Corba (Csor-
ba Ве 1а), kao i roman Derda Konrada (Копгад  György). 
Detaljno se izveštava 0 ovogodišnjem BITEF-u i  0 I. EAST 
Festivalu, održanom u Segedinu, tokom septt'mbra ovi 
godine. 

U ivom broju predstavljaju se i pesnici iz Mađarske  la-
bor Čajka Cyprian (Csajka Gábor Cyprian) i Endre Ku- 
koreli (Kukorelly Endre), kao i autori vizualne poezije Atila 
Handaši (Hangyási Attila), Janos Kerekdarto (Kerék- 
gyártó János), Lajos Kermendi (Körmendi Lajos), Andraš 
Petec (Pet őcz András),  Lash o Aranji (Aranyi László), Ar- 
pad F. Tot (F. Tóth Аград ),  Janos Sabo (Szabó János), 
Jožef Biro (Bíró József), Gabor Tot (Tóth Gábor), lštvan 
Mesaroš (Mészáros lstván). Ilustratori broja su Gergelj 
Vanko (Vankó Gergely), Viktorija Kresanko (Kreszánkó 
Viktória) i Tibor Č ikoš (Csikós Tibor). 
• Broj zatvara pesma se ćanja na Danila Kiša autora Bele 
Čorba (Csorba Ве 1а ). 

SUiV!MARY 

Our October number has scarcely got any distinctive 
characteristics which would make it different from previous 
ones. "... whence whither exiled here / a big stone cross 
in the backyard corner / hens are vainly picking about / .. . 
/ the Earth is round.....— defines István Ladányi in his 
poem which opens this number of Uj Sympozium_ 

A selection of essays by Jovica A ć in is in preparation, 
and is going to be published by FORUM. One of these 
essays, Melan/ge/cholia is published here. Searching for 
the signs of melancholy in the existence of modem societies 
("...one wonders whether this is not the age of depres-
sion and exhaustion...?'), deriving it from the Renaissance 
the author touches on an interesting cultural material. 

As for younger narrators, here we publish a short story 
by Zoitán V. Molnar and Ildikó Lovas. After the latter 
there follows a comic strip by Đorde Milović , then a short 
story of lyrical inspiration by Ferenc Czirok . Reading On 
the Verges, an essay by István Kovacs Tickmayer, a 
well-known young composer, and the interview with the 
author one can get acquainted with his uniquely authentic 
philosophy of art. Character and Aggression, a longer study 
by Adalbe rt  Raif is the longest text, decisive for discus-
sions about the nature of aggressiveness. 

In the review section one can read about a collection of 
essays by Beata Thomka and about one by Mihaly Kor-
nis, a collection of poems by Béla Csorba and about a no-
vel by György Konrad. There is a detailed report about 
this year's BITEF and about the first East Festival which 
was held in Szeged in September. 

There is one poem by Gabor Cyprian Csajka and three 
poems by Endre Kukorelly from Hungary. Attila Hangyá-
si, Janos Kerékgyártó, Lajos Körmendi, Andras Pe-
tőcz, László Aranyi, Arpád F. Tóth, Janos Szabó, Jó-
zsef Bíró, labor Tóth and István Més-záros have come 
up with visual poems and works. The illustrations have 
been made by Gergely Vankó, Viktória Kreszánkó and 
Tibor Csikós. 

The last poem is by Béla Csorba, in memoriam Danilo 
Kiš. 
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TARTALOM 

Ladányi István három verse 	  
Jovica Aćin: Melan/ge/cholia (esszé) 	  
Molnár V. Zoltán: Gyümölcsszedés (novella) 	 
Csajka Gábor Cyprian: III. Wahlheim-ballada 	 
Lovas Ildikó: Eltört poharaink emléke (novella) ... 	 
Czirok Ferenc: Hogyan lettem homokos Budapesten 	 
Kukorelly Endre versei 	  

Szentúr az Új Symposion új és fennmaradt számai besze 
rezhetök a következő  könyvesboltokban: 

FORUM könyvesbolt —Újvidék, Néph ősök utca 3. 

	

1 	FORUM könyvesbolt — Topolya, Rade Kon čar 4. 

	

2 	FORUM könyvesbolt — Zenta, Tito Marsall tér 2. 

	

7 	FORUM könyvesbolt — Zrenjanin, Tito Marsall 19. 

	

8 	FORUM könyvesbolt —Becse. Felszabadulás tér 1 

	

9 	FORUM könyvesbolt — Kula, Josip Kramev 20. 

	

14 	FORUM könyvesbolt — Kishegyes, Tito Marsall 36. 

	

16 	NOVI ZENIT könyvesbolt, Novo Miloševo, JNH 35. 

Kovács Tickmayer István: A periférián (tanulmány) . 18 
B. Z.: A zene nem tű ri a hazugságokat (interjú) ... 20 

Adalbert Raif: Jellem és agresszió (tanulmány) .... 24 

Pozsvai Györgyi: „A bensőségesség tere" 	 35 
Bozsik Péter: Eszmélő  rög-eszme 	  36 
Józsvai Lídia: Prae vagy post a hazavezető  út 	36 
Varga Zoltán: Búcsú a fausti embertő l 	  37 
Varga Szilveszter: Versboncolás 	  39 

Jódal Kálmán: Olyan szeretnék lenni, amilyen volt már 
valaki más 	  

Hornyik Anna: Húsz napkelet hat nap alatt 
Szegeden 	  

Mihájlovits Klára: „Ez lovasnépet..." 	  

41 

43 
46 

SZABADRÚGÁS/LÓ/LÁBJEGYZETEK 	  47 
*Szeli István: LAPSZÉLI ÉS LAPALJI JEGYZETEK HOCK 
REZSŐ  KÉRDŐMONDATÁHOZ * Balázs Attila: TV-ERO-
TIKA (EROTORETORIKA) * Csorba Béla: (G)LEMP ÉS A 
RETORIKA * FIDEL KASZTRÁL * Süge Attila: BUHARIN 
ÉS KORA * GEORGE ORWELL * Bata János: A KELET-
NÉMETEK TÖMEGES MENEKÜLÉSE KAPCSÁN * BIBÓ 
ISTVÁN * Csorba Béla: A NEMZETISÉGI OKTATÁS 
ÜGYÉBEN 

Magyarországi költők vizuális munkái 	  54 
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Hódi Sándor Táj és lélek —Számvetés c. írásában értelem-
zavaró szedési hiba folytán eltorzult az els ő  bekezdés 
utolsó mondata. Helyesen így szól: 
...,,Ilyen kompromisszumra hajló készséggel meg-
próbáltam »kitapogatni«, mi az, ami a »táj és lélek« 
kapcsán nemzetiségi létünkbő l szóba hozható..." 
A szerző  és az olvasók elnézését kérjük. 
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REZIME — SUMMARY 

Csorba Béla: Hát mostanában hogy vagytok, fiúk? . 
a borító 3. oldalán A szerkesztőség 

Az illusztrációk szerző i 

Vankó Gergely 	—címoldal, a borító 2. oldala, valamint 
az 1, 2, 4, 6, 7, 8 és a 16. oldal 

Kreszánkó Viktória — 15. oldal 
Csikós Tibor 	—17, 18, 23, 24 és 27. oldal (Tari István 

fotóreprodukciói) 

Mihályfi Marika 	— 34-42.; 46. oldal (Dudás Szabolcs 
fotóreprodukciói) 

Péter Gábor fotói — 43.; 45. oldal 
Kovács Tickmayér István fotói  —48.,  52., 53, 69. oldal és a 

a borító 3. oldala 
Petőcz András 	a borító 4. oldala 
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`:scrba bela 

HÁT MOSTANÁBAN 
HOGY VAGYTOK FIÚK 

danilo kiš halálhírére 

kopogott az írógép a koraesti csendben 
még alig a hetvenes évek 
őszi harmatát tapostuk 
a demokratikus baloldal 
éppen összecsinálta magát 
a nacionalizmus és a sztálinizmus 
megújuló pörölycsapásai alatt 
egy fél évszázadra ismét 
illegalitásba vonult 
az újvidéki ifjúsági tribiin 
magyar szerkeszt ősége szervezésében 
jamesz én meg tán kovács nandi 
is ott rágta idegesen a bagót  

épp egy vitaestet szerveztünk 
görcsben a félelemt ől 
MI A NACIONALIZMUS? 
hirdette a sötét plakát 
már sajnálom hogy nem tettem 
félre belőle egyet 
lenint illyést még ki tudja 
kit nem idéztem 
mint a vércsék köröztek 
a lépcsőházban a meghívott 
politikusok 
istenem hol lehet 
már az a régi kéziratom 
mindez nagyjából egybeesett 
a SYMPOSION nevezetes 
betiltási aktusaival 
emlékszem rózsára 
a munkatársak értekezletén 
beledöbbent őt már itt végleg 
leírták ezen a tájon 
túlságosan is kilógott 
mindenféle sorból 
mint konzekvens clown 
örökös tragédiája ez 
kopogott az írógép a koraesti csendben 
talán éppen most koppan 
valahol nevünk 
citromsárga bajuszom enyhén 
átment már vörösbe feketébe 
a rengeteg nikotintól 
a plébánia kertjében 
palántáló csinos apácáról 
is megfeledkeztünk 
egész nap titokzatos 
telefonálók érdeklődtek 
hogylétünk felől 
talán hol-létünk még jobban 
érdekelte őket 
féltünk igen féltünk 
bár egymás előtt eléggé 
jól lepleztük akkor 
már vagy még nem ismerhettük bibót 
a politikai élet 
végzetes félelmeiről 
kopogott az írógép a koraesti csendben 
istenem micsoda luxus 
még alig a hetvenes évek 
őszi harmatát tapostuk 
előreláttuk kétezerhúszig 
ez már így megyem 
így fogunk összerohadni 
nem kell itt farkasverem 
a hatóság méltóságteljes 
léptei alatt döngenek 
a lépcsők 
megállt az írógép a koraesti csendben 
igen itt vannak most 
jönnek értünk 
kongatja a vaslétra 
fokát a cipősa=ok 
és már pattant is az ajtó — 
a küszöbön megtorpant 
egy cingár alak 
és int és nyújtja felénk a kezét 
én danilo vagyok kiš danilo 
és ti és ti 
hát mostanában hogy vagytok fiúk 

1989. október 16. 
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