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— Most jött ki a szemközti épületb ől — mondta Patarics Emil, az én 
nyavalyás barátom, és idegesen dobolt az ablakpárkányon. Aztán még azt is 
közölte: — Most jön az úttesten. 

Mióta ideköltözött hozzám, immár hatodik napja, ezt minden délel ő tt 
elmondta. Reggel, amint felébredt, odament az ablakhoz, és idegesen leste 
a postást. Aztán, ha a postás megjelent, közölte velem, hogy mikor jön ki 
a szemközti épületb ől, mikor jön át az úttesten, és kogy mikor lép be a nii 
épületünkbe. 

— Kinyithatnád már azt a rohadék ablakot — mondtam neki. — El 
pusztulunk itt ebben a h őségben. 

Tudtam, hogy nem fogja kinyitni. Egy istenért ki neon nyitotta volna 
azt a rohadék ablakot, pedig tényleg nagyon meleg volt. Ha én néha kinyi-
tottam, nyomban a szoba másik sarkába húzódott, lekuporodott a heve-
rőre; és a pisztolyát szorongatta. Időnként már attól tartottam, hogy belém 
ló. Tudniillik rettenetesen félt az én nyavalyás barátom. 

— Most lépett be hozzánk — mondta rekedten, és lassan a hever ő  felé 
ment. A hever őn volt a pisztolya és a fényképek, amelyek miatt annyira be 
volt rezelve. 

Patarics Emil barátomnak ugyanis már hetek óta csak fényképeket 
hozott a postás. Hatalmas, felnagyított fényképeket, mindegyik az én nyava-
lyás barátomat ábrázolta, és mindegyik meg volt csonkítva: Patarics Emil 
egy kertvendégl őben, amint éppen a délutáni sörét fogyasztja, elégedetten 
néz bele a világba, de pont a homloka közepén egy ronda lyuk van, amit 
nyilván cigarettával égették ki — a háttérben asztalok, egy fehérruhás 
pincér és egy dús Iombozatú fa, alighanem hársfa. Aztán: Patarics Emil a 
strandon, éppen a karizmait mutogatja, most is igen elégedett, de ezen a 
képen ;reg valaki a hasára rajzolt egy vörös X betű t — a háttérben für-
dőzők látszanak és néhány napernyő. Vagy pedig: Patarics Emil fehér ing-
ben, nyakkend őben, kalappal a fején és a torka zsilettel vagy nagyon éles 
késsel átvágva — a háttérben ezen a képen nem látszik semmi. És így to-
vább. És minden fénykép hátlapján egy négyszögletes pecsét, ezzel a szöveg-
gel: „C. O. Holžcser, Vegytisztító és Rovarirtó." 

Patarics  Emil  barátom eleinte nem tudta mire vélni a dolgot, fogal-
ma sem volt, hogy kicsoda készíthette róla a fényképeket, és С. O. Holi-
cserről, a vegytisztítóról és rovarirtóról sem hallott sohasem. A megcsonkí 
tott f énvképek azonban állandóan érkeztek a címére. Kezdetben csak három-
naponként, aztán minden másnap és végül már mindennap. Akkor már na-
gyon félt az én nyavalyás barátom, nem mert egyediil maradni a lakásban, és 
egy szét navon beállított hozzám egy kofferral, a pisztolyával és C. O. Holi-
cser fényképeivel. 

Megkért, fogadjam be néhány napra, kissé ideges ezek miatt az ostoba 
fényképek miatt, a dolognak olyan fenyegetés színezete van, és hát nini 
szeret egyedül lenni. Persze hogy befogadtam, s ő t még örültem is neki, Pa-
tarics Emil mindié nagyon rendes fiú volt, okosan el lehetett vele beszéi-
getni, bár én mindjárt mondtam. neki, hoev szerintem ez az egész fénykép-
ügy hülye vicc csupán, és a helyébe eeváltalán nem venném komolyan. Ő  
azonban komolyan vette. Arra is megkért, hogy ne menjek sehova, amíg 
nálam lakik, egy pillanatra sem hagyjam magára. Ez már nem tetszett ne-
kem, de megsajnáltam, és akkor már láttam, hogy sokkal jobban fél, mint-
sem gondoltam, így hát Johannával, a kis fotomodellel beüzentem az iro 
dóba, hogy néhány navig nem fogok bejárni, a tervrajzot (egy aluljáró terv-
rajzát) majd otthon fejezem be. 

Az els ő  két navon nem is volt semmi baj, én rajzolgattam, Patarics 
Emil pedig mindenféle történeteket mesélt. Rengeteget meséit, de ez nem 
zavart engem, beszélgetés közben is tudok dolgozni, meg aztán jói tudom, 
hogy az emberek, ha berezeinek, általában sokkal többet beszélnek, mint 
egyébként. Délutánonként felžött hozzám Johanna, a kis fotomodell, ő  is 
élvezettel hallgatta Patarics Emil történeteit, szóval nem volt semmi baj. 
És C. O. Holicser sem jelentkezett. 

Aztán a harmadik navon jött a postás és egy nagy borítékot hozott 
Patarics Emilnek az én címemre. A borítékban fénykép volt, az én nya- 
valyds barátomat ábrázolta, amint kissé félrebiccentett fejjel mosolyog (az 	L 
agyonretusált műtermi fényképekre emlékeztetett), viszont mindkét szeme 	O 
ki volt égetve. Patarics Emil barátom maídnem meghalt ijedtében. Felkapta 	0 
a pžsztolvát, és hol az ajtóhoz, hol az ablakhoz szaladt, vagy félóráíg egy szót 	O 
sem szólt, utána meg mindenféle kitalált, hajmereszt ő  történeteket kezdett 
mesélni, mint például... No, mindegy. Sz иvai folyton mondta a lehetetlen 
történeteit, melyeket nyilván ott helyben talált ki, hogy ne mozduljak ii 	C 
mellóle. Már akkor is halálra rémült, ha a konyhába kimentem, hogy enni 	O 

»і  adjak José-Garciának, a papagájnak. 



A dolog egyszerre kezdett kínossá válni. Nem szeretem, ha valaki 
folyton rémüldözžk mellettem, és untam már, hogy folyton a szobában kell 
ülnöm valakinek a hülye viccei miatt. És azt hiszem, Johanna is unta már 
ezt a furcsa helyzetet, még mindig a fotomodelli mosolyával futott be, de én 
nagyon is jól láttam rajta, hogy egyre kevésbé tetszik neki a dolog, egy 
pillanatra sem maradhattunk egyedül, nini mehettünk sehová sem, és Jo-
hannát ismerve, biztos voltam benne, hogy ha ez sokážg tart, egy szép na-
pon faképnél hagy. Nem mintha ez túlságosan letört volna, Johanna nem az 
a fajta nő, akinek az elvesztésébe belepusztul az ember, de azért semmi 
kedvem sem volt elpasszolni egy C. O. Holicser, vagy mit tudom én, ki 
miatt. 

De Patarics Emiltől nem lehetett szabadulni. Kétségbeesetten mondta 
a történeteit, és ha már nem tudott semmit kitalálni, akkor odaállt az ab-
lakhoz, és beszámolt arról, hogy mi történik a szemközti épület lakásaiban. 
Délelő tt pedig a postást leste. Rettenetesen félt a postástól, amint belépett 
az épületünkbe, felkapta a pisztolyt, és lélegzet-visszafojtva leste, hogy meg-
úll-e az ajtónk elő tt. 

A kiégetett szem ű  fénykép kézbesítése után két napig nem jött hoz-
zánk a postás. Patarics Emilt ez egyáltalán nem nyugtatta meg, tulajdon-
képpen az újabb harmadik naptól félt legjobban, és most ott kuporgott a 
heverőn, és szorongatta azt a vacak pisztolyt. Én úgy tettem, mintha dol-
goznék, az asztal fölé görnyedtem, de nem tudtam egy vonalat sem húzni, 
én is ideges voltam, hiszen ha a nyavalyás barátom ma is kap egy fény-
képet, sohasem fogok megszabadulni t ő le. 

Végre feljött a postás, hallottuk, ahogy lépked a lépcs őkön, elment az 
ajtó elő tt, és becsöngetett a szomszéd lakásba. Aztán elindult lefelé. Pata-
rics Emil felugrott a heverőről, a pisztolyt még mindig a kezében szoron-
gatta, és az ablakhoz rohant. Néztem a hátát, az inge átizzadt, a b őrére ta-
padt, és én akkor nagyon utáltam és a pokolba kívántam a nyavalyás bará-
tomat. 

Vagy két percig állt ott az ablaknál, körülbelül ennyi id ő  alatt ér 1e 
a postás a negyedik emeletről (felfelé tíz-tizenöt percig jön, attól függ ően, 
hogy hány levelet hoz a házba), akkor felsóhajtott, és azt mondta: 

— Kilépett az épületb ől. Elindult a buszmegálló f elé. 
Megtörölte a homlokát, látszott rajta, örül, hogy végre a postás kiment 

az épületb ől, és elindult a buszmegállóhoz. Én is örültein, de azért, még 
mindig a tervrajzok fölé görnyedve, megkérdeztem: 

— Kicsoda? 
A postás — mondta rosszallóan. — Tudod jól, hogy a postásról be- 

szélek. 
— 6, igen — mondtam. —Tehát a postás kilépett az épületb ől. És 

ina sem hozott neked f ényképet. Szerintem ezek után nyugodtan kžnyithat-
nád azt a rohadék ablakot. 

Persze hogy nem nyitotta ki. Úgy tett, mintha nem is hallaná, hogy 
mit mondok. Elsétált a hever őig, a pisztolyt letette a f ényképek mellé, aztán 
lassan felém indult. Tudtam, hogy most mindjárt mesélni fog, ezért gyorsan 
az asztal fölé hajoltam, és babrálni kezdtem az egyik vonalzóval. Szörnyen 
elegem volt már a meséib ől. 

— Meséltem már neked arról, amikor bokszoló voltam? — kérdezte. 
— Sohasem voltál bokszoló — mondtam. Egy ember, akit Patarics 

Emilnek hívnak, egyáltalán nem lehet bokszoló. 
— De tényleg .. . 
—Kizárt dolog — szögeztem le energikusan. — Ilyen névvel senki sem 

lehet bokszoló egyetlen pillanatig sem. 

Zavartan állt előttem, én meg nyújtózkodtam, felálltam, és azt mond- 
tam: 

— Adok vizet José-Garciának. Ha nem muszáj, ne gyere utánam. 
— Szeretem José-Garciát — mondta halkan, és természetesen utánam 

jött a konyhába. 
— Hazudsz — mondtam neki. — Tudom, hogy utálod José-Garciát. 
— Dehogyis utálom — szabadkozott. — Miért utálnám? 
— Rendben van — mondtam —, lehet, hogy nem utálod, de biztos 

vagyok benne, hogy nem szereted. Én sem szeretem. 
José Garcia citromsárga tollazatú, igénytelen kis papagáj, nem nagyobb 

egy verébnél, és azt hiszem, szerelmes abba a kávéscsészébe, amelyb ől a 
vizet issza. Mindig a kávéscsésze körül ugrál, borzolja a tollait, és állan-
dóan csivitel neki. Amikor beléptünk a konyhába, mindjárt elhallgatott, és 
szomorúan a kalitka sarkába húzódott. Egyáltalán nem kedvel bennünket, 
sem engem, sem Patarics Emilt, sem Johannát. Főleg Johannát nem kedveli. 
Ćí ajándékozta nekem José-Garcžát, állítólag azért, hogy fi legyek annyira 
egyedül, és ő  nevezte ei José-Garcžának, mivel Johanna szerint egy papagáj-
nak feltétlenül spanyolos (így mondta: spanyolos) nevet kell adni. Nem ér- 172 



tettem egészen, hogy miért kell egy papagájnak spanyolos nevet adni, meg 
aztán egyébként sem lelkesedtem túlságosan José-Garcžáért. El őször is: en-
gem nem zavar, hogy egyedül vagyok, vagy csak nagy ritkán Zavar, de akkor 
többnyire tudok segíteni a dolgon, másodszor pedig: úgy hallottam, hogy a 
papagájok mindenféle kórt terjesztenek. Egyszer valaki mesélt egy kisgye-
rekről, akinek ronda kiütések keletkeztek a száján, mert folyton egy papa-
gájt csókolgatott. Persze nekem eszembe sem jutott volna csókolgatni José-
-Garciát, igazán jól meglettem volna nélküle is, de nem akartam Johannával 
vitatkozni, Johannával tulajdonképpen nem is lehet vitatkozni. ő  szentül 
meg volt gy őződve, hogy szenvedek az egyedüllétt ől, és hogy jót tesz nekem 
egy papagáj, mert az gyorsan megtanul beszélni. És akkor majd nem érzem 
magam annyira egyedül. Mindjárt hozzá is látott, hogy beszélni tanítsa. So-
hasem fogom megfejteni, hogy miért, de el őször mindenáron a Stranger szó 
kiejtésére akarta megtanítani a papagájt. Délutánonként odaült a kalitka 
mellé, és vég nélkül hajtogatta, hogy stranger, Stranger, Stranger... Sze-
gény José-Garcia három nap múlva teljesen búskomorrá vált, meg sem nyik-
kant, még enni sem akart. Johanna megijedt, hogy esetleg megdöglik, és 
nem kínozta tovább. José-Garcža ezután csakhamar rendbe is jött, vidáman 
ugrált a kalitkájában, de az embereket, azt hiszem, végképp megutálta, és 
inkább a kávéscsészével foglalatoskodott. 

— Tényleg szeretem ezt a José-Garciát — mondta megint Patarics Emil 
barátom. 

Nem is válaszoltam neki. Kivettem a kalitkából az üres kávéscsészét, 
José-Garcža gubbasztott a sarokban, és csak akkor nyugodott meg, amikor 
megtöltöttem vízzel és visszaraktam a kávéscsészét. De ekkor sem mozdult, 
roppant bizalmatlanul nézegetett bennünket. Hiába, Johanna teljesen elva 
dította. 

— Még mindig be vagy rezelve? — kérdeztem Patarics Emilt ől. — Nem 
értem, miért kell ennyire berezelni, hiszen már három napja nem kaptál 
fényképet. C. O. Holicser, úgy látszik, megunta a dolgot, vagy már meg is 
feledkezett rólad, és különben  is  csak hülye vicc volt az egész. 

— Nem biztos, hogy vicc volt — mondta Patarics Emil. — Ennyi fény-
képet nem küldenek csak úgy viccb ől. És az sem biztos, hogy C. O. Holicser 
már teljesen megfeledkezett rólam. 

Visszamentem a szobába, és kinyitottam az ablakot. Patarics Emil 
mindjárt elment a közelemb ől, és leült a heverőjére. Onnan kérdezte szem-
rehányóan: 

— Miért nyitod ki folyton az ablakot? Nincs is meleg itt a szobában. 
— Dögmeleg van a szobában — mondtam dühösen. — Izzadsz, mint a 

16. Dögmeleg van itt a szobában, és emellett még szörnyen be is vagy rezel-
ve, és izzadsz, mint a ló. 

Hátat fordítottam neki, és kihajoltam az ablakon. Nagyon meleg volt 
a szobában. Az ablak kelet felé néz, és egész délel őtt betűz a nap. Persze 
hogy meleg volt bent, és jólesett kihajolni az ablakon. Az utcán most senki 
sem járt, a szemközt lev ő  épület árnyékában, a pázsiton két tízéves forma 
kislány tollteniszezett. AZ egyik tarka szoknyában és fehér blúzban volt, ő  
eléggé bizonytalanul játszott, a másik viszont, halványkék sortban és rövid 
ujjú pulcsiban, annál ügyesebben. Rendre visszaütötte a labdát, és ilyenkor 
mindig jóíz űen nevetett. Néztem őket egy ideig, és nem tudom miért, de 
határozottan örültem, hogy ez a két helyes kislány tollteniszezik a pázsiton. 

— Van egy barátom — mondta egyszer csak Patarics Emil —, van egy 
barátom, aki minden m űsort megnéz a tévében. Az egészben az az érdekes, 
hogy a hangot kikapcsolja, és úgy nézi a tévét, figyeli az emberek arcát, 
és úgy próbálja kitalálni, hogy ki miről beszél. 

Hát igen, az utóbbi napokban így csinálta ezt Patarics Emil. A legvá-
ratlanabb pillanatban belekezdett valami lehetetlen történetbe, és mondta 
rendületlenül, és kényszerített, hogy ráfigyeljek. Most úgy látszik, nem tet-
szett neki, hogy kibámulok a nyitott ablakon, és ezért kezdett beszélni. Én 
azonban meg sem mozdultam, továbbra is a két tollteniszez ő  kislányt néz 
tem. 

— Annyira begyakorolta már magát, hogy szinte mindig eltalálja, hogy 
ki miről beszél. S őt, azt is eltalálja, hogy mi a foglalkozása az illetőnek, aki 
a tévén beszél. Majdnem százszázalékos b zto пsággal megállapítja, hogy 
mondjuk, gazdasági szakember, vagy író, vagy politikus az illető. És még 
azt is megmondja, hogy jelentéktelen vagy komoly politikus... 

Nem bírtam tovább, feléje fordultam, és azt mondtam: 
— Nem értem, hogy lehet valaki ennyire megrémülve, amikor lent az 

utcán, a pázsiton két helyes kislány tollteniszezik. Ott, ahol két ilyen helyes 
kžsláпy játszik, szerintem minden a legnagyobb rendben van, és senkinek 
sem szabad félni. 

Patarics Emil barátom úgy nézett rám, mint José-Garcža, a papagáj, 
~~~ amikor elvettem t őle a kávéscsészét. Ć3sszehúzta magát a heverőn, sápadt 



volt, és szomorúan pislogott. És még mindig izzadt az arca, pedig .mosr 
nyitva volt az ablak. 

— Rossz b őrben vagy — mondtam neki. — Olyan a színed, mintha 
súlyos gyomormérgezésben szenvednél. Ez azért van, mert nem .mész leve-
gőre. Le kellene menned oda a pázsitra, és tollteniszezhetnél a kislányokkal. 
Nagyon bájos gyerekek,. egész biztosan jót tenne neked, ha tollteniszeznél 
velük. 

— Nincs semmi bajom — mondta Patarics Emil. 
— Rossž bőrben vagy, ez az igazság — mondtam ismét. — Feltétlenül 

levegőre kellene menned. 
— Nincs semmi bajom — bizonygatta. 
Dühös voltam rá, és azt mondtam: 	. 
— Akkor is elmehetnél már valahova, a fene egyen meg. Elmehetnél 

sétálni, vagy fürödni, vagy mit tudom én. Legalább délután elmehetnél va-
lahová, amíg Johanna itt lesz nálam. 

— Sohasem zavarlak benneteket — mondta. — Еs Johanna mindig 
olyan kedves... 

— ő  mindenkihez kedves. Ez hozzátartozik a szakmájához. És meg-
nyugtatlak, hogy igenis zavartál bennünket. Főleg Johannát zavartad, ő  egy-
általán nem kedveli a páratlan társaságot. Nem lepődnék meg túlságosan, 
ha dobna miattad. 

— Johanna szeret téged — mondta Patarics Emil. 
—Szeret bizony. De nem ilyen körülmények között. Azt szereti, ha 

elviszem valahová, els ősorban pedig azt szereti, ha lefekszem vele. Ha nem 
tudtad volna. 

Patarics Emil barátom ezek után hosszasan eltűnődött. Törölgette a 
homlokát, többször körülnézett a szobában, látszott rajta, hogy valami meg-
oldáson töri a fejét. Végül azt mondta: 

— Ha akarod, bemegyek a fürd őszobába, addig, amíg  ti...,  szóval ér- 
ted. 

— Hülye — mondtam neki. — Azt hiszed, ez nekem nem jutott volna 
eszembe. Johanna esetében ez nem ér semmit. Johanna olyan Tármát csap, 
hogy legsžívesebben még a. szomszédokat is kiköltöztetném. Még hozzá sem 
ér az ember, máris azt kiabálja, hogy: „6, te vagy az igazi férfi." Vagy va 
lami hasonló marhaságot mondogat, de nagyon hangosan. Mellesleg, ha visz-
szagondolok, sohasem voltam nála kimondottan remek formában. Lehet, 
hogy éppen azért, mert azt kiabálja, hogy én vagyok az igazi férfi. Nem 
szeretem, majdnem szégyellem magam, ha ilyenkor kiabálnak. 

Patarics Emil barátom ismét eltűnődött, de most már végképp nem 
jutott semmi se az eszébe. Fejét rázta, és azt mondta: 

— Hát én nem is tudom, hogyan segíthetnék. 
— Úgy segíthetnél, hogy elt űnsz innen legalább néhány órára: Haza is 

mehetnél már, megnézni a lakásodat. 
— Amikor eljöttem, azt mondtad, hogy nyugodtan itt maradhatok, 
— Akkor még nem tudtam, hogy ennyire be vagy rezelve a hülye C. Đ. 

ameddig akarok. 
Holicser miatt. Utálom, ha valaki folyton rémüldözik mellettem. Ha tovább 
folytatod, belebetegszem. 

— Fogalmam sincs, ki lehet az a C. O. Holicser. Nem tudom, mi baja 
van velem — mondta elgondolkozva az én nyavalyás barátom. 

Elegem volt mindenb ől. Hátat fordítottam Patarics Emilnek, és megint 
kihajoltam az ablakon. De a két kislány már nem tollteniszezett, a füvön 
ültek egymás mellett, és komoly arccal beszélgettek. Elhatároztam, hogy le-
fekszem aludni, és tulajdonképpen már csak a nappali alvások tették elvi-
selhetővé Patarics Emil jelenlétét. Ilyenkor legalább megsz űnt létezni. Le-
dőltem tehát az ágyamra, betakaróztam egy pokróccal, a fal felé fordultam, 
és elaludtam. 

Patarics Emil barátom persze becsukta az ablakot, amint elaludtam. 
Arra ébredtem, hogy rettenetesen melegem van, kábultan néztem a mennye-
zetet, és hirtelen azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Akkor csöngettek. Felül-
tem az ágyon, megdörzsöltem a szemeimet, és csak akkor vettem észre, hogy 
Patarics Emil már az ajtónál áll, és pisztoly van a kezében. 

— Menj onnnan a fenébe — förmedtem rá. — Ez biztosan Johanna. 
Nehogy belel őj, te szerencsétlen. 

Odabotorkáltam az ajtóhoz és kinyitottam. Johanna állt az ajtó elő tt, 
f otomodelli mosolyát a szokásosnál szélesebbre húzta, meglep ően jókedv ű  
volt, és meg volt pakolva csomagokkal. Könnyedén belibbent az ajtón, és 
amikor meglátta Patarics Emilt pisztollyal a kezében, nevetve megkérdezte: 

— A mi nyavalyás barátunk még mindig be van rezelve? M_ a is kapott 
fényképet C. O. Holžcsert ől? 

— Nem kapott fényképet — mondtam. — C. O. Holicser megfeled-
kezett róla. De ő  azért változatlanul be van rezelve.. 	 .. 	. 174 



— Kár — mondta sajnálkozva Johanna. — Kár, hogy nem kapott 
újabb fényképet. Imádom C. O. Holicser felvételežt: rendkívül ötletesek. 

Az ablakhoz mentem, és megint kinyitottam, ügyet sem vetettem Pata-
rics Emilre. Johanna pedig lerakta a csomagjait az asztalra, a tervrajzaim 
mellé, és titokzatos mosollyal azt mondta: 

Ajándékot hoztam neked. Nagyon édes ajándékot, hogy ne érezd 
annyira egyedül magad. 

— Van már egy papagájom — mondtam rosszat sejtve. — Mž б ta José-
-Garcia itt van, sohasem érzem magam egyedül. 

— José-Garcia a világ legbutább papagája — mondta megvetően Jo-
luinna. — Nem hiszem, hogy sokat segít rajtad. De nézd, mit hoztam most. 

Az egyik csomagról lehámozta a papírt, és egy fadobozt vett el ő. Ova-
tosan felnyitotta a doboz fedelét, és megmutatta az ajándékot. Egy tik.  

nйѕbёКa volt a dobozban, körülbelül akkora, mint a tenyerem. Lustán moz-
gatta a fejét. 

— Tekn ősbéka? - kérdeztem megrökönyödve. — Csuda furcsa ötleteid 
vannak néha. 

— Ugye, milyen szép? — mondta őszinte elragadtatással Johanna. 

Inkább nem szóltam semmit. A tekn ősbéka határozottan ronda volt, 
de ezt nem mondhattam Johannának. Patarics Emil viszont mindjárt dicsér-
ni kezdte. 

— A tekn ősbéka a legrokonszenvesebb állatok egyike — mondta nagy 
hévvel. — Van bennük valami ősi méltóság. 

Teljesen meghülyült az én Patarics Emil barátom. Tekn ősbéka és mél-
tóság!! 

- Ugye, magának  is  tetszik? — mondta neki lelkesen Johanna. 
— Mit kezdjek én ezzel a tekn ősbékával? — kérdeztem rosszkedv űen. 

— Mondd, örülsz te neki egyáltalán? — nézett rám Johanna rossz-
kedvűen. 

— Persze hogy örülök — mondtam gyorsan. — Csak éppen nem tu-
dom, hogy mit kezdjek vele. Sohasem volt tekn ősbékám. Azt sem tudom, 
hogy mivel kell etetni. 

— Zöldsalátával, mályvalevéllel vagy f ő tt tojással mondta Johanna. 
— Főtt tojással? 
— Igen. Nagyon szereti a f őtt tojást. De ne félj, nem eszik túl sokat. 

Egyszerre legfeljebb fél tojást fogyaszt el. F őzök  is  neki mindjárt. 
— Nékünk hoztál valami ennivalót? —kérdeztem. 
— Hoztam. De el őbb a teknősbékának adok enni. Meglátod, milyen 

édesen majszolja a fő tt tojást. 

Éhes voltam már, és Patarics Emil is bittós éhes volt, de meg kellett 
várnunk, amíg Johanna megfőzi a tojást a teknősbékának. Mikor elkészült 
vele, meghámozta és hosszában kettévágta a f őtt tojást, és akkor áthívott 
bennünket a konyhába, hogy nézzük, milyen édesen eszik az a dög. Tényleg 
ette a tojást. Nyújtogatta a vékony, ráncos nyakát és evett. José-Garcia ez-
alatt halálra rémülten figyelte Johannát, de ő  most csak a tekn ősbékával 
törődött. 

— Megfelel ő  nev it  kell találnunk neki — mondta. — Olyan nevet, 
ami illik hozzá. 

— Legyen Samu — mondtam kétségbeesetten, szerettem volna gyorsan 
végezni a tekn ősbékáva 1. 

— Meg őrültél? — kérdezte felháborodottan  Johanna.  —Sohasem ad-
nék neki ilyen nevet. 

— Miért? 
— Azért, mert nem illik hozzá — mondta, de nem ajánlott semmiféle 

nevet. 
Nevezzük C. O. Holicsernek —próbálkoztam. 	 . 

Azt hittem,  Johanna  ismét felháborodik, már ráncolta is a homlokát, 
de aztán elnevette magát, és azt mondta: 

.— Ez már sokkal jobb: Ez a név illik hozzá. C. O. Holicsernek fog -
juk nevezni. 

Gonoszkodva nézett Patarics Emil barátomra, aki megpróbált tiltakozni: 
— Szerintem egyáltalán nem illik egy ilyen rokonszenves állathoz .. . 
— Maga hallgasson — torkolta le  Johanna.  — Maga túlságosan be van 

rezelve. Még egy tekn ősbékától  is  fél, ha C. O. Holicsernek hívják. 
Patarics Emil befógta a száját, és szenvedő  arccal nézte, hogy  Johanna  

az egyik széncerúzámmal felírja a tekn ősbéka dobozának az oldalára: „C. 
O. Holicser" Aztán végre mi is elmehettünk enni. Johanna tányérokat és 
evőeszközöket hozott a konyhából, az asztalról lesöpörte a tervrajzaimat, az 
egyik csomagból kenyeret vett el ő, a másikból egy sült csirkét, és kétfelé 
vágta. Tele sžáјfal faltuk a csirkét Patarics Emillel,  Johanna  meg csak né- 
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— Én ebédeltem már — mondta. — Az egyik autógyár igazgatójával 
ebédeltem. 

Az „autógyárat" és az „igazgatót" külön nyomatékkal hangsúlyozta. 
Félszemmel felnéztem rá, és evés közben megkérdeztem: 

— Azért vagy olyan jókedv ű? 
— Azért is — mondta Johanna. — F őleg azért. Nagyon jó ötlettel állt 

elő  az igazgató. 
— Azért igazgató — mondtam. — Egy igazgató fabatkát sem ér, ha 

nincsenek jó ötletei. Kopasz az illet ő? 
— Nem kopasz — mondta sértett hangon Johanna. — Еs légy szíves, 

ne gúnyolódj. Autókat fogok reklámozni. 
— Ez az a jó ötlet? 

Igen. Ez az a jó ötlet — mondta vontatottan. — De ne gondold, 
hogy ez csak egy olyan közönséges reklámozás lesz. Egy piros szín ű  luxus-
kocsit fogok reklámozni, úgy, hogy felállok a tetejére, és egészen lassan 
végighajtunk a város főutcáján. 

— Biztos vagyok benne, hogy őrült sikered lesz — bólogattam, és köz-
ben már végeztem is az evéssel. 

— Lehet, hogy a kocsit nekem is ajándékozzák — mondta Johanna. —
Az egyetlen feltétel csupán az lesz, hogy minél többet furikázzak vele a 
városban. 

— Dzsipet nem gyárt az žgazgatód —kérdeztem. 
— Dzsipet? Nem hiszem. Miért? 
— Imádom a dzsipeket — mondtam. — Jobb szeretném, ha egy piros 

dzsipet reklámoznál, és azt kapnád ajándékba. 
— Sohasem reklámoznék dzsipet. Luxuskocsit fogok reklámozni. 
— Tehát egy luxuskocsi tetején fogsz végiggördülni a f őutcán? 
— Igen. 
— Meztelenül? 
— Nem. Nem egészen meztelénül. Vetk őzni fogok, de nem vetek le 

mindent. 
— Hajmereszt ő  mutatványnak ígérkezik — mondtam. — De az a fon-

tos, hogy jó az ötlet. 
Johanna nem válaszolt. Duzzogva hallgatott, és tüntet ően elnézett a 

fejem felett. Elhatároztam, hogy megbékítem. Odamentem hozzá, megfog-
tam a kezét (a tisztesség kedvéért megpróbálta bágyadtan elrántani), és 
azt mondtam neki: 

— Ne haragudj. Arról van szó, hogy ez az autóreklámozás szeržntem 
is egészen remek ötlet. 

— Gúnyolódtál — mondta még mindig duzzogva. — Azt mondtad, hogy 
hajmeresztő  látvány leszek. 

— Dehogyis gúnyolódtam. Arról van szó, hogy kissé veszélyesnek tar-
tom a dolgot. Nem olyan könny ű  megállni egy mozgó kocsinak a tetején. 

— Egészen lassan fog menni a kocsi. 
— Akkor is veszélyes — bizonygattam. — Akármilyen lassan megy a 

kocsi, mégžscsak rázkódik egy kicsit, meg aztán síkos is a teteje. És te még 
vetk őzи ž  is  akarsz. 

Johanna most már egyáltalán nem duzzogott. Megszorította a kezemet, 
és elkezdett magyarázni: 

— Mezítláb fogok állni a kocsi tetején, így biztosan nem fogok meg 
csúszni. És minden ruhadarabot a fejemen keresztül húzok le, tehát a lába-
mat meg sem kell mozdítani. El őször a blúzomat vetem le, és a járókel ő k 
közé dobom, aztán szép lassan levetem a szoknyámat, aztán a kombinét 
(meleg van ugyan, de erre az alkalomra kombinét is húzok, mert jobb, ha 
mžnél több ruhadarabot vet lé az ember), és akkor ott állok bikiniben az 
autó tetején. Végül levetem a  bikini  fels ő  részét is, és azt is a járókelők 
közé dobom. Nyugodt lehetsz, nem fogok leesni. A kocsi alig rázkódik egy 
kicsit, legfeljebb annyira, mint ez az asztal. — Megfogta az asztal szélét, és 
mozgatni kezdte. — Legfeljebb ennyire. 

Még mindig bizalmatlanul ráztam a fejem. Johanna szemrehányóan 
nézett rám, rosszul esett neki, hogy továbbra is kételkedem. 

— Majd mindjárt meglátod — mondta, és dühösen lesöpört mindent 
az asztalról. Fellépett a székre, onnan az asztalra. — Mozgasd — parancsolt 
rám az asztal tetejéről. 

Ám legyen. Mozgatni kezdtem az asztalt, Johanna pedig mosolyogva 
kikapcsolta a ruháját, és lassan kezdte lehúzni a fején keresztül. Aztán mo-
solyogva elhajította a ruhát. Ezúttal nem volt rajta kombiné. Patarics Emil 
barátom kžgúvadt szemekkel figyelte, és én sem mozgattam már az asztalt. 
Nagyon szép volt Johanna ott az asztal tetején. 

— Levessem a melltartómat is? — kérdezte. 
— Nem! — kiáltottam. — Még ne. бΡltözz fel, fésülködj meg, és már 
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Patarics Emil barátom egyből megfeledkezett Johannáról. 
— De hát miért? —kérdezte siránkozva. —Miért kell elmenni? Itt 

maradhatnánk mind a hárman, és .. . 
— És mit csinálnánk? — Ezt Johanna kérdezte fentr ől, az asztalról. 

És még azt is mondta: — Kedves uram, én sajnos, megutáltam egy kicsit ezt 
a lakást az utóbbi napokban. Ezt eddig nem akartam mondani. De most 
megmondom, mert örülök, hogy végre kimozdulunk innen. 

— Beszélgethetnénk — hadarta kétségbeesetten az én nyavalyás bará-
tom. —Beszélgethetnénk például... Figyelték már a koldusokat? 

— Nem f žgyeltük — mondtam. Ebben a városban nincsenek koldusok. 
Az egész országban nincs egyetlen koldus sem. Mžért is lenne? 

Lesegítettem Johannát az asztalról, kezébe adtam a 'ruháját, én meg be-
mentem a fürd őszobába borotválkozni. Onnan is hullottam, hogy Patarics 
Emil barátom a koldusokról magyaráz Johannának. Azt bizonygatta, hogy 
igenis vannak koldusok az országban. Johanna, úgy látszik, nem szólt egy 
szót sem, mert amint végzett a koldusokkal, Patarics Emil mindjárt elkez 
dett beszélni neki arról a barátjáról, aki hang nélkül nézi a tévét. Johanna 
erre sem szólt egy szót sem. Éppen befejeztem a borotválkozást, amikor hal-
lom, hogy Patarics  Emil  kétségbeesetten mondogatja: 

— Ne csinálja ezt! Kérem, ne csinálja ezt! 
Kiugrottam a fürdőszobából, és látom, hogy Johanna az arca elő tt 

tartja a kiégetett szemű  f énykép е t, és lassan Patarics Emil felé lépked. Sze-
rnei ijesztően csillogtak a cigarettával kiégetett lyukak mögül. 

— Ln vagyok C. O. Holicser, a vegytisztító és rovarirtó — mormolta 
Johanna, az én nyavalyás barátom meg rémülten állt a szoba sarkában, és 
Jóhannára szegezte a pisztolyát. 

— Hagyjátok abba — szóltam rájuk. — Johanna tedd le azt a fényképet, 
mert a nyavalyás barátunk még beléd lő. 

Johanna nevetett, eldobta a fényképet, és azt mondta: 
— Soha életemben nem láttam még ennyire berezelt embert. 
Ekkor csöngettek. Patarics Emil most az ajtóra szegezte a pisztolyát. 

Hegvetően végigmértem, aztán az ajtóhoz mentem és kinyitottam. Egy pos-
tás állt a lépcsőházban, nem az, aki délelőttönként járt erre, hanem egy 
másik postás, és egy ajánlott levelet nyújtott át. Aláírtam, hogy átvegyem a 
levelet, becsuktam az ajtót, és feltéptem a borítékot. Egy fénykép volt ben-
ne. Egy levelez őlap nagyságú fénykép. Engem ábrázolt, amint elmélázva ül-
dögélek egy korhadt farönkön. Esküszöm, nem emlékszem rá, hogy valaha 
is  ültem volna korhadt farönkön. A fényképen más nem is látszott, nem 
volt megcsonkítva. De azért megfordítottam. A hátlapján ott volt a négy-
szögletes pecsét: „C. O. Holicser, Vegytisztító és Rovarirtó." 

Johanna és Patarics Emil mellettem álltak, ők  is  a fényképet nézték, 
meg a pecsétet. Egyszer csak Patarics Emil, az én nyavalyás barátom, el-
kezdett nevetni. Hat napja lakott már nálam, de most hallottam el őször 
nevetni. Hangosan, fuldokolva nevetett, a pisztolyát az asztalra dobta, ő  pe-
dig leült a heverőre, és tovább nevetett. Szörnyen felb őszültem, felvettem a 
pisztolyt az asztalról, ráfogtam Patarics Emilre, és azt mondtam: 

— Takarodj a lakásomból! 
Egyáltalán nem ijedt meg. Nyugodtan felállt a hever őről, és nevetve 

mondta: 
— Máris megyek. A pisztolyt neked adom. 
Hihetetlenül megváltozott. AZ volt az érzésem, hogy legalább fél fej-

jel magasabb, mint amilyennek eddig láttam. Mosolyogva figyelte a pisz-
tolyt a kezemben, aztán Johannára nézett. 

— Kedvesem, te be vagy rezelve — mondta nekem  Johanna.  
— Nem vagyok berezelve. 
— De, be vagy rezelve, és szappanhabos a f ü1ed. 
A fülemhez nyúltam, tényleg szappanhabos volt. 
— Hát akkor mosakodjál meg, és menjünk. 
— Nem kell elmennünk. Most már itt is maradhatunk. 
— El akarok menni — mondta  Johanna.  —Semmi kedvem sincs itt 

maradni, különösen, ha be vagy rezelve. 
— Nem vagyok berezelve — mondtam. — De igazán itt maradhatnánk. 
Johanna akkor Patarics Emilhez fordult, és megkérdezte t őle: 
— Maga merre megy? 
— Nekem mindegy — mondta Patarics  Emil.  —Mehetünk együtt is. 
— Menjünk — mondta  Johanna.  Aztán még visszaszólt nekem. — Mosd 

le a szappanhabot a füledről. 
És elmentek. Tanácstalanul álltam a szoba közepén, egyik kezemben a 

pisztoly, a másikban a fénykép. Egy fénykép, amely engem ábrázol, amint 
egy korhadt farönkön ülök, holott én egyáltalán nem emlékszem, hogy va-
laha is ültem volna korhadt farönkön. Mit kezdjek egy ilyen fényképpel? 
És akkor még eszembe jutott C. O. Holicser, a tekn ősbéka  is.  A ráncos nya- 

177 kávai és a hülye nevével. Mit kezdjek én egy tekn ősbékával? 



brasnyó istván 

kellemes  társaság 
t7GYNđK A HEíZBAN 

Ha az ablakuraik éppen az útra ,néz, este ügynök kopog be гaj~ta. Fehér keze an 
és egészen hosszú ujjai, zsebében kotorász, majd oigamettával kínál bennünket, 

nхi azonban pipázunk. 
No most cukorrépa, kender, cirokmag, repce, szója és napmafo гgómag bármekkora 
tételben; azután mák, mákhéj, riainus, fodormenta, bükköny és lobarsó meg- 

egyezés szerint. 
Teafüvek. 

Takarmányrépa-, tarlánépa- és baltacimmag- еLadás. SzáЛlítás saját igával, megjegy- 
zem. Az ügynök magas, vékony  ember,  sáгga fogai vannak és rosszul öltözött. 

Mivel üzlet nem jön létre, azon sem lepődünk meg, ha hirtelen az asztalra teszi 
eddig a kezébentartott kanapját, és éjjeli s¢á цá'st kér tőlünk. Egyelőre tétovázunk: 
az ügynök nem hajlandó az istápéban aludni, ha viszont rni megyünk az istállóba, 
mert átadjuk neki az ágyunkat, akkor meg az egész házat ráhagyjuk az ügynök 

kényéreake+dvére. 
Továbbá tudjuk azt is, hogy az ügynökök sokat vannak úton, nem mosakszanak 
keilőkéррen, és +idővel eltetvesednek. мiлdenkivel lepaktálnak; 'tanújelét adják ara- 
nak is, hogy bármelyik nővel az első  látó гa hajlandók felelőtlenül viszonyt 
kezdeni egy pohárka pálinka után, s aztán betegségeket hurcolnak ma ggukka , 

miegymás. 
Kellemetlen volna most számunkra, hogy megbontva a ház rendjét, .fürd őt készít- 
tessünk egy ügynöknek, akiről вΡddüg aligha sejtettük, hagy épp ma fog beállítani. 
Kétközben vagyunk, ám az ügynök •nem habozik, otthonosan méz 'körül a házban. 
Végérvényesen azonban csak akkor utasítjuk vissza, s ezt oly eréllyel tesszük, hogy 
magunk  is  meghökkenünk egy lélegzetvételre, amikor lehajol, hogy kioldja a cip ő- 
zsi•nórját, és hátul, a kabátja .alól, sárgára 'kopott .pisztolytáska végét látjuk el ő - 

meredni. 

A SZĐMiSZÉD BOLOND LÁNYA 

Kései órán megyünk hazafelé, bort ittunk jócskán, mondhatni, hogy a fejünkbe 
állt. A fű  zúzmarás, harsog .a iábunk alatt, a cip őnk talpa meg-megcsúszik, vi- 

gyáznіи 'k kell, nehogy megfektessünk valahol az útszélen vagy az árokparton. 
Kutyaugatást hallurak, igyekszünk arrafelé tartani, távolról jön, mi pedig messzire 

megyünk. 
Olyan az .éjszaka, mint egy fényképraegatív: zúzmara iil á kórók szárán, az útmenti 
fasoron, hogy még a legvékonyabb ágakat is tisztán látjuk, ezüstösen válágtanak. 
Hanem lépteinket hirtelen 'siet ősre fogjuk, mivel a fasorban ismeretlen alakot 
látunk imbolyogni, le-fel jár a fák közt, amit mégiscsak különösnek találunk, hi- 
szen néptelen hely ez, ahol most vagyunk, évek óta nem találkoztunk itt senkivel 

éjszakának idején. 
Tisztában vagyunk azzal fis, hogy ez nem lehet a részegségünk következménye, mi- 
vel sokszor elmaradtunk . már, olykor hetenként, és szamtalanszor mentünk át a 

fasoron, nyugodt szívvel, néha meg is álltunk itt, elszívni egy cigarettát. 
Ahogy közelébb érünk, kissé letérve az útról, ismer ős alakot fedezünk fel a fák 
közt: a szomszéd lányát, hálóingben, vállig érő  ősz hajjal. Kezében ásó, a fák  78  



törzsét csapdossa vele, k.iáltozik is valmmt, nem értjük. 
Nyomban elhatarozzuk, hogy ezt holnap vagy a napokban szóvá tesszük a szomszéd 
előtt, de később, ahogy twlhaladunk a fasoron, elszáll fejünkből az egész, mintha 

meg sem történt volna. 
E tekintetben megnyugszunk; hanem nyugtalanít bennünket, hogy köd száll, egyre 
sűrűibb, mintha a felhők a •földre szakadtak volna, s ha most lábalva a s űrű  köd- 
ben átvágunk a tamlón, nem biztos, hogy egyhamar hazaérünk, ki tudja, hol virrad 
ránk. Végig kigomboljuk magunkon a kabátot, lélegzetünk érezhet ően felgyorsul; 

igyekszünk iránуt tartani, miközben egy barázdához igazadunk, bal fel ől. 

KELLEMES TáRsAsAG 

Dísszel ezüstösen süt a hold, nem panaszkodhatunk rosszkedvre, messzire látunk 
az éjszakában, és váratlanuil elkezd fújni a szél. 

A ;szél hangokat sodor ifelé ik, szaggatdttan; vígan vannak most a faluban, szombat 
este, :két héttel kisasszony után. Ha má х  így van, elindulunk, keres'ztülvágun'k a 

földeken, erős harmat hull szeptemberben. 
Leereszkedünk a csatornaparton, egészen a vízig, aztán belelabalunk, míg csak el 
nem tűnik talpunk ,alól a ;part talaja, akkor úszásra fogjuk a dolgot, magunk 
mögött még halljuk, ahogy fatatpú papucsaink össze-összekoccannak a hullámokon, 

majd szerencsésen •partot érünk. 
Már vissza sem nézünk; az asszonyt a faluban Francia Verának hívják, és nem 
szeretnénk elszalasztani az alkalmat. Bizonyára bort is hoztak, .azonkívül a kelle- 

mes társaság kárpótolni fog bennünket mindenért. 
Belökjl'k az ajtót, odabenn Vaštagon áll a füst, és száll a zsírszag, fürtökben 
körték lógnak a mennyezetr ől, és valaki elébünk siet, .a söntés fö ►ött az óra 

20.05-öt mutat. 

A TOZ FÉNYE 

Véletlenül rengeteg s ъi'Ivánk termett, s miután leszüreteltük, és alacsony ára 
miatt •nem tudjuk értékesíteni, meg ajándékba is csak kis hányadát adhatjuk, 
nincs más hátra, mint hogy az egészet kézi répaszeletel őn megdaráljuk, kisebb 
taedényben (30 literesnél nem nagyobban) :bunkóval leosesre verjük és fahordákba 

öntjiik. 
A :fiahordákban tíz napig vagy legtovább két hétig hagyjuk állni., s eleinte napon- 
ként egyszer felkeverjük mindaddig, amíg csak forrni nem kezd, és nem kap jel- 
legzetesen csípős szagot. Attól a naptól kezdve nem keverjük, hanem sorra jár- 
juk a környéken a pálinkafőz&kazán tulajdonosokat, és megpróbálunk több nap- 

ra kerekeken gördül ő  kazánt bérelni, tekintettel a termés mennyiségére. 
Amennyiben találunk ilyen kazánt, és a gazdája nem ragaszkodik hozzá túlságo- 
san, az udvarunkba húzatjuk, és .az udvar közapén el őkészítjük. A desztillálás sok 
vizet igényel, jó előre gondoskodnunk kell elegend ő  vízről, hogy a hűtő  állandóan 
fel legyen töltve. Tűzianyagmak legjobban hulladékfa felel meg, nem ég nagy láng- 
gal és a parazsa tartósan és egyenletesen melegít. Ha a t űz túl hevesen ig, egy 

vödör vízzel lecsendesítjük. 
A kazánt a hordákból háromnegyedig töltjük, lefedjük és agyaggal letapasztjuk, 
Hagy ne szökjön a pára, a csövekef, ahol rés van rajtuk, sz.ntén. Alágyújtunk, 

és attól kezdve kevés gondunk van a munkára. 
Ahogy szállni kezd a füst, a szomszédok egyenként érkeznek, s azontúl mindenre 
figyelni fognak. Kedvelik a rézelejét, és este szeretnek elbeszélgetni a pislako15 

tűz fényénél. 

VADÁSZAT ŐSZI ESTÉN 

Esete, ha meggondoljuk magunkat, ndutáлΡ a vadőrt egy árával előbb láttuk az 
íftoлΡ a falu felé menni, alővesszük a kamrából a puskát, s belemarkolunk a 
töltényes dobozba. Úgy nézzük, hogy legalább 10-12 töltényt vegyünk magunk- 
hoz, s ezek közüil 8-10 lehet őleg aprósörétre legyen töltve. Ha mindezt ellen- 
őriztük, akkor nekivághatunk a határnak. Ilyen célra legjobb, ha gumicsizmat 
húzunk és meleg kabátot öltünk, mert az éjszaka nedves és er ősen le fog hűlni. 
A •kerítésen túl puskánkat aprósörétre töltjük, majd i!smét vá4lra vetve elindu- 
lunk, amerre kedvünk tartja. Legjobb, ha a tanyákat elkeriiljük, így nem ro- 
hannak ránk kutyák, s messzir ől lehetetlen pontosan megállapítani, honnan hal- 

latszanak a lövések. 
Zsákmányunk 'igen változatos lehet, els ősorban fácán, .nyúl, fogoly s néhány ke- 
vésbé ismert madár, átvonulóban, mint szalonka, vetési lúd (aprósörét), esetleg 

őz vagy róka is (nagysörét). 
fgy éjfél előttre bőségesen meglesz a másnapi élelmünk, s ha valami szebb pél- 
dányra futottunk, elvihetjük preparáltatni, és ha netán a madártöm ő  megkéгne 
bennünket, hogy idővel szerezzünk majd neki valamilyen különösdbb példányt, 

nem fogjuk tőle megtagadni ezt az örömöt. 
A fiatalabb preparátorok legtö'b'bre a vízi madarakat tartják, persze a daru után, 
mert az a leglátványosabb és m űvészi munkát igényel. Vannak madartöm ők, 

akik túzokot még sohasem láttak, így ez a tévedésük megbocsátható. 

A KENYÉRSÜTЕS NAPJA 

Néha .télen a befagyott folyók jegén a hegyekb ől átjönnek a farkasok, egész 
éjjel nyugtalanítják a kutyákat, š ha ilyenkor hosszabb útra megyünk gyalog 

vagy szánkón, leginkább fegyvert is viszünk magunkkal. 
A kutyák gyáván az istállóban latputпak, és erősen nyiszognak, de nem lehet 

kizavarni őket, Harapják s tépik a vessz őseprűt, ha faléjük nyúlunk vele. 
Az asszony este nem mer felmenni a padlásra lisztért, pedig valóban fogytán a 
kenyér a házban, akkor hát magunknak kell mennünk, fejünk felett tartva a 

petróleumlámpát, hogy el tudjunk igazodni a sötétben. 
Amikor a gószágna'k vetünk éjszakára, t űzianyagot is készítüailk be egyúttal, s 
ekkor rájövünk, hogy a •kutyák tulajdonképpen nem is a farkasoktól félnek, 
hanem éppen tőlünk; hagy jártunkban-keltünkben fegyvert hordozunk magunkkal, 

179 	 és nem járunk újabban vadászni. 



Aztan tél végén az újságok 'leközlik azoknak a szérencsés vadászoknak a képét, 
akiknek a tel folyamán sikeriilt farkast elejteniük. A puskát megint szegre 
akasztjuk a kamrában, s elmegyünk megérdeklődni a bognártól, össze tudna-e 

. ütni tavaszra egy szekeret a számunkra. 

GEREZNA 

Miközben alrnot gyűjtünk a lovak alá, a szalmatörekb ől nagyobbacska, barna 
állatot Tátunk előugrani, amely egyenesen felénk .tart. Az els ő  pillanatban meg- 
rémülünk tőle, hogy a harapása esetleg mérgez ő  lehet, s ha rnegгnar bennünket, 
belebetegszünk. Aztán megbánjuk, hogy ilyesmit f еltétéleztünk rája, hanem most 

már késő, mivel a kezünk gyorsabban járt, ás elóbb derekasan odacsaptunk. 
Most hátsó lábánál fogva felemeljük, alaposabban végigmérjük, látjuk, cs нІogó, 

énеs szálú szőre van, a szőrszálak hegye feketébe játszik. 
Mivel nem tudunk vele mit kezdeni:; kísérletképpen denyií77uk a b őrét, š a szoká- 
sos mádon tartósítjuk •avégb ől, hagy valaki errejárótól majd megérdekl ődjük, 
miféle árlatról is van szó. Másnap, ha átjön a szomszéd . f еsіеѕёgе  kölcsönkérni 
egy kapát, förtétlenül megakad a szeme a prém еn, s mivel semmi különöseb'b 
szándékunk ninos vele, és ha már annyira megtetszett neki, szíves-örömest oda- 

ajándékozzuk, meg kapát is adunk kölcsön. 
A szomszéd felesége elviszi a prémet a faluba, s a pénzen, amit kap érte, éb- 

resztőórát vesz és hat cifra kanalat, és egy ideig nem mutatkozik. 
AaniIlфх  ké'sőbb az 'iránt kérdezősködünk, nem említették-e véletlenül a boltban az 
állat vagy aprém- nevét, bocsánatkér ően elmosolyodik, mi erre bele вgyezően bólo- 

gatunk, ás úgy gondoljuk, a iboltos bizonyára em Јákezni fog. 

RÉTI HALASZAT 

Gyakori esők után a barázdákban meg a réten halak ütik fel a fejüket. Sokáig 
nem értjük ezt, végül magunk  is  :kénytelenék vagyunk elhinni, hogy a félh őkbő l 
esnek, vagyis a vihar sodorja magával a halakat olyan vidékr ől, mely túlteng 

halban, azokra a vidékekre, amelyek halban és vízben szegények. 
Előbb elcsodálkozunk, hogy kalappal, sőt puszta kézzel is apróhalat meríthetünk 
a föld végén a barázdából, ám ahol a víz összefút, a lapályokban meg a horpa- 
dásokban, tenyérnyi hosszú halak tátongnak föl ránk, 'kosárral kimeríthet ők és 

olajban sütve az ízük  is  kifogástalan. 
Olyan részeken, ahol emlékezetb ől tudjuk, hogy azelőtt víz járt, a vízjárásnak 
most lapáttal szűk és..sekély lefutót hányunk, közben vigyáz лunk kell, nehogy 
túl gyors legyen a víz; ment alámoshatja a földet és tönkreteszi a lefutót. A pad- 
lásokon általában mindenfélé van háromágú szigony, ami arra vall, hogy régeb- 
ben komolyabb halászás folyt a •vidéken, a szigonyok vége horog alakúra van 
reszelve, ágaik 2,5-3 centiméterre vannak egymástól, kerek foglalatukba köny- 

nyebbfajta nyél erősíthető . 
Egy napig feléje sem nézünk a lefutónak, másnap szigonnyal megyünk, s ha a 
lefutó, amit készítettünk, jó, akkor pár óra alatt több nagyobb halat silkerül 
elosípnünk. Ha nem tudjuk nézni a vemgődésüket, fejjel többször a szigony fog- 
lalatához csapjuk őket. Huzamosabb ideig .rendszeresen halászhatunk itt, míg 
csak a víz meg nem habosodik és egészen barna nem lesz. Akkor egyszerre el- 
tűnnek a halak, anélkül, hogy ékár egyetlen tetemet is látnánk a vízen vagy a 

fű  közt. Aztán évekig keld várni, míg újra іКеzdhе tjііК . 
Ha nem :kedveljük különösképpen a :szigonyt, esetleg idurvdnak találjuk vagy 
a ha'lászatában ügyetlenek vagyunk, akkor társat veszünk magunk mellé, és 
csendesebb vízen vonóhálóval próbálkozunk. A vonóháló zsákmánya leginkább 
csík, vagy apróbb fajta vöröshal. Ha 'a csík. b őrére sót szórunk, nyálkáját leveti, 

s ezután egészben megsüthetjük, •anélkül, hogy egy vágást Fis ejtenénk rajta. 

K1NN A 'BI.RKÁKKAL 

Amint beköszöntenek a nagy mölegek, a b'irkákat kénytelenek vagyunk éjjel haj- 
tani legelőre, amikor kissé alább'h'agy a fomróság. Csend van és halljuk, hogy egy 
távolabbi .falu tornyában az óra kilencet üt. Ett ől szdniitva kezdődik az éjszáka; 
ha most találkozunk valakivel, jó estét 'köszönünk, de par óra múlva már jó 

reggelt. 
A hold feljött, fénye er ősebb 'a hajnali derengésnél, a birkák minden megmoz- 
dulását szemmel kisárhetjük. Еjjel .nem viszünК  magunkkal kutyát, a jószág 
ilyenkor nyugodtan viselkedik, a kutya meg úgyis elcsatangolna, mivel ugyanúgy 
lát a sötétben, mint napvilágnál. Néha szárnysuhogást hallunk: valami vadász- 

madár indul portyára. 
Еrеzzük, egy pillanatra elnyomott bennünket az álom, botunkra támaszkodva 
alhattunk negyed- vagy ,félórát, a hold közben feljebb haladt. Most már minden 
csöndesebb, mint késő  este, egyre inkább elcsendesedik, a hajnalnak lesz egy 
időpontja, 'amikor semmiféle neszt sem hallunk. A csillagok halványulni kezde- 
nek, egy köré fénygyűrű  fonódik, az a 5aturnus, a naprendszer hatodik vagy 
hetedik bolygója. Mielőtt eltűnne, tenyérnyire felduzzad a világosodó égen, ékkor- 

ra már 'hazafelé hajtunk. 
A birkákat legjobb, ha kellemetlen és átható. szagú faggyújúk miatt, ami a sz őrü- 
ket vízhatlanná teszi, a háztól messzebb es ő  árnyékos akolban tartjuk. A fejést 
estére hagyjuk, és napkeltéig megpróbálunk néhány órát aludni, utána fogunk 

csak neki rendes munkánknak. 
Napközben még ellenőrizzük, •nern sántult-e le valamelyik, körmük ugyanis gyak- 

ran felreped és megbetegszik, ezt enyhe lúgos oldattal kezeljük. 
Tavasszal, nyírás idején, és amikor túladunk a bárányokon, komoly tételt képez- 
nek a háztartásban, •s kevesebb gondunk van velük, mint dkvétlenked ő  szom- 
szеd'ainkkal, akiknek a legeltetés miatt gyakran kell kártérítést fizetnünk, vagy 

feljelentésük.nyoman bírságot .is. 
A juhászok botjukat apjuktól vagy nagyapjuktól_ kapják örökbe, a végéri vissza= 

hajlított görbe vas- vagy rézkampó van. 	 fвo 



tolnai Ottó 

a novella 
Mintha a huzat rántott volna bennünkte a Neretva völgyébe. Hogy merre és 

pontosan hol, azt nem tudnám megmondani : fák, kövek , és por... 
FAK , KÖVEK ÉS POR , VALAMINT A GYERMEKEIM : ez minden, és bölcsessé- 

gem sem lehet sokkal több. 
Mert azt sem állítom , hogy a Neretva völgyér ől van szó. Sok-sok folyót láttam 
már, a Neretvát még nem , ezért gondolhattam , nincs kizárva , a Neretva völgyébe 
keveredtünk . Kocsink fenekét már megette a rozsda (nem bitumenoztattuk be ide- 
jében), és most boldogan futottunk, pedáloztunk , gusztonyoztunk , mint egykor szö- 
ges botjainkkal a befagyott ereken ; röpültünk , mint a jeges utakon , ha ródlinkat 
a nehéztalpú szánok után kötöttük és aztán nem tudtuk kioldani , eloldani fagyott 
ujjainkkal és már esteledett és már a kocsist sem láttuk a bakon és már a far- 
kasok körmei kaparták a Tisza vastag , matt üvegét ... Sosem volt melegebb, 
mint ott a szűkülő  kanyarban és én a jégr ől, gyerekkorom fagyott ereir ől , útjai- 
ról beszélek . Pedig hát a kék gumics ő  a mennyországra volt kapcsolva. Vagy a 

mennyországra és a pokolra is? 
Erős, forró huzat szippantott fel bennünket kóválygásunkból. És mintha a virágzó 
gránátalmafák közé helyezett nyársmotollák is a mi meghajtásunkat szolgálták vol-
na, forogtunk , csorogtunk, akár a nyársra húzott karcsú bárányok . Néha egészen 
közelről , a kocsi üvegénél láttam kiégett szemüregüket : szemem világa ! Szemem 
kifolyt világa kígyózott alattunk — az is már a mennyországhoz vezetve, kötözve 
bennünket . Mindenem, mindenünk feltépetett és a hidak fehér csontgy űrűit pör-
getve köt ődött . Hiába ravaszkodtam , hiába próbáltam a fehér gy űrűkre hurkolni 
magamat , hiába lestem, mikor ragasztanak , forrasztanak a gy űrűkre a megolvadt 
gumikerekek , hiába próbáltam a magas hidakról ugráló , barna testű  fiatalokkal 
megállni egy pillanatra a gyűrűk közepében : el kellett engednem magam , folynom 
kellett , folynom és még csak az ár ellen úszó halakat sem utánozhattam. Olyan 
gyorsan haladtunk, hogy a motor leállt (a tartály felforrt vize befagyott , fala el-
pattant , el a forróságtól és a jégt ől is), legfeljebb csak a kanyaroknál kapcsolt be 
újra , hogy alig észrevehetően fékezhessen . Mi más is lehetne ez, mint a mennyor-
szág, mint a pokol , tűnődtem , hova bukhatnánk máshova ilyen meredeken? Nem 
tudom , a félelem vagy a végtelen és kifejezhetetlen öröm táthatta -e énekre szánkat. 
Az ének és a sírás egymásra fordított tükrei közé présel ődtünk . Már a motollák 
is leálltak, majd visszafelé kezdték forgatni a lángoló bárányokat , a lángoló csont-
vázakat . Gyerekeim megéheztek , megéheztek és éhségük mélyér ől a farkasétvágy 
félreérthetetlen jelei mutatkoztak . Csak most döbbentem rá, már második napja 
rohanunk, már második napja nem kaptak enni . Többször próbáltunk megállani, 
de sehogyan sem tudtuk lefeszegetni feleségem ujjait a kormánykerékr ől . Indulás 
előtt , magam sem tudom miért , leemeltem a fészer ablakából azt az ötliteres lek-
városüveget , amihez már évek óta nem nyúlt senki , és bedugtam a rongyok közé 
a kocsiba . Hátradobtam nekik és hirtelen elcsöndesedtek . Figyelni kezdtem őket 
a tükörben . A lekvár megcukrosodott darazsaktól hemzsegett — ez volt a szeren-
csém, különben az ég ő  bárányokért , égő  csontvázakért vagy értem kapnak , értem, 
habzó szájukkal. Nagy éhezéseinkkor már többször szavaltam Tacitus ismert sza-
vait : MERT AZ UTODOM , FIAM ... Nagy éhezéseinkkor , e szörnyűséges ünnep-
napokon , amikor feleségem megsárgult , megfeketedett , nyakát megfogta a görcs, és 
néha tizenkét óráig egyfolytában epét hányt , már többször költöttem tovább apa-
ságom e mottóját — természetesen magam irányában , már többször gondoltam, em-
berhúsra fogom őket, édes emberhúsra . Ha ennivalóért üvöltenek , szájukba dugom 
ujjaimat , hagyom , haгapdossák , s ha ujjaimmal végeznek , hagyom , rágják le kezei-
met is, hiszen mi másért is lennének az én rezg ő  ujjaim, kezeim , mint hogy 
éhségüket enyhítsék. De most , egy lépésre a mennyországtól, megijedtem üvöl-
tésüktől. Szerencsére a darazsak , a megcukrosodott méregzacskók mintha mégis 
enyhítették volna éhségüket. Talán éppen ilyen cukros méreggel kellene orvosolnom 
farkasétvágyukat is? Kitörölgették az üveget , majd összeroppantották és az üveg- 

cserepekkel játszadoztak. Vakító fénysugarak ver ődtek a hátrapillantónak. 
Szemem világa! 

Házunk, nádtetős házunk , külünösen a ruha agyagpartról szemlélve, állandóan da- 
rázs-felhőben lebegett . A darazsak sötét arannyal sz őtték a délibábot , ami néha, 
különösen az agyagpartról szemlélve , felemelte házunkat és olykor , egy-egy pilla- 
natra beleshettünk félig betemetett pincénkbe , és gyönyörködhettünk a salétromos 
boltívekre aggatott régi esküv ői képekben , még régebbi térképekben . Nem tudom, 
miért éppen esküvői képek és térképek díszítették pincénk falaiat . Ha be akartunk 
menni a ház ajtaján , ha ki akartunk könyökölni az ablakán , előbb mindig félre 
kellett húznunk a darazsak sárga-fekete függönyét . Csípéseikkel gyógyítottam lum- 
bago isiasticámat. Kiültem az udvarra (most az agyagpartot emelte meg a délibáb, 
s a fecskék sikítozva menekültek mély lyukaikból ) és keгes7tanyám , bőrkesztyüt 
húzva kezére , egyenként morzsolta szét őket hátamon . Ugráltam volna, de el őbb 

tвt mindig a szék lábához láncolta bokámat ; a sikítás , az üvöltés viszont erősíti tödő - 



met, mondta . De az utóbbi időben , el nem tudtuk képzelni , miért, mintha fogyat- 
kozni kezdtek volna darazsaink , mintha áttetsz őbbé lett volna a házat takaró 
függöny . Csak most oldódott meg el őttem a rejtély : az ötliteres lekvárosüveg 

tárolta őket. 
A hátrapillantóról darazsak üt ődtek arcomnak , szememnek . Gyerekeim a kék vízbe 
szórták csomagjainkat , rongyainkat . Kocsinkat már semmi sem fékezhette . A hidak 
elmaradoztak , az út elkeskenyedett , majd megszűnt . Közeledtünk a deltához. Meg- 

érkezésünkre nem emlékszem ; a kék gumicsőn éter szivároghatott. 
A tengeren elkezdtem írni a novellát , egy vak, látásától megvakult emberr ől: a 
falakról , a tárgyakról , mint a méhburok, lecsúszik, mint a véres b őr, lenyúzódik a fe-- 
ték, és elvegyül kifolyt szemevilágával, elvegyül és tengerként csapkod. Néha már 
szájáig ér a forró massza, már-már meg is fullad, néha meg szabályos homokformákat 
építve a „víz" alá, vagy a fenyves tűvel és salakkal szórt térségén judozó fiatalok 
határozott mozdulatait „nézve" próbál védekezni . Egy asztalról beszéltem , amelyről 
akár a műanyag terítő , leesik a szín , a festék, egy női arcról , amelynek pórusaib бl 

kibuggyan és a homokba csöpög a pír stb. stb. 
Még felszippantásunk előtt egy közlekedési szerencsétlenséget láttunk . Az úton 
fehér trikós férfi szaladt felénk. A trikót már több helyen átütötte a vér. Tehetet- 

lenül tártam szét kezeimet , még csak le sem fékezhettünk. 
Gyerekeimnek kis teknősbékákat vásároltam. Gyufásdobozokat vontattak velük, és 
nem zavartak munkámban . Feleségem a kikötő  röpterén ólálkodott naphosszat, majd, 

mivel még sohasem repült : elrepült. 
Több változatot is készítettem , lassan és szívósan dolgoztam , mint a teknősök, 
de sehogyan sem tudtam megtalálni az anyag igazi ellenállását , úgy éreztem, sárga 
vajastömbbel bajlódok a mediterrán napon, vagy kirakósdit játszok a pálmák h ű - 
vösében . Fel sem írtam a mondatokat , és máris kirakhattam a pontokat. Mivel 
csak ezek a pontok jelentettek némi ellenállást , egy változatot következetesen végig- 
csináltam velük . Ezt neveztem a pontos változatnak . Arra is gondoltam, papirosomat 
távírószalagnyi szeletekre vagdosom. Gyerekkoromban egy ideig a posta mellett 
laktunk , s a szemétdomb legértékesebb kincsei közé tartoztak a távírószalagok vég- 
telen tekercsei . Körbe ültünk a Postakertben s hüvelyk - és mutatóujjunk között 
csúsztatva a szalagot , akár az olvasófüzért , érthetetlen szövegeket mormoltunk ma- 
gunkban ... Előbb kiraktam a pontokat , majd ellenőrzésként felírtam a mondato- 
kat is. De akkor meg ezek az egyre növekv ő  pontok kezdtek zavarni , akár a hul- 
lámok ismétlődései . Űgy látszik, kezdtem sejteni , hősöm vaksága halálát is követeli. 
Rendben van , mondtam, régi vágyam már egy halott emberr ől írni. Hulladékpapíro- 

sokat gyűjtöttem és újrakezdtem mindent... 
Hajnali négykor keltem , és mindennap megvártam az öt és hat között érkez ő  
halászokat . Közvetlenül a víz mellett , a sómarta , tiszta kőszegélyen álltam , ott, ahol 
csorgó ládáikat osztályozták. Néha lábamhoz csapódott egy-egy pikkelyeit már 
bélyegként ragasztó hal. A halászoknak még a homloka is tele volt ragasztva ilyen 
színes, távoli bélyegekkel: egész életen át várt csomagok, levelek, amelyek már 
sosem érkeznek meg, mert a feladók és a címzettek ugyanazok, vagy már rég 
megérkeztek , csak senki sem meri feltépni őket , senki sem kíváncsi már az isten-
telen várakozás után az egzotikus messzeségek küldeményeire, üzenetére ... A ha-
lak szeme a motollán forgó bárányok kiégett szemét juttatta eszembe. Hosszasan, 
lélegzet -visszafojtva figyeltem minden részletet : a halászok éjjelente ugyanazzal a 
festékkel birkóztak , mint hősöm, a halakat hősöm ikrásodó festékéből merítették, 
a szag hősöm festőműhelyének szaga volt . Kezeik kékek , lilák voltak , nem látszott 
rajtuk a tetovalás. A város megroppant , idióta , álmatlan lakói is ott dideregtek 
mellettem . Komoly értéket biztosítva a bárkák minden pöszmetének , macskáinak 
lopkodták az apró halakat, állatkákat, kocsonyás virágokat. Görcsbe meredt ke-
zeikkel mint nagy halakkal birkóztak velük , és csak ritkán sikerült zsebeikbe tusz-
kolni őket . Ahogy töpörödtek, úgy n őttek macskáik . Féltem ezektől a macskáktól. 
Lustaságuk, puhaságuk veszélyesebbnek t űnt minden vadságtól , vérszomjtól, kö-
zelségiikben mindig úgy éreztem, besüppedek, forróságuktól megfulladok. Volt, ami-
kor ilyen súlyos, meleg szőrgombolyaggal a mellemen ébredtem . Az idő  folyamán 
szépen összehangolt kis, néma kórussá lettünk . Néha én is ingem alá dugtam egy-
egy szétvert polipot, hogy gyerekeimet friss reggelivel várhassam, mert csak a reg-
gelinél találkozhattam velük , a nap folyamán messze követték tekn őseiket, és ki 

tudná , ki merné elképzelni , hogyan szerezték be élelmüket. 
Délben a narancs -fal alá kuporodtam és halott h ősömmel (akit akár Zarathustra 
a kötéltáncos hulláját , mindenhová magammal cipeltem) sütkéreztünk . Majdnem azt 

találtam mondani , a narancsfa alá kuporodtam... 
A házak , félemeletek és szamáristállók pokoli kollázsában egy falrész funkció nél-
kül maradt , nem tartott , nem takart semmit , nem tartozott sehová , de ha netalán 
lebontják, ezt nagyon jól tudhatták , kártyavárként d ől az egész építmény , az egész 
utca, az egész város , és talán még a környez ő  hegyek is megcsuszamlanak. Sokféle 
festékkel festették az id ők folyamán , de narancssárgával azt hiszem , soha, mivel 
ilyen festék , ilyen narancssárga nem is létezhet , ilyen színt , minőséget csak az 
idő, a mediterrán id ő  keverhet , égethet . A régi mesterek falfestményein mintha 
már találkoztam volna valami hasonló felülettel , de hát ott is az id ő  alkémiája ját-
szott közre . Mint valami különös tükörben , ezen a falon megérinthettem a napot. 
A nap marta magát e fényérzékeny felületre. Ha elmozdítják, a napot mozdítják 
el (mert hát a napnak is szüksége van támasztékra , fogódzóra), azért d őlt volna 
össze minden és csuszamlottak volna meg a környez ő  hegyék és csaptak volna ki 
a vizek. A hegyek és a vizek éppen ezt várhatták már évszázadok óta, hogy elmoz-
dítsák a három négyzetméternyi narancs-falat és ismét összeölelkezhessenek. Meg-
érintettem volna rajta a napot , de csak megérkezésemkor pillantottam fel rá, az-
után már csak a hátammal néztem, érintettem, vagy inkább támasztottam. Mert tá-
rnasztanom kellett , támasztanom a nap támasztékát. Vásári fotográfus kulisszája 
előtt pózoltam , pózoltunk hullámmal . A turisták többször megbámultak bennünke đ . 
Hősdm nem létezett még, csak vak volt, csak vakságát érzékeltem, és máris meg 
kellett halnia, nem létezett, csak vak volt és meghalt: VAL ŐBAN, SZЕP HA-
LAT FOGOTT MA ZARATHUSTRA! NEM FOGOTT EGYETLEN EMBERT, DE 
FOGOTT HOLTTESTET . A fotográfus nem tudta, hol, merre keresse . Színes ké- 
pein csak a narancsfal látható. A nap, hátamról rugaszkodva el, öt óra felé ugrott 

be a fal mögé . Csobbanás hallatszott... 
A faltól a fenyvesben judozó fiatalokhoz mentem . Színes övekkel elkötött höfehér 
tógájukban meglepő  komolysággal dolgoztak. Volt, amikor a torna után is követtem inn 



őket, kíváncsian lestem, mikor olvad mosolyba vagy fagy hétköznapi komolyságba. 
közönybe arcuk, testük fenyvessel és tengerrel összhangban lev ő  koncentráltsága. 
Mozgásuk a bikaviadalok koreográfiájára emlékeztetett; látszólag dühös ütéseiket 
mintha csak a tenger őrjítő  fluidumára mérték volna. Egy-egy pillanatra elhittem, 
C  kis, kemény legénykéknek sikerült, sikerült valami, de a következ ő  pillanatban 
már csak egy pantomimet játszottak, TENGER cím ű  pantomimet, hadonászásuk mind 
kétségbeesettebbé lett, s a hullámok átcsaptak rajtuk, vörös salakkal és zöld t űvel 
hintve be a nyomokat... Talán titokban tartották összejöveteleiket, vagy csak egy- 
szerűen senkinek sem jutott az eszébe, hogy létezik, ott nem messze t őlük, egy 
csoport, amely a vendégek és az őslakók magatartásától eltér ően próbál viselkedni, 

mozogni. 
A fenyvesben judozó fiataloktól a borkimér őbe mentem; ott fejez ődtek be napjaim. 
Mással mint borral nehéz lett volna elmosnom az estéket. Esténként félelmében 
vagy nekiszalad az ember a tengernek, vagy üvöltve elmenekül t őle. A bortól el- 
nehezülten próbáltam egyensúlyozni ekét lehet őség között, mind görcsösebben szo- 
rongatva a halászok áttetsz ővé kopott kupáit, amelyekkel, nincs kizárva, sikerül 

majd kimérniök e mennyországi, e pokoli végtelent .. . 
Egy szőke, piros műanyag inges, gyűrött emberke állt mindig mellettem hajna-
lonta a kőszegélyen. Félreérthetetlen mondatként közölte: nem dalmát. Sosem ha-
jolt le halért, legfeljebb lábával pöccintette felém őket. Sohasem emelte aszalt, vér-
telen fejét a felkel ő  nap irányába. Amorf masszája már a napsugarakat sem tudta 
befogadni. Még nálam is jobban vacogott. Ketten biztosíthattuk a néma kórus fels ő  
hanganyagát. Már a nyár vége felé jártunk (a vajtömb elolvadt, kirakókövecskéi-
met elszállították a tekn ősök, a hullát ki-be csomagoltam papirosaimba), amikor 
elíјször megszólított. Ha akarom, szerez bárányt és meg is süti, mondta, és egy 
szakadozott fényképet húzott el ő  farzsebéből. Fehér kabátban, a lencse felé tátva 
száját, nyársmotolla mellett térdel, éppen úgy, mint gyerekkorunkban térdeltünk az 
áldozásnál, vagy a lépcs őzetesen ereszkedő  pocsolyák cirokmotollái mellett. Az ostya 
fehérségével világítottam szájába, az ostya fehérségével vizsgáltam az üreg meg-
rongált architektúráját: a szentélyben bomba robbant. Szeme két csöpp savó. Le-
kezeltünk; nevemet súgta, majd nevem robbanása visszhangzott a kiégett szájüreg- 

ben, illetve az ő  neve is: OTTÓ. 
Faképnél hagytam. A kavicsos parton futottam, majd messze beúsztam, úgy érez- 
tem, meg sem állok az áttetsz ő , nagy, kerek halakra emlékeztet ő  napig. Már ezzel 
az emberrel is összefolytam, dugtam kétségbeesetten fejemet a víz alá, de ott sem 
láthattam mást, mint homokon mászó árnyékomat. Nem az els ő  ilyen találkozásom 

volt ez. 
Tavaly ősszel újrafestettük a kocsinkat. El akartam adni, de a vev ő  beígérkezése 
napján kissé er ősebben találtam becsapni ajtaját, és mintha gépfegyversorozat érte 
volna, a leszerelt fémsáv helyén kipotyogtak a gittelések. Gyorsan autófest őt kellett 
keresnünk. Egy félig lebontott bérpalota udvarába irányítottak bennünket. Mi nem 
autótemetőt kerestünk, tiltakoztunk a bejárathoz érve. Még sohasem láttam ilyen kétes 
társaságot. A főnök és alkalmazottai is részegek voltak; éget ő- és festőpisztolyokkal 
kezükben támolyogtak az egyik roncstól a másikig. Magukat és egymást is már 
többszörösen lepörkölték, bespriccelték. A f őnök szutykos kis konyhába invitált ben- 
nünket. A padlón, a sarokban szintén ilyen égetett-festett figurák hevertek. Az asz- 
tal közepére állított borosüvegr ől csurgott a mínium. A borfoltokat, a morzsákat, a 
légypiszkot, mindent áttetsz ő  lakkréteg tartósított. Ha lennének ilyen területeket is 
felölelő  múzeumok, a nyomornak szánt termet minden bizonnyal így rendeznék 
be, így dekorálnák, így preparálnák. Az asztalhoz ültünk és nem mertünk felállni, 
féltünk, közéjük zuhanunk a csúszós betonon. Az üvegért nyúltam, de már az els ő  
korty után úgy éreztem, nehéz festékréteg nyomja a gyomromat. Körbeadtam az 

üveget. 
Ismertem ezt az utcát, de ezt a bérkaszárnyát sosem regisztráltam. Ebben az ut- 
cában volt az az es őcsatorna, amelyre a ház tulajdonosa acélszögeket hegesztett, 
nehogy lerugdossák; ebben az utcában lakó barátomhoz hoztam egykor azt a gyö- 
nyörű , magbaváló, vidéki színészn őt — akit végül is, természetesen nem én, hanem 
barátaim „er őszakoltak" meg; és ennek az utcának a végén volt egy gyermek- 
kórház is, amelynek folyosóin, míg benn gyerekeimbe félliteres injekciókat pumpál - 

tak, szlovák gyermekrajzokban gyönyörködtem .. . 
Órák hosszat iildögéltünk a konyhában, és mire sorra kerültünk, már majdnem én 
is lángra kaptam az üveg spirituszától. A kezeslábasban fuldokló, totyogó, kövér f ő - 
nök megvizsgálta az ajtót, majd egy süketnéma inast intett magához, de az inas 
mindjárt a kezdetén elvéthetett valamit — ugyanis ő  volt az egyetlen józan a tár- 
saságban —, és a főnök fenéken rúgta, fémrúddal hadonászva feje felett, elzavarta. 

Másik figurát szólított a konyhából. OTTŐ , kiáltotta. 
A konyha sarkából sz őkés hajú, abszolút gy űrött, zöldre égett alak mászott el ő . 
Szeme két csöpp savó. Nyelve döglött festékként nyúlt az álláig. A f őnök tenyérnyi 
smirglit nyomott a kezébe, és autónkra mutatott. Kint már hideg volt, beültem 
a kocsiba; arcunkat csak az üveg választotta el, mintha tükörben nézegettem volna 
magamat, annál is inkább, mivel egykett őre átlátszóvá smirglizte az egész ajtót. 
Azután a gittelés végtelen folyamata kezd ődött. A kis, puha dugók sehogyan sem 
akartak az ajtóban maradni. Kivettem rezg ő  kezéből a spaklikat, és keményebb masz- 
szát kevertem. Félmeztelenre vetk őzött, és a hasán próbálta ki a pisztolyt. Mintha 
ténylegesen hasba l őtte volna magát, megroggyant. Befújta az ajtót, persze nem ga- 
lambszürkére, hanem a ment őkocsik fehérjére. Le kellett égetni. Végül már rólunk 
is csorgott a festék, végül már mi is lángra kaptunk, és a f őnöknek kellett közbe- 
avatkoznia, erős fecskendőjével letaglóznia bennünket. Munkatársaimat félájultan 
cipelték vissza a konyhasarok vitrinébe. Az ajtóban még egyszer elkaptam tekin- 
tetét. Mozdulni szerettem volna, utánalépni, de a festékréteg, nehéz súlyokat aggat- 
va a gyomromra, tüd őm harmonikájára, engemet is blokkolt. Most a festék nehe- 

zített el, máskor a leveg ő, vagy akármi. 
Mert én minden egyes pillanatban sokkal több jót akartam. Mert én minden egyes 
pillanatban sokkal több rosszat akartam. Elnehezültem, ahogy keresztanyám szokott 
elnehezülni. Keresztanyám egyesek szerint lusta, mások szerint nem normális. Sze- 
rintem: nehézkes. Már a legcsekélyebb mozdulat kimeríti, illetve, legtöbbször még 
mielőtt mozdulna, már elnehezül. Szerettem volna utánamenni a konyhába, de fele- 

ségem a gázra taposott, és a szélvéd őnek repültem. 
Voltak esős napok, amikor csak mi ketten vártuk a halászokat. Az ólmos víz 

isu ilyenkor felállt, és a narancs-fal negatívjaként magaslott el őttünk. A halászok so- 



sem mutatták , hogy észrevettek volna bennünket , de egyik alkalommal , amikor 
ismét nagy , kerek hal került a hálójukba , felénk gurították a párkányon. El őbb 
azt hittűk , vissza akarják dobni a vízbe , vissza a fal mögötti ürességbe, mert csak 
ez az üresség létezett számukra , végsőkig hajszolt fizikumuk koreográfiája a földön 
is az ólomfal mögötti ürességbe vetít ődött . Elszaladtunk a nagy , kerek hallal, és 
lakásán élve megsütöttük. Azért élve, mert sehogyan sem tudtuk megtalálni a fejét, 
sehogyan sem tudtuk fejbe verni. Jóíz űt ettünk (minden belesült), és egyenkint 
ürítettük az ágy alól el őkerülő  borosüvegeket . Előre kitervezett mindent ; számít- 

hatott erre a kerek halra , látogatásomra. 
Deszkábál tákolt asztal és egy vaságy volt csak a cellányi helyiségben. A falak- 

ról lepörgött a festék , néhol már lehullott a malter. 
Ha akarom , lefekszik velem, mondta szégyenlősen . Magyarul beszélt, de az sincs 
kizárva, csak nekem tűnt úgy, mivel hosszabb távollét után többször megtörtént 
már velem, hogy az idegen helységek egyszer csak az én nyelvemen kezdtek be- 

szélni . Megráztam a fejemet , vagy azt mondhattam én is, ha akarom. 
Kis rozsdás pisztolyt húzott el ő  párnája alól. Megijedtem , de rezgő  ujjai megnyug- 
tattak , látszott , nincs bennük annyi erő, hogy megbirkózzanak a ravasszal. Ha aka- 
rom, lelő  valakit : engem , magát , mindkettőnket . Ha akarom , a halászok közé lő . 
Felemeltem a rongylabdá гa emlékeztető  párnát és intettem , dugja vissza a fegyvert. 

Visszadugta. 
Ha akarom , lefesti gyerekeimet a tekn ősökkel . Mosolyogtam. 

Ha akarom , nőt kerít . Két nimfomániás is van a faluban. Különösen azt a vörös 
hajút ajánlja : tengernyi hús? 

Ha akarom : ha akarom ... 
A sirályok csecsemősírását hallgattam. Szerezhettem volna már gyerekeimnek va- 
lami hivatalos iratot farkasétvágyukról, és akkor útközben bárhol ingyen étkez- 
hetnének . Városkánkban egyszer megjelent egy ilyen hivatalos igazolvánnyal ren- 
delkező, sovány emberke. Saját szememmel láttam, nagy bet űkkel írta a pecsétek- 
kel ellátott papiroson: FARKASÉTVÁGY. A pincérek a városelnökhöz küldték, 
és a városelnök telefonon utasította őket , hogy korlátlan mennyiségben és természe- 

tesen költségmentesen szolgálják ki az idegent... 
Télen is ott álldogáltunk a párkányon , ketten helyettesítve a néma kórust. 

A teknős-konvoj már a hegyeken túl járhatott, vagy talán már el is érte a kihalt 
várost és márványt, meg bort pakol. Vagy nem pakol semmit; gyerekeim újra- 
alapítják a kihalt várost , megbarátkoznak a kiszáradt töml őkkel , rozsdás présekkel, 
márvány-fűrészekkel és tengernyi bort préselnek , tárolnak, szabályos , nagy koc- 

kákat szelnek a hegyek fehér hasából. 
Kocsim tetejét is megette a rozsda . Nem mertem megkérdezni , ért-e a kocsihoz, 

féltem, most meg festékpisztolyt húz elö a rongylabda alól. 
Mint két aszaltszilva gubbasztottunk a terra rossa festette ágynem űn — gyerekeim 

szépen elszállíthattak volna bennünket gyufásdobozaikban. 
A nyár (melyik nyár?) elején végre rám talált legjobb barátom. A rácsos ablakhoz 
tolt ágyból bámultuk a virágzó partot , amikor megpillantottam felénk futó , kedves 
alakját . Poros, tépett ruhájáról leolvashattam , merre és mióta kereshetett már. 
Egyikünk sem mozdult az ágyból , de jól tudtuk , valamiféle próba, választás elé 

érkeztünk. 
Ha akarom, mondta. 

Ha akarom, mondtam. 
Farzsebéb ől kivette szakadozott fényképét, megnézte és kezembe nyomta. Gyorsan 
a zsebembe gyűrtem . Barátom lihegve toppant cellánkba . Szó nélkül egymás nya- 
kába borultak ; ha jól láttam, könnyeztek is. Kicibálta , betuszkolta kocsimba, és 
csörömpölve elrobogtak . Tovább bámultam a part robbanó színeit és jobbról, mint 
egy odatolt fekete kulisszát , felfedeztem a kiégett narancsfalat . Tehát már azelőtt 
is errefelé ólálkodtam ; biztosan azt hitte, ő  utána leskelődöm. Alig múlt dél, de 

a nap nem volt rajta ... 
A nyár (melyik nyár) múltával mind hosszabb sétákat tettem — ha a magamfajta 
eltévedt ember egyáltalán sétálhat. Papucsom talpát megette a k ő, talán már a 
szíjait is elvesztettem . Ha valami hangosabban koppant talpam alatt , megijedtem, 
már csontjaimon járok . Nincs kizárva, gyerekeimet kereshettem , mert még em- 
lékeztem anyjukra is — anyjukra , aki eről csípőjével oly szép és határozott formába 
préselte őket , de aki talán már szintén összetéveszthetett valakivel ... Egyik ilyen 
sétámon ismét megéreztem a kék cs ő  huzatát . A mennyország , a pokol most a cső  

másik oldalára került. 
Máris láttam a végtelen síkságot , a sáros ereket , a sáros erekben keresztanyámat, 
amint piócákat halász , piócákat rak nagyanyám meztelen testére . Udvarunkat láttam 
az agyagpartról ; nagyanyám hátát tele forró köpölypoharakkal . A görnyedt, fehér 
hát hóasztalként világít és a hóasztalon a poharak lassan megtelnek vérrel; a 
piócák felmásznak a poharakra , hallottam állkapcsuk csikorgását a vékony üveg-
falakon , majd láttam , részeg, fekete jelekként visszapotyognak . Én öntözgettem 
össze ezeket a poharakat, én öntöttem a vért a töml őbe, amit apám el ől mindig 
padlásra kellett elrejteni , mert vérrel szerette volna hizlalni disznait . Keresztanyá- 

mat láttam , az egymást szipolyozó piócákat , egy óriás átlátszó tömlőt: a napot. 
Mindenki megvetette keresztanyámat — akit ől a nevemet kaptam ; lusta , munka-
kerülő  hírében állt, pedig létezik -e nehezebb és több szakértelmet követel ő  valami 
a darazsakkal és piócákkal való munkánál? Komoly ismeretségei voltak a piócások 
körében ; naponta érkeztek hozzánk , ronggyal lekötött üvegekkel a hónuk alatt. 
Keresztanyám mutató- és hüvelykujjával kivett egyet-egyet és az üt őerére tette, 
hogy megítélje mohóságukat, befogadóképességüket. Mintha csak ő  is rászokott vol- 
na a kis vérszopókra, munka közben többször szoknyája alá rejtett közülük... 

Mászni kezdtem az izzó csontgyűrűk alagútjában. Űgy éreztem, ujjaimmal végre 
a lassan összecsúszó kövek és vizek , az ikrásodó festék , a tömlő  legbelsejébe hato-
lok — de ez már ismét a novella világa volt : a tenger , a festék, a vér ... Vak 
hősöm halott, magamat is kicseréltem , de a hullámok metronómja , ami munka 
közben annyira zavart , nem némult el , még erősebben ütött . A daganatokban üt 
így a fájdalom . A nagy , lila daganatot meg tudtam érteni , részem volt, része vol-
tam, bőröm volt az a lila tömlő , de a fájdalom, minél elviselhetetlenebbé vált, 
annál megfoghatatlanabb , rejtőzködőbb lett — no de, ez meg már nem az én tör-
ténetem , és a novella története sem, hanem talán a költészet , melynek csábító ti- 

tokzatossága , fiatalságom múltával , mind kevésbé vonz már ... 
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bognár antal 

szerb utca 
ajánlom hitetlenjeimnek 

Járni időben megtanultam. Sem korábban, sem kés őbb, mint mások. De 
magas székemet, amelynek 'karfáját el sem értem még, s amelynek kis talcájára 
kaptam ebédemet , egyszer , ahogy reá kapaszkodtam volna , magamra borítottam. 
Attól kezdve ez az ijedelem elvette bátorságom, nem hagyott lábra állni. Igy 
másfél éves koromban jármi tanítottak újra. 

Ahogy a szófiai hadifogolytáborból a többi magyarral együtt hazarendelve, 
vagy később Cs іІkszeredábál, jobb világot keresve, papírok nélkül újra visszatért, 
szája egyre szorosabbra zárult. Mert nem vitt magával innen semmit, s nem 
is hozott, és nem volt mit itt- vagy ott:hagydia. 

Amikor 1955 tavaszán egy teherautón; innen-onnan felszedett pihével, águl, 
szalmaszállal — szekrénnyel , ággyal, asztallal , székkel — maga körül ráfordult 
a bicikligyár és a futballpálya közötti kövesútra, amely úgy örtszáz méterre 
vasúti töltésre hág, be se pillantott a futballpálya anögöttú ut ćdkba, balra se 
nézett, a b 'ieiklligyár kerítéséл  túl kezdődő , embernyi gazzal benőtt mező re, 
mely egészen a vasútig húzódott , néhány tengődő  akácfával , távolabb, a lekvár-
gyárral szemben seregnyi ázott hordóvai s halomra dobált ládákkal, közepén 
egy árokkal kettészelve , amely az út felőli részén már k іpíuposodott a környék 
szemetétől , s hátul a gyári vagányon álló vagondkkal ; nem nézett körül, ami 
fakó faltként szeme elé került , mert most csak a kötelekme ügyeLt, amelyek a 
kopott bútorokat hurkokat vetve körülfonták , arra se feszülten , inkább valami 
egykedvű  türelemmel , a lehorzsolt helyeket figyelve ; amit látott , azt mint rothadó 
szaLmvkötеgek , égett gumi, ecetes deszka , bagrena, birkagyap •jú, oltott mész és 
fűrészpor szagának furcsa keveredésót jegyezte meg. De a fiatelep el őtt a köves-
utnak egyszerre végeszakadt, s ahogy a teherautó iinbolyogva átzökken az es ős 
napok mély keréknyomait őгző  gödrökön s dombokon, a bútorok egyszerre hány-
koládni kezdtek a kötelek alatt, a szekrény .kétlábra állt, s a fazekak, lábosok 
csörömpöfve vágódták az oldalának, apám k вzéből messze repült a cigaretta, 
nyelvét majd elharapta , s a hirtelen zökkenésre most egyszerre élesen szemébe 
villantak a fűben halomra görgetett gerendák és a házak kerítése, amelyek elé 
nyomban síúrű  porfelhő  emelkedett ; ahogy elült, a fűre, gazra , levelekre telepe-
dett , amelyek — most jól látszatt — külön~külön s közelről egészen szürkék 
voltak a megülő  vastag porrétegtő'1, s csak nnessziről borult a mezőre valami 
fakó , zöldes árnytlk; s mire elült, a teherautó befordult az els ő  utcába, jк bbra, s 
megállt a második ház előtt. A legkisebb fiú — maga se 'tudta s hitte még —
megérkezett . Talán csak másnap , vagy egy hét múlva érezte úgy, de emlékeze-
tébeni úgy maradt meg a Szerb utcába való megé гkezés, mint a tíz év előtti vissza-
térés Csíkszeredába , ahonnan a háború utolsó évének hirtelen támadt kavaro-
dása szétűate a ház lakóit , hogy alig vihették valamit  is  magukkal : a padláson 
álló két láda könyvet szertedobálva találták ugyan , de — nem is féltették —
hiánytalanul , s anni könnyes nevetésre fakasztatta őket , a házvégi patakból este-
felé fehéren s kigömbölyödve úszott el ő  a fél évre .gazdátlanul hagyott tucatnyi 
sárga kiskacsa. 

A legkisebb flú megérkezett. Az egész 'környék lapis talajon féküdt ugyan, 
két-hamг  хn ásónyom után már téglába , kőbe, drótba, cserépbe , pléhlemezekbe 
csorbult az ásó, gyümölcsfa , ha a kertekben megmaradt, hamar belepusztult, 
saláta, zöldség , sárgarépa termett .csak meg az udvarokat elborbtó kóróbokrok 
tövében, amelyekből késő  ősszel söprűt kötöttek , a kutakban sokszor magasra 
Szökött a víz, néhány sor tégla ha száraz maradt , ide folyt le az ég •minden vize, 
a kötélen száradó fehérnem űre gубxkémények füstjét szorította a szél , s fülledt 
nyári estéken a nyitva felejtett ablakokba szorította a város alatti mocsár b űzét, 
házunk mögött 'alló nap vi'sitott a fatelep fűrésze, is a deszkarakások alatt fész- 
kelő  görényeik , paгоkányok éjjelente körüljárták a környez ő  tyúkólakat , mégis 
igazrí érkezés volt ez. Mert a Szerb utca végét foghíjas deszka ~kerités zárta el, 
mögötte a bolgárkert paradiesonvbokraival , paprikájával , hagymájával és nagy 
fejű  káposztájával , s az utca gyerekei , ha ingüket megtömve visszabújtak a 
kerítésen , vagy szurdkkal kicsalt pókjaikkal, elfogott lei ~kéikkel és szitaköt ő ik- 
kel, zöldbarackot majszolva vi szajöttek estefelé a mez őről , hanyattfeküdték a 

les keréknyomalkat beлövő  gyepen , és az ablakokból kibomló fényeket nézték, míg 



nevüket nsm hallottaik valamelyik küszöbről. A сvének pedig padokon és kis-
székeken üldögéltek a ház előtt. És házunk homlokán a sebhelyre, amelyet a 
teherpályaudvar bambázásakor felrepít еtt síndara+b ütött, és tíz év meszelése 
sem tudott egészen eltüntetni, egy mozdulattal ráboríbhattu'k súr ű  hajunkat. 

A teherautót körülállta egy csapat bámész kölyök, ahogy a kopott ágyvé-
geket, szálkás ágydeszkákat leadogatták. Én a kályha mögött nyöszörögtem, 
a sarokba tett szalmazsá ~koл , szamárköhögé5beп , karonülő  húgom a gyerekágy-
ban, lábak topogtak körülöttem, ajtók csapódta'k, edények csörönvpöltek, és a 
fejem fölött súlyosan imbolygott egy 'sárga szekrény. 

Itt ért minden gyermekbetegség, sanlah, mumpsz, krаnyaró és mandula-
gyulladás, fülembe, szemembe, torkomba hideg folyadékokat csöpögtettek, és 
ahogy dunnákba pakilva feküdtem, szemembe gyí іrűzve, szíres szála'kra bomolva 
lassan hintázott a villanykörte lázas fénye. Kés őbb meg a petróleumlámpa 
sápadt fényénél üldögéltürnk a hűlő  ІКсnуhѓъаfl, a sarokbó'1 szűrődő  halk vinnyo-
gást fülelve, ahol két sovány maiacunk egy ócska ládás аn, maroknyi szalmán, 
zsákokba bwgyоlálиa mocorgott, s anyám innádkozott. 

Neтn tudom, ld hogy van ezzel, de a reggeleket der űltté, a szobákat ottho-
nossá a kis hajnali zajok ,teszik, nem a bútorok pattogása vagy a mész repedezése ;  
nem is az ablakok közé szorult dongó zün ъmn gése, hanem a halk motos¢kálás, 
amely a nyitott ablakok mögötti fák neszeihez :hasonló: víz sustorgása, tííz гapogása 
— talán egy régi hajnalt idéznek, hosszú,. léptekkel és suttogással teli éjsžaka 
végét, anіdkor apám a hósom alá nyúlt, ágyamból felemelt, kézen fogott, s 
megnyitotta előttem az ajtót, és az ágyon anyám feküdt, va4amit a melléhez 
szorított, nem látaтn, mi volt, nem is nagyon értettem, mit  kell látnom, de a 
szobában ott röpködtek ezek az apró neszek. É•s ezekhez az ébredésekhez hoz-
zátartozott a konyha furcsa b űze is, amelyet hangos csibék árasztottak a sarokba 
tett ládából, és —évente kétszer — a súr ű , malátaszínű. flolyadéké is az apám 
ágya mellé helyezett lavórban. 

A ház árnyéka ráborult az udvarra, s mire a kapu résein át zuhogni kezd-
tek az első  .fényszalagok, a város felől, a mészárszékek hosszú soraiból, szaty-
raikban a papíresomagokka'l, melyeken vörös foltak ütöttdk át, szállingóztak már 
az emberek, és elindulhattak a gyerekek a bakterház felé, ,piros és kék kandli-

• jaikkal tejéit, a bakter is megé гkezett szamarával a keményít őgyár felől, négy 
hordó malátát lötyögtetve befordult a Szerb utcába, ez már a délel őtt volt, a 
lekvárgyár elő'tt nagy csoport feln őtt és gyerek álldogált, kerékpárjaikat távo-
labb a fa'khoz támasztották vagy a földre fektették, és ahogy a gyár kapujában 
megjelent két gumiesázQnás, vászonkötényes ember, nagy hordót tolva taligán, 
egyszerre nv géléлkültek, vödreik után nyúlva a sorba furakodtak, hogy a hosszú 
nyelvű  merőkaná41a1 telemerjék nekik a vödröket, pléhdobozokat, amelyeiket 
majd kerékpárokra akasztva tolnak haza, és ahogy ürült a hordó, a vászonköté-
nyes embernek már de гékig a hordóba kellett hajolnia, hogy fenekér ől kikotorja 
a .maradék paradicsomhulladékot, amely .a ikarcolásakat, sebéket, :mert az em-
berek karja, lábszára, a :gyerek еké is, mindig tele van velük, pdriiosra marja-csípi, 
az emberek egyre jobban lökdös ődtek, a kisebb gyerekeket a hordó oldalához 
nylonmák, egyikük bömbölni kezdett, mert ki tudjia, mikor hozzák ki a következ ő  
hondóvad, egy óra is beletelhet, a malacok pedig visítoznak, ha nincsenek még 
megdrótozva, kiforgatják a tégla'kat, ,feltúrják az udva т+t, a gyerekek meg kenyér-
héjat majszolva futkaroznak az utcán. 

Elénk ez a külvárosi utca úgy tárta ócska kincsdit, mint valami régi diók, 
amelyben semmiit sem іtаlѓІnј  akarattal, de ha gondtalanul tunkál benne az em-
ber, százféle meglepetés akad a kezébe: füles rétgomb horgonnyal, mágnesdarab 
a gombostűk tüskéivel, üveggolyó, gyertyacsonk, pecsétviasz, csörg őára fogas-
kerékzi, rózsaszín pirulák vattával tömött üvegben, törött 'lázméró, ólomdarab, 
rugó, cipőfűző , parafiadugó és töltényhüvely. Hát még a padlás a ponasodó szap-
panok kockáival, amelyeket faggyúból f őzteik, s benne érzett egy egész disznó-
vágás minden szaga, s a földé is, mert szappanfőzéskar a kotlából ezt a rotyogó, 
sűrű, sárga levet deszkakeretbe terített vászondarabra öntötték, 5 ahogy megszá-
radt, minden gyűrődés rajtamaradt; a pad'lás, penészes dip őkkel, rozsdás vasda-
rabokkal, újságkötеgekke'1, kartondobozokkal, dunsztosüvegekkel, szúette deszkák-
kal és zsákokkal. 

A homoknak sokról, a fatelep el ől, a gerendák köziи, a gyári vágány teher-
vagonjaiból, a hordók tetejéről, a barackfák közül, a vasút melletti bunkerból ha 
meghallottunk valamit, az elsősorban a fagylaltos csengettyűje volt, aki izzadva 
tolta kékre festett kétkcrék ű  ládáját, fedelén a két fémkupakkal, és a sarkokon 
megállt csengetni, mi pedig eresztülvágtattunk a legelész ő  birkanyájon — ha 
üresnek látta is az utcát, ,türelmesen álldogált, mert biztos volt benne, hogy nem-
sokára nyíliak a kapuk és aprópénzt csörgetve gyerekhad csattog a porban, 
ezért bizonyos fölény érződött várakozásából, amiit nem szeretett volna velünk 
éreztetni, de már abból a sz еrtartásos mozdulatból, ahogyan kanalát el őszedte, 
s kupakot leemelte, valami esetlen és megjátszott tekintély sugárzott, amit nem 
vettünk rossz néven, s amivel valószínűleg fölényét akarta paldstolnii. A bádogos, 
hátán a permetezőhöz hasonló tartállyal, melyb ől furcsa szesszámak ágaskodtak, 
tagadhatatlanul érdekesebb lett volna számunkra, .de nem mutatott semmi haj-
landóságot arra, hogy ezekkel a szerszámokkal valami érdekesebb m űveletet mu-
tasson be nekünk, a lábasok foltozása pedig hosszadalmas és eléggé közönséges 
munka volt, látható unalommal is csinálta, úgyhogy utóbb a mogorva bádogos 
hangjánál közös megegyezéssel érdekesebbnek min ősítettük a bakter szamaráét 
— viselkedésükben ugyanis nem találtunk különbséget —, mert a szamár hang-
jából sokszor valami nevetséges rémület érz ődött, a bádogosé rriszont, akár 
felhős, akár derült volt az ég, mindig egyforma volt. 

A hosszú délelőttöknek kongatás vetett védet: ahogy körül a gyárakban 
ütögétni kezdték a felakasztott vasrudakat, a jardit eli еpték a munkásak, a 
.kocsiút tele lett csönget ő  kerékpárokkal, és az asztalokon nemsokára ott g őzö-
lögtek a paradicsom- vagy krumpli- és a rántottlevesek, valami f őzelék, krnnplis-
tészta, a tűzhelyen kocsonyás paprikásmaradék olvadozott. A k őműveseket már 
várta valamely félig rakott fal a környéken, a cipészek és a szobák visszaültek a 
csirizestál és a varrogép mellé, a galambpicének kiálltak az udvar közepére, az 
asszonyok beáztatták a szennyest hajnalra, a többieket meg várta a kocsma, és 
amikor a házak közé beszorult a sötétség, a kapun beesve már oldozták nadrág-
szíjukat. 186  



Ez volt hát az a külvarosi utca, amelyben a legk'i'sebb fiú végre szabadon 
megérinthette a tárgya'ka't, nem kellett attd1 félnie, hogy nagy tenyerében össze-
roppanлΡak vagy kezén nyomot hagynak, s amely mindaddig óvta lakóit, míg 
azok meggondolatlan és háválkodó vakmer őségből, vagy éltető  hatalmát lebe-
csüive ki nem vonták magúkat védelme aló'1. Mert aku rendjét nem tudta elfo-
gadni, abban vagy örökt ől fogva valami csillapíthatatlan nyugtalanság munká'l'ko 
dott, vagyugy támadt benne, hagy meghunyászkodásnak látta az utca szívós 
türelmét, ame11ye1 e la ~pas ta4ajba ikapaszkodatt, s medernek a távoli nyüzsgést, 
és ešak innen el'keriibve érezte meg, hogy ez a sok apró mazdulát a cseppben, 
a tenger áramlatában összegez ődik, s arcnak ritmusát követi, de azt is már a 
belészállt nyug1 а  nsdg hályogával a szemén, szentnek 'tóga azt is, amii csak 
erőtlen. 

De akadt-e egy Fis az utcabeliek közül, a kapukban a еSогgó öregasszonyok, 
a ház előtt üldögé4ő  vénemlberek közül, a hazafelé igyekv ő  vagy munkába 'induló 
vasutasok, postások, cipészek közül, aki a meglebben ő  függönyökön, az asztalok-
ról elsodort papírlapokon, a fű  és a levelek rezdülésén vagy egyszerűen mellén 
és homlokon megérezte az utcán végigsöpr ő  szél leheletét, amikor két csákányos 
ember egy rúgással ledöntötte a bálgárkert deszkakerítését? 

• 	 Mert ahogy a Szerb utcát megnyitatták, s a bolgárkertem át utat építettek 
a város felé, aki befordult a sarkon, nem okvetlenül tért • be  valamelyIk házba, 
legtöbb;ször csak áthaladt az utcán. El őször csak a környez ő  falvaikból és tanyák-
ról a piacra tartó, gyümölccsel rakott szekerek tértek erre, jó alkalom volt ez 
arra, hogy az asszonyok a kapu előtt vegyék meg a befőzéshez szükséges para-
dícsomo т, amit máskor a városbál cepeltek nagy ;kosarakban, hiszen a fél piac 
átvonult az utcán, s valamivel olcsóbban  is  adták, helypénzt így nem kellett 
fizetniük, szép árugazdája néha az utca végén üres szekérrel fordulhatott vissza, 
nem is beszélve az augusztusi dinnyeszállí'tniányokról, amelyek egész nap érkez-
tek, mert a parasztok ott aludtak a dinnyehalmok tövében, hagy kora hajnalban 
el fi szalasszák az els ő  vevőket, a kacsuкat már a sarkon ellepték, s ha a¢ 
utcában elterjedt a hír, hogy az els ő  meglékelt dinmyék kitűnőek, a görögdi'ny-
nyék béli ikrás, a rücskös sargadinnyéké ides, a kocsinak mneden harmaduk ház 
előtt meg kellett állnia, mert dmnyet erretelé sokat és naponta esznek. És az 
sem volt idegen a Szerb utca szеLfemétől, hogy 1956-ban szemüveges emberek 
járták a házadat, szallast keresve az északról jövo menekülteknek. 

De nem'so'kára az utca végén, akutnál, ahogy két öreg, .kölcsönre vásárolt 
új bútorát hozva a városból szekéren, megállt itatni, a mozdony éles füttye 
kölcsönkárt lovaikat megriasztotta, s a két megvadult 1 6  — ember nem akadt, 
aki megállította volna őket — majd egy utcányit vágtatott a gyepl őibe kapasz-
kodó asszonnyail, aki itatáskar fennmaradt, ott az asszony tört csontokkal és 
véres fejjel lezuhant, a sarkon pedig szekrények, tükrök és ágyak, messzebb a 
kocsin, ríud nélkül, elmaradt a lovaktól, darabokra zúzva. 

A fatelep egyik munkas 'ara ragurult egy gerenda. 
Egy éjjel pedig dübörgés verte fel az utcái, sorra gyúltak a lámpák, abla-

kok, kapuk nyíltak, és a sarkon befordult hörögve és ormótlanul egy tank, s 
egyenesbe jutva felb ődült, súlyosan imbolyogva robogott 'el a házak között, majd 
a második, harmadik, egész raj, köztük vagy •inkább a sor végén néhány teher-
autó és terepjáró. Csenaes arcák néztek az ablakokból, csendes alakok a kapuk 
alól. Reggelre csak a hernyóta1pak roncsolt szél ű, mély nyomai maradtak utá-
nuk, meg néhány földhányás a sarkon, ahol a kanyarban megfaroltak, amit lapá-
tokkal simítottak el az utoabehek, hogy az es ővíz lefolyjon. De ittál fogva, ha 
nem maradtak kinn több napig, minden éjjel felmorajlott alattunk a föld, 
ahogy közeledtek, és ez a rengés mindjobban еrősödött, a falak is remegni 
kezdtek, minden tárgy rezegve csúszott arrébb, s ez a robajló dübörgés akkor sem 
szűnt meg, ha az ember a fülét két kézzel befogta, a moraj alaphangja csak 
akkor kezdett csendesedni, ha a raj fele már elhaladt a ház el őtt; s ebből a 
zaj.bál üvöltve tört ránk egy-egy harckocsi motorja, ahogy a ház elé ért — én 
székemet az ablak elé tettem sietve, s rátérdelve, az ablaikdeszkára könyökölve 
bámultam, ahogy lámpáik vöröses fénye sugarakra bomolva megjelent a ködös 
üveg sarkában, s a tűzijátékhoz volt ez mérhet ő, amit újévkor a padlás ajtajá 
ban állva néztem, a .távoli pulkkanasok és a nyomukban szikrazva 'kibómló szíres 
sugarak feletti ámulatomhoz, s páncélos testük a sötétség súlyos, szögletes 
tömbjeiként, fekete réseivel elvonult el őttem, s mire elvonult, az ablak szélén 
már újabb fény jelent meg, erósödő  dübörgés jelezte; nappal, a falhoz lapulva 
az olajos kerekeket is látni lehetett a hernyótalp alatt, s a sisakos katonákat, 
a kerek nyíláson derékig kihajolva. 

Most, ahogy ágyamon fekve egy lámpa vöröses fényét nézem az ablakon 
át, álmatlan, vörös szemeket látok, és hallom a szívem dobogását. Ahogy a dü-
börgés közeledett, az emberek felültek az ágyon, felkönyököltek vagy felkupo-
rodtak, és gyűrötten bámultak maguk elé, és zsibbadt ízületeikbe, csontjaik 
márványos repedéseibe lopózott ez a morajlás, pattogni kezdett, zúgni, recsegni, 
zakatokii vasutasokban a mozdony, darálásokban a daráló, cigányokban a har-
moiii'ka, postásokban az utca és лnolnárokban a malom, apáтnbaгг  is, és két dü-
börgés közti szünetben fülébe dörrent egy ágyúlövés a Strumüca - mell ől, a he-
gyekbe menekült századba csapó, és ahogy a moraj lassan távolodott, hallani 
lehetett, hogy az udvarokban megszólalnak a _kakasok, a kutyák megállás nélkül 
vonítanak, a galambok ketreceik falának üt ődnek surrogva, az emberek pedig 
járkáltak vagy forgolódtak. 

Tétován indultak útnak hajnalban, napkörben a konyhában tébláboltak, 
vagy az udvaron tettek-vettek zavarodottan és céltalanul, nem volt, ki az össze-
tört ablakokat beüvegezze, vagy legalább a törmeléket összesöpörje, nem volt, k' 
tört ablakokat beüvegezze, vagy legalabb a törmeléket összesöpörje, nem volt, ki 
a kitépett fákat eltakarítsa, a házak falára szikraként s magasra felhányt sarat 
lekaparja, s a munkásak nagyot kerültek, mert a sarkon, a földhányások között 
tóvá gyűlt a víz. Az asztaloknál több lett aszó, több az íretlen vagy rágatlan 
falat. Az utca végén megrozsdásodott a kút, a házak el ől egyenként eltűntek 
az üldögélők, ottfeledett kisszékeik fölött a leveg őben megállt egy kék füstgo-
moly. A kapukat sulesra zárják. Hajunk megritkul. 

Szájpadlásomon ezt az érzékeny, fájdalmas gyulladást, mely enni se hagy, 
'87  nyelvem hegyével vigyázva tapogatom. 



hamvas béla 

csontváry nagy cédrusa 

There's a tree, of many one, mondja Wordsworth: 
fa áll itt, a sok közül egy. Olyan, mint a többi, de 
megismételhetetlenül és individualitásának dics ősé-
gében egyetlen. Ami a régieknek a legfontosabb volt, 
az abszolút szellem, amely • mindig és mindenütt 
volt és lesz és azonos; ami ma a legfontosabb, a 
személyiség, aki soha nem volt és nem is lesz 
több, csak ez az egyetlen van, csak most itt, sehol 
másutt és ebben a pillanatban és mindent ő l 
különbözik. Csontvárt' meg akarta festeni azt a meg 
nem ismételhető  és minden mástól különböz ő  indivi-
dualitást teljes dics őségében és nem önarcképet 
festett, hanem magányos cédrust a Libanon csúcsán. 
Mint ahogy Van Gogh sem önarcképet festett, hanem 
szalmaszéket. Az arckép csak konfesszió lett volna, 
csak regény. Ez itt vízió. Látomás, amely a személyi-
ség egyetlenségének apotheozisa az emberfölöttiben. 

Az abszolút szellem mindig készen volt és készen 
van és teljes és az ember készen kapja és ez 
benne a nagy. A személyiséget az embernek magának 
kell megcsinálnia, mert az sehol azel őtt nem volt 
és azt nem kapja sehonnan és ez benne a nagy. 
De ez így nem is jó. Mert, amit készen kapok és ami 
végleges, az nagysággal nem mérhet ő . A nagyság 
annak a mértéke, amit nekem kell megcsinálnom. 
Az abszolút szellem van. A személyiség nagy. 

A létezés mértéke az archaikus korban az 
abszolút szellem volt, ma a személyiség. A személy 
az abszolút szellemhez képest excentrikus és egzotikus, 
efemer és momentán, álom és káprázat. Mégis 
a személyiség nagy és nem azért, mert az abszolút 
szellemre utal, hanem, mert az eredetre. Nem 
rendszer, hanem kép. Nem architektúra, hanem 
hang. Nem a teremtésre hivatkozik, hanem a terem-
tőre. Az európai nem az abszolút szellem, hanem 
a nagy személyiség jegyében áll. 

A kettő  közül melyik a több, azért állapítható 
meg nehezen, mert ha ismerünk is olyan abszolút 
szellemet, amely a személyiség jegyében és olyan 
személyt, aki az abszolút szellem jegyében áll, és ha 
értjük is, nem tudjuk követni. Űgy látszik, mindig 
kevésbé. Egyre személyesebbek és egyre egyetleneb-
bek leszünk és találkozásaink egyre inkább az 
egyetlen és személyes körben történnek meg, ott, 
ahol mindenki különbözik, nem pedig ott, ahol 
mindenki azonos. Az ember nem azáltal válik em-
berré, hogy van egyetlen azonosság, hanem, hogy 
nincs belőle kettő . 

Az abszolút szellem személyfölötti. Amit mond, 
kinyilatkoztatás. Amir ől felismerem, hogy mozdulat-
lan és megmozdíthatatlan. Nem csinál semmit, hanem 
van. Itt vannak a hierarchia fels ő  fokán álló 
kerubok és szeráfok, mint az egyiptomi szobrok, 
mint a Buddhák, mint a bizánci mozaikok, mint az 
ikonok. Ez a mozdulatlanság ritkán valósítható meg. 
Tudjuk, hogy tudatunk nyugalma csak évtizedek  

gyakorlatával is hallatlan er őfeszítéssel érhető  el. 
A kínai tao és a hindu yoga tanít meg arra, hogy 
ezt a biológiai mechanizmust miképpen lehet meg-
lassítani és néha, legfeljebb napokra, megállítani. 
De, aki nem tanulta, már csak tehetetlenségénél 
fogva is, folytonosan, még alvás közben is mozog, 
mert álmodik. Nem tud megállni. Ahol az ember 
megáll, már nem élet, hanem lét. A mozdulatlanságot 
itt nem tudjuk realizálni. Valamilyen, inkább negatív, 
sejtelmünk van arról, ami történettelen és id őtlen, 
ami túl van korszakon és örök jelen, ami bizonyosság 
és abszolútum és tudás. Mi magunk fejünk búbjáig 
az időben vagyunk, a viszonylagosságban és a 
pillanatban, cselekszünk és mozgunk, nem tudunk, 
csupán csak ismerünk, nem érünk el, csak kutatunk. 
Az abszolút szellem formálja azt a létet, amelynek 
mi csupán függvényei vagyunk. Formálja, anélkül, 
hogy mozdulna, mi pedig azok vagyunk, akiket 
formálnak és változunk. 

Az abszolút szellem nem aktív. Az abszolút 
szellem lát. És ezt a látást sugározza. A héber 
hagyomány azt a világot, amilyent lát és ezt 
a látást sugározza olam ha-aziluthnak nevezi. 
Ez az emancipációk világa. A szellem minél közelebb 
van ahhoz, hogy mozdulatlan legyen és lásson és a 
mindenlátást sugározza, annál közelebb van az 
abszolútumhoz. Ami örök és tudás és bizonyosság. 

‚re  a cédrus. Itt áll mozdulatlanul, mint a kerub, 
az olam ha-aziluth-ban és mindent lát és sugárzik. 
Olyan, mint a tao és a yoga végs ő  célja, már nem 
hullámzik, hanem kisimult és nincs rajta egyetlen 
rezdület, sem fodor. Már nem álmodik. Ez nem az 
élet, hanem a lét. Mint az egyiptomi szobrok és a 
bizánci mozaik. Itt áll, mint az arkangyal, aki nem 
csinál semmit, hanem van. Nietzsche írja, a legtöbb, 
ha azt mondom: akarom. Ami még ennél is több, ha 
azt mondom: vagyok. Jahve így szól: eheje asher 
eheje — voltam, aki voltam, leszek, aki leszek, 
vagyok, aki vagyok. 

A személyiség is abszolutizálja magát, de azzal, 
hogy önmagát mindenről és mindenkitől leválasztja. 
Absolutized by isolation, mint Huxley írja. A személy 
cselekszik és mozog és dolgozik és realizál. 
Mindegy, hogy miképpen. Végeredményben csak 
egyet csinál, saját szakrális egyéniségét valósítja 
meg. A tökéletes személy az, aki senkihez sem 
hasonlít semmiben. Az abszolút szellem analógiákban 
gondolkozik, mert számára minden összefügg és 
nincsen semmi, ami ne felelne meg valami másnak. 
A személyiség különbözésekben gondolkozik és mindig 
azt választja, amit csak ő  választhat, senki rás. 

Ami az abszolút szellemnek az analógia, az a 
személynek a dharma. A dharma az ember személyes 
sorsában a megszentelt megismételhetetlenség tör-
vénye. A hinduk azt mondják, hogy a nyomorék 
koldus, ha élettörvényét teljesíti, több, mint bármely 
bölcs, hatalmas és gazdag király, aki azt nem 
teljesíti. A személy, megdics őült individualitásában a 
sok közül egy. Kiszámíthatatlan útjaiban és örökké 
az időben és a pillanatban, saját helyén, itt, a térben 
és a világban, most a népben és a vallásban és a 
nyelvben és a hűségben a földhöz és végzetéhez. 

Íme a cédrus. Fa áll itt, a sok közül egy. Nincs 
belőle kettő. Elszigetelt egyetlenségében abszolutizálta 
magát. Senkihez és semmihez nem hasonlít. Saját 
ideje van, saját helye, itt áll, beágyazva a világba, 
népébe és vallásába, h űségben földjéhez és végzetéhez, 
szakrális egyszeriségében. Nem tudja, hogy mi az 
abszolút szellem és mi a kinyilatkoztatás, mi a 
nyugalom és mi az elcsendesedett tó víztükre, amin 
nincs egyetlen habfodor. Amit Iát, nem az egész 
egyszerre, csupán egyetlen perspektíva, s az sem 
tiszta. Egyetlen pillanatig sem áll meg, folyton 
dolgozik önmaga megvalósításán. Semmiben sem 
bizonyos, folyton inog és tévelyeg és káprázik és 
téved és csalódik, de úgy, ahogy senki más, csak ő . 

Van Gogh szalmaszéke is az egyetlen az abszolú-
tumban és az abszolútum az egyetlenben. De a 
szalmaszék a cédrusnál humánusabb és szociálisabb 
és megszólíthatóbb. A cédrushoz hiába beszélek, 
mint ahogy a kerubhoz hiába. Hallja, de nem 
mozdul. A szalmaszék akar, a cédrus van. A szalma-
szék álmodik és szenved, a cédrus Iát. A szalmaszék 
életben áll, a cédrus a létben. A szalmaszék meg-
rendít, szeretnék hozzámenni és segíteni rajta, 
legalább megérinteni, vagy megvigasztalni, vagy 
megfogni a kezét. A cédrus megközelíthetetlen 
magasságban mered fölöttem, félelmetes nyugalmában 
mintha Isten és a világ leszakadt volna róla és 
egyedül állna a Libanon csúcsán. tss 



tanguy 
vagy a logisztika 
misztikája 

Művészetelméletírók, és pedig nem éppen a leg-
rosszabbak, azt állítják, hogy a fest ők nagy része, 
és pedig azoknak éppen a java, egész életében, ha 
számos változatban is, egyetlenegy képet fest. Mint 
ahogy a muzsikusok és a költ ők is egy művet írnak. 
Minden bizonnyal azért, mert a jelentékeny m űvész 
sohasem képet fest és nem szonátát ír, hanem az 
egyetlen művet teremti. 

Yves Tanguy esetében ezt még a laikus is 
azonnal észreveszi. Tanguy képei semmiesetre sem 
portrék, nem csendéletek, nem genre-képek, inkább 
tájképszerűek, legalábbis távlatuk szerint azok. 
A tájak ismeretlenek, s őt idegenek; Malraux azt 
mondaná, mint hitelesen művészi alkotások, e képek 
a realitással semmiféle viszonylatot nem kívánnak 
fenntartani. 

A kép előterében alakzatok foglalnak helyet, az 
ember azokat néha érthetetlen célzatú m űszereknek 
nézné, amelyek félig lények, talán moszatok, esetleg 
csak foszlányok, különös metamorfózis következtében 
biológiai, jellegüket elvesztették, az él őlényt, a gépet 
és a geometriát egybeolvasztották. Azon a körön, 
amelyet életnek nevezünk, mindenesetre bizonyos 
mértékben kívül állnak. 

Az életösztön az élet területén valószín űleg 
ugyanazt a szerepet tölti be, mint a fizikában a 
gravitáció; ez a legnehezebben legy őzhető  tehetet-
lenség. Tehetetlenség, amely mint le nem állítható 
aktivitás jelentkezik. Tehetetlenség, amely az egészet 
itt mozgásban tartja. 

Tanguy képeiről mintha ez a tehetetlenség elt űnt 
volna; mintha e képekben nem lenne életösztön, vagy 
egészen másutt van, mint ahol képeken lenni szokott. 
E képeken ugyanis nincs mozgás. A látható objektu-
mok természete tökéletesen fiktív, ott állnak megmoz-
díthatatlanul saját külön realitásukba zárva abszolút 
nyugalomban. De ha a dolgok fiktívek és a nyugalom is 
fiktív, a lét ellenállhatatlanul meggy őz és e hyper-rea-
litá:s azt is faszcinálja, aki egyébként a dolgokból sem-
mit sem ért. Az ábrázolás nem szabályos, ugyanakkor 
lenyűgözően exakt; minden festményen van valami 
a fényképből is, ha más nem, abszurd volta (Breton). 
Mintha ez a valami itt nem is a meztelen dolog 
lenne (az objektum ősképe, a valami), esetleg a 
tény, mint tény, hanem a dolog definíciója, mint 
logikai aktus. Ilyesmi a m űvészetben nemrég merült 
fel: Kandinszkij a század elején Schönberg zenéjét 
merő  agyműveletnek nevezte. És ez az önmagáért 
való dolog, a dobnak ez a definíciója olyan táv-
latban á:ll, amelvről mindenki, aki valaha Tanguy-
kénet látott, tudja, hogy ilyesmi csak a f іild 
szfé тΡá.ján messze túl, a fényévekkel mérhet ő  csillag-
világhan lehetséges, talán. Marcel .Iean ezért Tanguy-t 
a tejút festőjének nevezte el. Steril momxmenta,litás, 
ahogy mi a föld inkívüli kosmost elképzeljük. Olyan 
világ. amely s, fesfPs»etben a világnak minden eddigi 
látomásától különbözik. 

Tanguy képein mozdulatlanság van és csend. 
Különös, mert a modern képek rendkín ül muzikálisak 
és az egész történet folya.mán nincsen festészet, 
amely a jelenleginél zeneihb lenne. Tanguy képei 
is ieч  marvas fokon zeneiek, de amiiven meemoz-
dít1'atatlanok, olyan hangtalanok. Némelyik КPnen 
(kíilönösen a nagy kék vásznakon) egyetlen elmosódó 
siuet és elhaló hang hallható, amely mP гhetetlen üres 
térheч  nem hangzik, inká:hb csak visszhangzik, mint 
t.a,vлli kongás a kkdben, éjszaka a tengeren. YTgy 
látszik, as élet kolnsszálic zenebonájából ez maradt. 
A legtöbb kén a.znnha,n mPa ennyit sem szál. hanem, 
mint es a valódi kénhez illik, némán, csnnán van. 
semmi egyéb. Mindep bizonnyal a legszhtlanabb 
képek, az egyiptomiaknál is szátlanabbak. 

• 
Tanguy festészetének tartalma a lecsillapodott 

. izgalom. Az izgalom életíinknek valószín űleg leg-
lényegesebb exisztenciáléja, mert köztudomású, hogy 
Iényegesebb egzisztenciáléja, mert köztudomású, hogy 
az ember nem a jót keresi, nem az élvet, nem a 
gyönyört, hanem minden körülmények kiimtt 
örömre vagy szenvedésre való tekintet nélkül az 

1B9 izgalmat. Ezért életünk középpontjában nem a 

becsvágy, nem a tenyészet, nem a hír, a hatalom, 
a vagyon szenvedélye áll, hanem az életnek ön-
magára való éhsége, az, amit újabban libidónak 
neveztek el. Tanguy képein az els ő  pillanatra az 
izgalom nem látható. De teljes egészében ott van, 
csak már nem az, ami akkor volt, amikor még izgalom 
volt, hanem új alakban, megfékezve és elnémítva. 
Minden reszketés elt űnik. Az életben a legnagyobb 
erő  az életre való éhség, ennél csak egy nagyobb van: 
ennek az életéhségnek megfékezése. A legnagyobb 
tűz az élet tüze, ennél csak az élet tüzének meg-
fékezése nagyobb. Ez az, amit a Katha-Upanishad 
tapas-nak hív. Ez az önuralom tüze. A dolgok égnek, 
de más nem a libidó, hanem az önmegtagadás 
tüzében; az ember ég, de már nem az izgalom, 
hanem az izgalom legy őzésének tüzében. Tanguy-nél 
a megfékezés aktusa nem yoga, nem aszkézis, nem 
az életr ől való lemondás és nem önmegtagadás, 
hanem a művész megismerő  értelmének aktusa. 

Tanguy festménye az a pillanat, amikor az 
izgalom hatalmait az ember legy őzte és ingerre való 
szomjúsága többé nincs. Az izgalom mindent meg 
akar tapogatni és megkóstolni, és ha már nem lehet 
az egészet lenyelni, legalább megnyalni. De ennél 
magasabbrendű  izgalom is van, az életsóvárságot 
legyőzni. Ezért van a képeken síri csend és grandiózus 
sivárság. 

Nem. mintha Tanguy sajátságos becsvágya, hogy a 
libidót likvidálni kívánja, egyedül állana. E képekben, 
ha nem is régi, de egy id ő  óta egyre nagyobb 
méretekben jelentkez ő  új élettechnika jegyei ismer-
hetők fel. Ezek a jegyek a különböző  művészetben, 
a gondolkozásban, némely tudományban is ha-
sonlóak. 

A művész, a legels ő  csaknem biztosan Baudelaire 
volt, azt a fölfedezést látszott tenni, hogy a libidó-
művészet nem kielégít ő . Libidónak nevezzük az 
életnek önmagára való éhségét, amely teljesen vak; 
libidó-művészetnek nevezzük pedig azt a m űvészetet, 
amely az életéhséget, mint az egyetlen léttényt 
gyanútlanul elfogadja, más lehet őségről sejtelme 
sincs és az életéhséget dics őíti. 

Az ilyen élet-művészet tartalma többnyire strugg-
le-for-life-val őr, vagyis olyan magatartás szuggesz-
tiója, amely az embert az ún. létért való küzdelemben 
kedvezően befolyásolja. E művészetnek mindig van 
részben narkotizáló, részben therápiás jellege, de 
minden esetben doppingol. Művészet eszerint azért 
van, hogy az életet szebbé tegye. Ezért amir ől itt 
szó van, az életben elért diadal, az igazak gy őzelme, 
a rosszak büntetése és a szerelmesek boldogok 
lesznek. Fontos, hogy az életb ől mindenki valami 
pluszt kapjon. Jó, ha az embert küzd őképesebbé teszi, 
de ha lehet, az emésztést kedvez ően kell befolyásol-
nia. Magasztalni kell az ösztönöket és a biológiai 
realitás körébe tartozó képzeteket, mint a szerelem, 
az erkölcs, a kommunitás, a család, a haza, a nép, 
az osztály. Ez a vegetatív-animális-szociális-kultu-
гális realitás köre. E művészet teljes egészében nem 
igényel a biológiai életnél magasabb színvonalat és 
úgy tesz, mintha életünk horizontális hullámzásában 
zavartalanul folyna le és az embernek vertikális 
irányban kiemelkedő  kérdései egyáltalán nem 
lennének. 

A. modern művész fölfedezése az volt, hogy az 
ilyen libido-művészet körébe tartozó míí esztétikai 
megítélés alá nem is vonható. Kérdésszövevénye, hogy 
valamely életzavart old meg, vagy valamit eltüntet, 
menekülést biztosít, vagy elrejt, esetleg hiányt 
pótol, vágyat fejez ki, minden egyes esetben és ki-
vétel nélkül csakis azért, hogy életéhségét csilla-
pítsa és több élethez jusson. Az életm űvészet naiv 
alakjában, mint gyermekrajz, vagy vers, mint diák-
költészet, mint n ői napló, művészi igényt nem is 
támaszt. Viszont tény, hogy bennünket állandóan 
és ezrével ilyen életérdekb ől készült regényekkel 
és festményekkel, versekkel, drámákkal és szobrokkal 
és zenével árasztanak el. Életérdek, vagyis mer ő  
libidó-funkcid kifejlиdése a művész részéről és 
libido-kielégülés a közönség részér ől. Végeredmény-
ben szigorúan privát ügy. Ha a szekreterben marad, 
ahová való. nincs is semmi baj. De ha a m űvészet 
igényével lép fel, kiderül, hogy csupán klinikai lelet, 
legfeljebb életrajzi illusztráció, amely álmodozásokról 
és sérülésekről számol be, de mindegyik azért készült, 
hogy a szerz ő  azokkal a több élethez való jogát 
indokolja. 

Mindez persze nem a művészetre , hanem a 
pszichológiára tartozik. A pszichológia foglalkozik az 
érzelmekkel, a vágyakkal és a sérülésekkel és az 



álmodozásokkal , a lélek hiányával és érzékenységével. 
A pszichológia számára az ilyen mű  diagnózis 
alapja ; a karakterológia sok jellegzetességet állapíthat 
meg; a therápia bizonyos pszichotikus típusokat 
fedezhet fel és gyógyításukra indítványt tehet. 

E megnyilatkoztatás lehet érdekes , sőt izgalmas, 
egyéni , sőt eхtravagáns , a legtöbb esetben tehetséges. 
Sokmindenféle lehet , csak egy nem: művészet nem 
lehet . Ahhoz , hogy egy mű  művészet legyen, még 
oly ragyogó tehetség is kevés. A m űvésznek küszöböt 
kell átlépnie és pedig az életnek önmagára való 
éhségét le kell állítania és az életéhség dics őítését 
meg kell szüntetnie . Minden valódi élet önmaga 
fensőbb ellenőrzésével kezdődik. Ami azelőtt van, 
nem számít , serdületlenség. A küszöb , amelyen át 
kell lépni, a libidó felszámolása. 

Mondják , hogy a libidót megfékez ő  ellenőrző  
erő, amely . az  élet önmagára való éhségének határt 
szab , a libidótól nem különbözik . Tulajdonképpen 
ugyanaz a libido ez is, de fels őbb fokon, most 
mint önmagára visszacsapó funkció m űködik. E 
nézetet egész iskolák vallják . Azt tanítják, hogy bi-
zonyos diszciplínával a libido önmagával szembe-
fordítható , és akkor , ha egy része meg is marad 
életéhségnek és az ösztönöket elementáris er ővel 
vakon tovább szolgálja , más része azonban felszabadul 
és önkontrollá válik. Ezen alapszik a yoga . Az ember-
től függ, hogy libidójának nagyobb részét hová veti, 
a libidóba , vagy az éhség megfékezésébe. 

Más iskolák azt tartják, hogy az életnek 
önmagára való vak éhségét nem a libido, hanem 
kvalitásban magasabb er ő  (spiritus , pneuma , szellem) 
tudja csak megfékezni . Igy tanítják az Upanishadok. 
A tapas, az önmegtagadás tüze , eredettől fogva más, 
mint az életéhség , mert nem vak , hanem lát és éber, 
világosság és az élet tüzével sohasem keveredik és 
ezzel nem téveszthet ő  össze. 

A modern művészet becsvágya, hogy a libido-
küszöböt átlépje ; olyan műveket kíván teremteni, 
amelyek nem a biológiai életigényt elégítik ki és 
tartalmuk nem az élet vak dics őítése . Minden valódi 
élet önmaga fensőbb ellenőrzésével kezdődik. 
Művészetet csinálni nem élvezet . Chaque oeuvre es un 
exemple de renoncement , — minden mű  a lemondás 
példája . Nem lehet vakon az izgalmaknak élni és 
művészetet csinálni. A küszöbön való átlépés után a 
pszichológia hatásköre megsz űnik ; ami pszichológiailag 
megfejthető, nem művészet . A művészet nem áll élet-
érdekek szolgálatában . Je ne veux rien d ' humain. (Mal-
larmé). Semmi emberi nem kell. Amit a libido teremt, 
az igen jelentékeny lehet az animális -szociális világ-
ban, mint érzelmi , vagy morális , vagy világnézeti, 
vagy nemzeti, vagy politikai eszmeiség, de mint 
művészet számba sem kerülhet . A művészet az életnél 
magasabb realitás rendjét ábrázolja , azt, ami több, 
mint természet , mint világ, mint élet. 

Tanguy képein ezért nines izgalom . Mintha élet-
ösztön nem lenne . Nem pszichológiai lelet. Faszcináló 
mozdulatlanság. Nincs vágy, nincs szenvedély, 
nincs érzelem , nincs szövevény , hiány , pótlék, 
ösztön éhség . Mindez a küszöb előtt maradt . Itt nincs 
más, mint a dolog archetípusának exakt definíciója. 
Mint mondják , interieure métaphysique. „Tiszta 
agytevékenység". A ricsaj megsz űnt. Az álmokat 
desztillálták . A tiszta logikai rend realitásába emelve 
és átvilágítva . Ez maradt . Ez a vonzó és félelmetes 
vízió, cseppet sem meghitt, sem megnyugtató , inkább 
kísérteties hűtött atmoszféra, semmi félreértés, mert 
az egyetlen lényeges világosan látni. 

• 
Az a sajátságos folyamat , amely a modern mű -

vészetben mint következetes életellenszenv nyilatkozik 
meg, a társadalom ellen tanúsított ellenállással nincs, 
vagy csak alig áll kapcsolatban. Hogy a m űvészet a 
modern társadalmat semmiféle alakjában nem fogadja 
el, több, mint természetes, de a dolgok nem ezen 
múlnak . A művészet nem társadalomkritika és semmi-
féle alakjában sohasem volt lázadás a világ ellen. 
A művész a szubexisztens (küszöb alatt él ő) emberrel 
nem áll szemben , hanem olyan megismerő  és meg-
valósító tevékenységet folytat , amely a szociális 
hétköznapénál alapvetőbb léttörvényeket (érték, 
arány, rend, mérték , ritmus ) állapít meg . Messziről 
er, mindenesetre a világgal való antagonizmusnak 
látszik . A művészetben az életéhség likvidálásának 
értelme azonban az, hogy a m űvész a világ végleges 
rendjének törvényeit megtalálja és ezt a végleges 
világot művében megvalósítja . A művészetben 

elsősorban nem a szociális hétköznap elutasításáról 
van szó , hanem arról, hogy a szociális hétköznappal 
szemben a művész egy hyperexisztens létre 
hivatkozik. 

Ezen a ponton a művészet bizonyos rokonságot 
tart fenn a vallással . Tudjuk, hogy a szociális - bioló-
giai életrendnek a vallás állhatatosan és következete-
sen évezredek óta ellentmond. Ez persze nem érzelmi 
alapon , hanem fensőbb tudás birtokában történik. 
A világ és a vallás egymást sohasem tűrte. Azt is 
mindenki tudja, hogy mi az, amiben a vallásnak 
igaza van és mi az , amiben nincs. A művészet 
magatartása azonban a valláséval nem összetéveszt-
hető, mert igaz , hogy a vallás is, a művészet is 
a világinál magasabb életrendre hivatkozik, de a 
művészet a világot soha nem tagadja meg és nem 
veti el, hanem átvilágítja és rendezi , mint mondják, 
a művészet a vegetatív-szociális világból múzsai vi-
lágot teremt. 

Amióta Rudolf Pannwitz a múzsafiság fogalmát 
megtalálta és tisztázta , nincs kétség afel ől, hogy 
mindaz, amit mathézisnek és geometriának , építészet-
nek és zenének , költészetnek és metafizikának neve-
zünk , az azonos primordiális rend -elven nyugszik. 
Van attitude centrale , az emberi értelemnek olyan 
centrális magatartása, mint Valért' írja, amelyet 
ha az ember elér és elfoglal , ebből a megismerés 
mindennemű  vállalkozása és a művészet minden 
művelete egyaránt lehetséges. A múzsai magatartás 
ez az attitude centrale ; magatartás , amelynek bázisa 
az élet önmagára való vak éhségének megfékezése. 
Ha a libidót sikerül megfékezni, az ember az attitude 
centrale - t meg tudja valósítani és így számára a 
hyperexisztens világ megismerésének lehet ősége 
megnyílik . A múzsai magatartás azonban nemcsak 
a megismerésnek és a m űvészi vállalkozásnak, hanem 
a moralitásnak és a vállalásnak és mindennem ű  
életrendnek is alapja , amely a világ és az emberi 
lét végleges rendjének tudatában van és e végleges 
életrend megvalósítására er őfeszítést tesz . Amit múzsai 
világnak nevezünk, az az abszolút, vagyis az eredeti 
világra való anamnesis és ezért lehetséges, hogy 
minden időnek és minden népnek mindennem ű  magas 
művészetében , moráljában, vallásában van valami 
azonos és ez a primordiális világ ősképe. 

Még az sem mondható, hogy a festészetben kezd ő -
dött . Baudelaire és Manet kortársak voltak és els ő  
botrányaikat körülbelül egy id őben aratták. A képet 
elkezdték így meghatározni : „sík felület , amelyet 
bizonyos rendben színek fednek ". A definíció 
hadüzenet volt. Az akadémia haja az égnek meredt. 
Kiderült , hogy a festészet nem támaszt többé igényt 
arra, hogy a dolgokat másolja. A görögtik óta 
használt elvre , hogy a művészet a természet utánzása, 
a művészek fejüket rázták. A preraffaeliták azt 
állították, hogy a mintát emberi létünk berendezésére 
nem is az ún. valóságból , hanem a művészetből 
(a múzsai világrendből) vesszük és létünk minél 
magasabbrendű , annál inkább . A művészet természet 
fölött álló er őket közvetít . Neon utánzás , hanem az 
anyagi világénál magasabbrendű  rend realizálása. A 
költemény olyan mondatok szerkesztése , amelyek az 
abszolút logost idézik. Vers az, ami a szavakat valódi 
értelmükben használja . Nemcsak most , mindig is így 
volt . Baudelaire és Manet óta száz év telt el, azóta 
a theoria kiépült s ez arra tanít , hogy a művészet 
kezdete, ha valaki a szenvedények és az ösztönök 
értékein túllép. „Azzal, amit valóságnak neveznek, 
semmiféle viszonylata nincs." A művészet a valóságot 
átvilágítja és rendezi és fölemeli . Mivel emeli? 
Ihletével . Mi az ihlet? Kapcsolat azokkal a valóság-
fölötti lényekkel, akiket az orfikus görögség Múzsák-
nak nevezett . A Múzsa közvetíti a magasabbrend ű  
létezés er őit. 

A múlt század közepén néhány angol költ ő, festő  
és elméletíró theoriában jól megalapozva olyan 
életrendet épített ki , amely az indusztrializált em-
beriségben az egyre fokozódó lom цosságnak határt 
óhajtott szabni. Ez a preraffaelisták szövetsége volt, 
a legiíiabb időben az első  olyan tudatos múzsai 
magatartásnak helye, ahol felismerték, az ízléstelen-
ség milyen életrontó er ő  és egvenléí az immorali-
tással , vagy azzal , amit a vallás bűnnek nevez. A 
szövetség igyekezett az ízlést helvreállítani . A költők 
műveiket saját maguk által készített papíron. 
saját betűikkel nyomtatták . ruháik, fehérnemni йk 
szövetét maguk sz őtték , csak kézzel alkotott bútort 	190 



fogadtak el és mindennemű  gyári készítményt 
visszautasítottak. A preraffaelista szövetség olyan 
múzsai közösség els ő  sejtje óhajtott lenni, amely 
a művészi életrendet a kommunitás egész területére 
ki szerette volna terjeszteni, egyfajta emberi testvéri-
séget és a javaknak a szociális igazság szerint való 
helyes elosztását kívánta megvalósítani. 

A preraffaelisták szerint az embernek le kell 
szokni arról, hogy ez a világ itt valóság. A természet 
tökéletlen, a történet fantáziátlan, a realitás ügye-
fogyott. Az ember olyan tudásnak és hatalomnak 
van birtokában, amely az abszolút lét rendjét meg 
tudja ismerni és a világot fel tudja építeni. Az, hogy 
eddig mindig rosszul csinálták, még nem érv e fel-
fogás ellen. A humánum arról a jellegr ől ismerhető  
fel, hogy a gondolat, amely vezeti, mindig a termé-
szeten túlról ered. A m űvészet a világ tudatos 
felemelése, hogy az ember a végleges világegyetemet 
megalkossa. A művészet tárgyai nem a világból, 
mint ahogy az emberi élet értékei sem a világból, 
hanem a magasabb létezésb ől valók. Ezek az értékek 
kezdettől fogva megvoltak és megvannak, nem kell 
azokat fölfedezni, csak leolvasni. Az abszolút 
(múzsai) világ, ez a kezdett ől fogva meglevő  valóság, 
amely minden emberben él és amelyre mindenki 
tanítás nélkül emlékszik és amelyet felismer. 
A múzsai világ azonban nem a természet ellen-
realitása, hanem attól független hyperexisztens 
valóság. És a kapcsolat, ami az emberi értelem és 
az eredeti realitás között fennáll, nem képz ődés 
és nem álmodozás, hanem az értelem tiszta állapota. 
Tiszta, vagyis a vegetatív-szociális világtól nem 
megzavart és libidomentes. A pillanattól kezdve, 
amikor az ember vágyait és szenvedélyeit, sóvárgását 
és éhségét meg tudja fékezni és önmagát a létezésnek 
magasabb (életszomj(іságtól mentes) fokára tudja 
emelni, életét az értelemnek ez a tisztultsága irá-
nyítja. Az emberi lét így, ahogy a természetben van, 
a történetben és a társadalomban, nem egyéb, 
mint a kétségbeesés egcizmusa. Ebben a körben 
minden gondolat és minden tevékenység okvetlenül 
fals. Az önzés a tévelygésben való magatartás. 
Létért való küzdelem. Szociális, biológiai, vegetatív 
életkör. A múzsai rend alapja a szám. A múzsaiság 
a mathematikára redukált igazhit űség. A múzsai 
számon nyugszik a ritmus, az arány, a rend, a 
mérték. Mindez a magasabb világ rendszerezésének 
követelménye. A múzsaiság a dolgok abszolút zenéje. 
A múzsai világ a létezés matrixainak világa. 

A modern kor másik múzsai szövetségr ől is tud, 
Stefan George kóréról, amely a preraffaelitáknak a 
művészetre vonatkozó theoriáját nem változtatja 
meg, hanem megerősíti és többet is tud mondani. 
Az ember és a mű  elválasztása tilos. A m ű  kötelez. 
A szó és a tett azonossága a múzsai lét legels ő  
feltétele. Ahol az élet és a m ű  között eltérés van, 
ott nem művészetről van szó, hanem, hogy az élet-
éhség a művészettől vett eszközökkel fedezi magát. 
A mű  ebben az esetben múzsai törvényekkel nem 
mérhető, ez csupán libido-kompenzáció, vagyis 
pszichológiai lelet, úgy kezelend ő , mint a serdület-
lenek, vagy az elmebajosok művészete, esztétiaki 
ítélet alá nem vonható. 

• 
A modern művészet stabil tétele, hogy a modern 

költészet nem a régebbi poétika értelmében vett 
költészet, hanem, mint mondják, a költészet költészete 
(metapoésis), a modern festészet is a festészet 
festészete, a zene a zene zenéje. A sajátságos meg-
fogalmazás azt jelenti, hogy a költészet orientációja 
megváltozott. Ilyesmivel, hogy erotika és természet, 
családi ösztön, otthon, vallás, kollektív érzelem, nem 
kíván többé foglalkozni és a festészet sem óhajt 
többé csendéletet, sem tájképet, sem portrét festeni, 
vagyis a művészet nem tartja magát a szociális 
pszichológiai világ kifejez őjének. Az ún. realitást, 
amely nagy művészeknél régebben és egyébként is 
csak szimbolika volt, kiiktatta és a műben az 
életösztönt nem tűri meg. A művészet közvetlen 
kapcsolatot vett fel a hyperexisztens (múzsai) 
világgal és ennek valóságát a természeti és a szociá-
lis világ jelképei nélkül nyújtja. Ezért beszélnek 
tiszta költészetr ől (poésie pure), tiszta festészetr ől 
és tiszta zenér ől. A modern művész a valóságot nem 
egy erdőben, vagy arcban ábrázolja, hanem a termé- 
szet jelenléte a m űben nem egyéb, mint a vak 
életszomjúság jelenléte. A m űben pedig semmiféle 

191  életszomjúságot (libidót) nem hajlandó elviselni. 

A művészet a múzsai világ megjelenítése. Semmi 
egyébhez semmi köze. Régebben a m űvészet az élet 
apotheozisa volt; ez most megsz űnt. A művészet nem 
életélvező. Ami a műben alakot ölt szociálisan és 
biológiailag és pszichológiailag interpretálhatatlan, 
mert ezzel a valósággal nincs is kapcsolatban. A 
művészet nem életdics őítő  és nem életélvez ő. A mű -
vészet alkotása sem élvezet, hanem az életélvezetnél 
intenzívebb élettechnika és ennek feltétele éppen 
a szociális-pszichológiai életb ől való kilépés. A mű -
vészi alkotás a halálkészültség magasabb foka, vagy, 
ami ugyanaz, az ember világi életénél fens őbbrendű  
létezésben való közvetlen részesedés. 

• 
A múzsai tudatosság a m űvészeten kívül a múlt 

század végén némely tudományban is felébredt, a 
legnyíltabban mindenesetre a francia critique de la 
science-ban. Ez az iskola, els őnek Poincaré, kés őbb 
Le Roy és Meyerson és más tudományban megalapo- . 
zatlan, ún. pozitivizmus korlátolt elméleteit elvisel-
hetetlennek tartotta. Az iskola olyan tudományosságot 
követelt, amely csak korrekt bázissal (nyílt axiómá-
val) rendelkező  tételeknek volt hajlandó hitelt adni. 
Poincaré a rejtett axiómák kérdését a legkényesebb 
helyen, a mathematikában kezdte Fejtegetni; kés őbb 
René Guénon ezt a módszert az infinitezimális 
kalkulusról írt könyvében tökéletessé fejlesztette és 
az egész újkori mathematika rejtett világnézeti 
hátterét átvilágította. A tudománykritika azonban 
csakhamar a természettudományok egészére kierjedt, 
és többen arra az eredményre jutottak, hogy e 
diszciplínák kevés kivétellel nem bevallott hátsó 
gondolatokkal operálnak. A pozitivista tudomány 
axiómái rejtett életérdekeket szolgálnak, vagyis ezek 
teljes egészükben nem az igazság, hanem a libido 
jegyében állnak. A tudomány pozitivista alakjában 
egyáltalán nem tudomány, hanem a kor és a társa-
dalom által determinált szociális-történeti termék, 
amely nem az igazságot kutatja, hanem a pillanatnyi 
életrendet igazolja. Ez a megállapítás a tizenkilencedik 
század csaknem minden tudományos eredményére 
vonatkozik. A critique de la science a modern kor-
ban a tudományos tételt ől először követelte meg, 
hogy az ne a szociális-biológiai ösztönök kifejezése 
legyen, hanem egy, az életnél magasabb érdekmentes 
realitás törvényszerűségét fogalmazza meg. A 
francia tudománykritika közvetlen következményeként 
megteremtették a tiszta logikát, amely a korrekt 
tudományos gondolkozás követelményeit egyszer s 
mindenkorra kodifikálni kívánta. Az igazságkutatást 
mindennemű  rejtett el őfeltétel átvilágításának kell 
megelőznie. Szociális és pszichológiai és történeti 
és hatalmi és érzelmi preokkupációknak a tudomány-
ban. helye nincs. Az emberi értelem az életen 
túl tud lépni. Az értelem feladata pedig nem az, 
hogy az életet kiszolgálja, hanem éppen, hogy az 
életösztönöket a magasabbrend ű  lét megismerése 
érdekében megfékezze. 

• 
A modern művészet és a tudománykritika feltárta, 

hogy az ember hétköznapjaiba elmerülten saját-
ságos életgörcsben él; az ember az életnek önmagára 
való vak szomjúságából a szociális hétköznap lég-
körében nem tud kilépni és a körben csakis és 
csupán és egyedül biológiai exisztenciájáról van és 
lehet tudomása. A modern m űvészet és a tudomány-
kritika látja, hogy az ember ebben a körben 
felfokozott értelmével a valóságról semmiféle tapasz-
talatot nem szerez és nem is szerezhet. Az életnek 
önmagára való éhsége vak, s ezért az ember nem 
veszi észre, hogy léttévedések és léthazugságok 
közepette él. Ha a művész és a gondolkodó becsvágya, 
hogy ebből a szubexisztens (küszöb alatt lev ő) 
életből kilépjen, exisztenciáját átvilágítsa és a való-
ságról hiteles értesülést szerezzen, az életéhséggel 
szembe kell fordulnia és az életgörcsb ől önmagát 
ki kell oldania. A modern m űvészetnek és a tudo-
mánykritikai gondolkozásnak a szubexisztencia küszö-
bét sikerült átlépnie és az életnél lényegesebb valóság 
rendjét megismernie. Ezért a modern m űvészetnek 
és gondolkozásának az élet ellen kellett állást fog-
lalnia, s ez a magtartás teremtette meg a modern 
tiszta festészetet és tiszta költészetet és a tiszta 
zenét és a tiszta logikát. Mindez az elrejtett vak 
életéhség felszámolásának jegyében történt. A modern 
művészet az embernek a szociális-pszichológiai 



szövevényben élt görcsét feloldotta , s ettől a pilla-
nattól kezdve minden mű, amely az élet vak 
éhségének világában marad, mint m űvészet jelen-
téktelen , mint gondolkozás semmis. Olyan m ű, amely 
életéhséget elégít ki , vagy igazol, nem tekinthet ő  
művészetnek , ez mindössze valamely társadalmi, 
vagy politikai , vagy pszichológiai aktus, amely 
esztétikai megítélésen kívül áll, értékelhet ő  szociális 
vagy lélektani vagy történeti síkon , művészileg nem. 

• 
A múzsai világ fölfedezése következtében a m ű-

vészetben az értékelés megváltozott . Az élet a maga 
történeti -szociális jellegével alig elviselhető  állapot. 
„Az őrület országa az egyetlen a földön , amelyben 
érdemes lakni , az emberi lény annyira semmi, 
hogy csak az szép , ami nincs". Riviére mondja: a 
művészet mindig váratlan segítséget nyújt , a földi 
életben való tartózkodást abszurddá teszi. A számok 
költészete . Mallarmé Igitur -jónak alapgondolata: 
szellemi aktust végrehajtani anélkül , hogy az ember 
ember legyen . Ami irreális , az a világfölöttiség jele, 
ezért máris rokonszenves (szürrealizmus). A m űben 
a legfontosabb a logika felragyogó villámfénye. 
Tiszta lét (Pétre pure). A m űvészet nem tűri, hogy 
a valósággal mérjék . Ebben a légkörben egy Puccini-
opera bujaságtól bűzülgő  libido ; Wagner zenéje 
kutyakomédia ; a polgári regényirodalom pornográfia; 
a líra szirupóceán . Ahol az életnél magasabb realitás 
nem jelentkezik , a művészet szempontjából annyi, 
mintha nem lenne . Festménynek csak az nevezhet ő , 
amelyben egy csepp libido sincs (absztrakció). Köl-
tészet az , ahonnan a valóság véletlen , szűk és 
méltatlan volta eltűnt (Mallarmé). Múzsai exisztencia 
az, aki a geometriától ittasan az exaktság mámorában 
él. A tiszta értelem eksztatikus magatartásának 
példaszerű  megnyilatkozása a század elején minden 
bizonnyal Bertrand Russell matematikai logikája lett, 
és az ebből keletkezett logisztika, amely a rejtett 
előfeltételek radikális átvilágításával a modern ember 
számára a szociális -pszichológiai tévelygésből kiutat 
biztosított . A mathematikai logika az azt megel őző  
művészet és költészet nélkül elképzelhetetlen, mint 
ahogy a művészet és a költészet elképzelhetetlen a 
logika után a logika nélkül . A tudatosság olyan 
fokozatáról van szó , amelyet a művészet és a gondol-
kodás egy időben, egyszerre és egymás támogatásával, 
és ha függetlenül is, kölcsönhatásban, párhuzamosan, 
egymást keresztezve és egymásról , ha nem is mindig 
tudva , de egymást sejtve és feltételezve ért el. 
Russell a modern értelemnek ezt a sajátságos maga-
tartását , amely az elvadult , ügyefogyott és irreális 
szociális - történeti életrendet minden vonalon gyöke-
resen elvetette és a számok rendjére , a rendszerre, 
a geometriára, a mértékre, az arányra, vagyis a tiszta 
értelemmel áthatott világra épített , pythagoreusnak 
nevezte el . Pythagoreus csak más szó arra, hogy 
múzsai , vagyis arra , hogy orfikus. 

• 
A modern  gondolkozás és művészet területe határ-

terület . Mindig a határterületek voltak a fonto- 
sak. De különös fontosságot nyertek ebben a korban, 
amikor , mint a zenében mondják , nincsen más, csak 
szélsőség, avantgarde, vagy giccs; avantgarde, amely 
a tiszta lét (l 'étre pure ) jegyében az ismeretlen és 
a megvalósítatlan felé tör el őre és a giccs, amely 
a szubexisztens szociális világot szolgálja és a vak 
életéhségben elmerül , ezért komolytalan és nem 
számít. A határterületek azonban különösen veszélyes 
helyek. Itt van mindjárt a tiszta szám; a szám 
minél túlvilágítottabb alakban jelenik meg, elvont 
tisztaságából annál többet látszik feladni . Steril és 
absztrakt voltát elveszti, egy vonalon túl rejtélyes 
módon mythossá válik . Lásd Frege mathematikáját. 
Itt vannak a geometria alapábrái, például a három-
szög . Definíciója minél exaktabb , jelentésében ki-
nyomozhatatlan módon annál inkább valamely 
különös nem-értelmi többlet jelentkezik és az a 
jelképszerű , amely természett ől fogva tartalmához 
tartozik, annál jobban meger ősödik. A háromszög 
azon kívül , hogy geometriai alakzat , egész sereg 
egyéb dolgot jelent, ami a háromszög kompelx 
alapjelentéséből következik. 

Ludwig Wittgenstein vállalkozott arra , hogy töké-
letes értelmi nyelvet dolgoz ki , amely végleges 
precizitással fogalmaz. A gondolkodásban ugyanaz 
a vállalkozás , mint amit Mallarmé a költészetben 
kísérelt meg. Wittgenstein azt tapasztalta, hogy 
bizonyos homály, amelyet metafizikának nevezett, 

a nyelvből nem küszöbölhető  ki. A nyelvet a meta-
fizikai értelmek nemcsak átitatták, hanem a meta-
fizika magának a grammatikának szerkezetét is 
inficiálta. Igy a nyelv segítségével való tökéletes 
értelmi megismerés lehetetlen. A tiszta logikában az 
absztrakt és steril kidolgozással együtt valami más 
is jelentkezik. Az értelem fényének növekedésével 
mintha másik fény is növekedne , amelyet, mivel 
az értelem fényét ől különbözik, homálynak szokás 
tartani , de amely tulajdonképpen miszikus fény. 

Bertrand Russelr ől, a tiszta logika megfogalmazó-
járól mondják , hogy „emberi dolgok sohasem elégí-
tették ki". I want certainty. „Bizonyosságra szomja-
zom olyan értelemben , ahogy az emberek általában 
vallásos hitre szomjaznak ." Szenvedélye volt a 
mathézis és ezzel párhuzamosan megértése annak, 
ami a misztika. Életrajzírójának azt mondta: „mi-
előtt meghalok, módot kell találnom arra , hogy azt 
az esszenciális valamit , ami bennem van és amit még 
sohasem mondtam ki, megfogalmazzam, azt a 
valamit, ami nem szeretet és nem gy űlölet, vagy 
részvét, vagy közöny, hanem az élet valódi lehelete, 
fény , amely az emberi életbe valahonnan messzir ő l 
jött, a nem-emberi világ szenvedélytelen roppant 
hatalma". 

Ez a határterület egybemosódó végletei között 
való tartózkodás jellegzetessége ; a modern művészet 
és gondolkodás sajátos helye. Túlvilágított árnyéktalan 
tér. „Emberi dolgok sohasem elégítettek ki." I want 
certainty. Az életszomjúság felszámolása. Je ne veux 
rien d 'humain . Határterület , amelyet hajszálnál 
keskenyebb vonal választ el a semmit ől. Az égbolt 
azúr szakadéka, mint Baudelaire mondja. „Semmi 
sem oly szép , mint a nemlétezi". La pureté du 
non-étre. A nem-lét tisztasága (Valért'). Malevics 
megfestette oly alakban, hogy hatalmas fehér 
vászonra üres fehér négyzetet festett . Ez a tárgy-
talan és névtelen és megfoghatatlan. „A m űvészet 
a szellem eszköze , hogy önmagát a semmiben meg-
sokszorozza." A határterület , amelyet tiszta értelem-
nek neveznek , közvetlenül e mellett a nemlét mellett 
fekszik. A végletek tere, kett ős fény vegyülete, a 
végletesen felfokozott értelemé és a kezd ődő  misztikáé, 
mintha e két fény egyike a másik homálya lenne, 
az értelem a misztikáé , a misztika az értelemé. 
„A. lét valódi fénye." Mindkett ő  azonos abban, hogy 
„valahonnan messziről jött", hogy nem emberi, 
hogy a nemlét határáról való , és a „nem emberi 
világ szenvedélytelen és roppant hatalmának" 
megjelenése . Ez a túlvilágított árnyéktalan tér, 
amelyben a logikus értelem absztrakt és steril fénye 
elválaszthatatlanul. egybeolvad messze a határon 
túlnyúló feneketlenségben örvényl ő  misztikus lét 
fényével . Úgy látszik , az embert ez a dupla világosság 
összeolvadva éri. S úgy látszik, ha Russel és Witt-
genstein tiszta logikájának a 'nisztikával ilyen 
affinitása van, érthet ővé válik, miért vonzotta mindig 
és minden időben a misztikusokat a logika és a 
mathézis: Plótinost , Eckehartot, Cussanust , Böhmet. 

• 
Tanguy festészete itt, e kett ős végtelenségben a 

nemlét határterületén nem áll, inkább lebeg, mintha 
csak egészen keveset kellene meglökni , az a nem-
létezőben maradéktalanul elt űnne és nem maradna 
belőle semmi. Ez a képek páratlan feszültsége a 
logika és a misztika dupla világosságában a határon. 
Ez aszociális hétköznap életizgalmainak megfékezése 
árán elért határtalanul magasabbrend ű  izgalom, a 
fegyelem és a rend és a mérték és a szám izgalma, 
amelynek megjelenése ez a fiktív tér félelmetes 
árnyéktalanságában , a hely, ahol már a reszketés 
is megállt. A sivár némaságban egymás fényét és 
létét áteresztő  tárgyak és színek transzparens de-
rengése . Csend , amelyet az élettelen üresség hat át. 
„A nemlét tisztasága." 

Az ég kékje minden fest őnél élet; Tanguy 
képein az azúr szakadék , a nemlét nagy kék gödre 
(Mallarmé ). Semmi hév , csak a logika heve; semmi 
emóció , semmi rajongás ; nincs határozott kontúr, 
csak a misztikusan exakt élesség , nincs fix hely, 
csak amit a metafizika fi хált . Intérieure méta-
physique . Steril fantazma és absztrakt misztérium. 
Álom és geometria . Mindenesetre a modern művé-
szetben a halálkészültségnek elért legmagasabb 
foka. 192 



 

szombathy bálint 

river deep 
mountain high II. 

kassák lajos 
folyóirata, a ma 

  

»Csakugyan 
ez a petit hangyácskák és a nonpareille hangyák 
kavargó, sötét, embernagy bolya.« 
NOVOME,SKY 

A MA Irodalmi és Képzőművészeti Folyóirat alcímmel indult 1916. november 
15-én, s bár kés őbb, a lap ideológiai célkitűzéseinek kiigazításával ez a meg- 
határozás is módosult, lényegében már nem változtatta meg a képz őművészethez 

fűződő  szoros viszonyát. 1916-19 között — ez a MA magyarországi meg- 
jelenésének az időbeli kiterjedése — Európa polgári világába berob- 

bant a dadaizmus, Münchenben megjelent Bahr Expresszionizmus cím ű  tanul-
mánya (1916); kitört az orosz forradalom és Leydenben megalapították a De 

Stijl (Stílus) című  folyóiratot (1917); 1918-ban megjelent az els ő  Dada- 
kiáltvány, a Purizmus kiáltványa, a De Stijl els ő  kiáltványa és Apollinaire Cal- 

ligrammes című  kötete, 1919-ben megalapították a Bauhaust is. Ez a négy 
év a művészettörténet hatalmas anyagát öleli fel, bármennyire is töredéke 

a kilencszázas évek egészének. 
Tanulmányunk első  részében már utaltunk akelet-európai helyzetre, a „forma 

és tartalom műhelyeire", melyeket az oroszországi események eszmei-gyakorlati 
relevációin kísértünk végig. Az új orosz képz őművészet a nyugati országok mű - 

vészetét Malevics végs őkig leredukált geometriai absztrakciója, Pevsner és Gabo 
realizmusa, Rodcsenko és Sztyepanova produktivista programja, a szocialista élet 

formaigénye szempontjából hívta vissza. 
A sarkok középterében az avantgarde másodlagos, úgynevezett szóródási anya- 

ga tört fel, s a környezet egyéb — politikai, gazdasági, szociális és nemzetiségi 
— tényezőinek hatására gyakran epigonizmusba süllyedt vagy eklekticizinusba 

gördült vissza. A balkáni államokban képtelenek voltak tisztán látni, 
ezzel szemben Magyarországon létrejött a konstruktivista szellem materializmu- 

son nyugvó alapváltozata. 
A XX. század magyarországi képz őművészetének alapképlete: üresség — telí- 

tődés — kiürülés, szánalmasan szimpla. A telít ődés a TETT és a MA avant- 
gardizmusának, a kiürülés pedig a szocialista realizmus illusztratív jelleg-

telenségének a munkája. 
A MA az emigrációban 1926-ig jelent meg, s ott alakította ki kapcsolatát 

a németországi Bauhausszal. Kassák megjegyzi, hogy „a MA az avantgard-moz- 
galmak egyik leghosszabb élet ű  s ennek következtében egyik legjobban 

ismert folyóirata volt'. A MA volt az üzenetátviv ő  a külföldi szellemi áramlatok 
és a magyarországi közönség kommunikatív láncában is: terjesztette a Die 

Aktion és a Der Sturm cím ű  folyóiratokat, könyveket népszer űsített, emellett 
Picasso-, Braque-, Klee-, Chagall-, Kandinszkij-, Léger-, stb. reprodukciókat adott 

ki, ezeket „így ismerte meg el őször a magyar közönség". A folyóiratnak huszonegy 
képzőművésze volt, akik a képz őművészetet európai szinten ápolták. 

Ha Kassáikkal, az utóbbi évek kutatásaitól eltekintve — itt els ősorban Bori 
Imre munkáira és az olasz szerz ők anyagára gondolok — szinte alig foglalkoz- 

tak, s képz őművészeti tanulmány is csak egy van, még kevesebb er őfeszítés 
történt a MA ilyen jellegű  bemutatására tipográfiai formaképzésének a 

figyelembevételével. 
Ennek az írá,snak az els ődleges célja, hogy megismertesse az olvasót azokkal 

a képzőművészeti kérdésekkel, melyekkel a MA munkatársai rendszeresen foglal- 
koztak. Mikor a képz őművészeti írásokat id őrendi sorrendben kísérjük végig, 

tudatosan vállaljuk a kontextus lazaságát, de tisztában vagyunk azzal is, hogy 
ez a módszer a mélyebb, átfogóbb kritika attributumait sem állja ki. Olyan 

gesztus ez, mely Kassák Lajos folyóiratára rá akarja irányítani a figyel- 
met, hogy ezzel egyidőben megvesse az egzaktabb elemzések alapjait is, melye-

193 	 ket Kassák munkásságának id őszerűsége most már halaszthatatlanul sürget. 
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szombathy báiint 

mini - press 

1972 . április 4-én megkez-
dődött a belgrádi egyete-
misták APRIL MEETING 
nevű  rendezvénysorozata. 
A vajdasági alkotók közül 
Kerekes László magneto-
fonhangversenyt adott el ő, 
Slavko Matković  pedig 
konceptuális akciókat vitt 
végbe. A zágrábi W  irány-
zatok központjának az 
együttese előadta Király 
Ernő  Négy fekete mögöt-
tem repül és A kendert 
szedegető  lány című  parti-
túráját , melynek Ladik Ka-
talin a társszerzője. 

Az újvidéki Ifjúsági Tri-
bun szalonjában 1972, áp-
rilis 6-án NontestuaІіté cí-
men megnyelt Szombathy 
Bálint első  őná Іб  tárlata. 

1972. április 11-i keltezés-
sel Arrigo Lora-Totino to-
rinói képzđművésztől ka-
pott levelet a szerkesztő-
ség: 
egregi signori, 
ringrazio per l 'invio di 
íL1 symposion 1972 január. 
vi  ho spedito Teri , in phco 
separato, una mia tavola 
verbo -visuale the ho esp-
ressamente composto per 
vii. si  tratta di un omaggio 
al grande poets e pittore 
magiaro lajos kassák, del 
quale posseido due opene 
(un guazzo e una serigra-
fia). la struttura spaziale 
della tavola đ  analoga all'-

immagine della serigrafia di 
kassák chi posseggo. 
se volete accusare ricezione 
del plico, vi ne sarei grato. 
con l'occasione , i miei rig-
lion i auguri di bun lavoro. 
vostro 
amigo lora- totino 
ARRK LORA-TOTINO 
megköszöni a szerkesztő-
ségnek az 1972-es januári 
számot és tájékoztat ben-
nünket kassák lajos tiszte-
letére , külön az új sympo-
sion számára készített ver-
so-vizuális munkájának 
feladásáról. Az olasz mű-
vész alkotása formailag 
kassák lajos egyik szerig-
ráfiájának formáját kőveti, 
mely  amigo lora-totino bir-
tokában van egy másik 
kassák-alkotással együtt. 

ii  



kerekes lász!ó 

first april meeting 

BELGRÁD, 1972. APR. 4^11. 

A belgrádi egyetemi kultúr-
központ idei rendezvénye a 
miied media (bővített médiu-
mok) teгűletén folytatott ku-
tatások szellemében folyt le. 
A mixed media az alkotás 
igen széles területét foglalja 
magába ; azokat a művészi in-
tervenciókat vagy gondolato-
kat, amelyek túllépve a művé-
szet klasszikus médiumainak 
keretein, igyekeznek fölhasz-
nálni minden hozzáférhető  
technikát, anyagot , folyamatot, 
amely összeköt valamilyen 
szervezett föllépést. 

A Dada már véghezvitte a 
művészet normáinak rombo-
lását, ezért az említett föllé-
pések minél közvetlenebb ka-
talitikus intervenciókra törek-
szenek, előreláthatatlan hatá-
sokat keltve. 

mixed media — a művészi 
nyelv terjesztése 
mixed media — művészet a 
művészet rendeltetésében 
mixed media — az egyetemes 
művészet felé 
A miied media lehetőségeinek 
víziója még kezdeti fázisban 
van, de a bemutatott kísérleti 
modellek bizonyítják, hogy 
nem a létező  művészetek hib-
rid áthatásáról, pusztán me-
chanikus szintéziséről van szó, 
hanem új hozzáállások kiala-
kításáról , amelyek a művészet 
fizionómiáját változtathatnák 
meg, olyannyira , hogy az al-
kotó , korlátlan kifejez őeszkö-
zökkel, formátumokkal, anya-
gokkal és kommunikációs le-
hetőségekkel rendelkezzen, a-
melyek segítségével aktivizál-
hatja az ember mentális és 
szenzoriális képességeit. 
A rendezvény koncepciója 

lehetőséget adott vizuális, a-
kusztikai és szellemi projek-
tumok kivitelezésére, érthet ő , 
hogy csak részben használták 
ki a mixed media lehetőségei-
nek széles spektrumát: az al-
kotók az első  gesztusoknál áll-
tak meg, igaz, a komoly gon-
dolati elmélyülés problémája 
egyénenként vitatható, s ez a 
bővített médiumok egyik alap-
szükséglete. 
ATENTAT csoport, ez az 
ormótlan szárazföldi hajó, a 
kultúrközpont becsomagolt fü-
ves területei , a szemétdomb 
kiállítása a főutca közlekedési 
csomópontján — információk 
zöme: dobozok , konyhaasztal, 
kredenc , feneketlen lavór, 
konzervek. 
NUŠA ЕS SERČO A tárgy 
gondolati -vizuális projektuma 
FRANCI ZAGORIČNIK kon-
ceptuális tárlata. 
RAŠA TODOSIJEVIČ  Folya-
mat —Két szín találkozása el ő -
reláthatatlan. Csak öntuda-
tunkban szervezhetjük meg. 
Lehet , hogy ehhez egy nap, 
kettő  szükséges . Lényegében 
idő  szükséges ahhoz , hogy el-
képzeljük. 
IDÖ! 

SLAVKO MATKOVIČ  Kísér-
letezés szaggal. 
Egy szagforrástól kűlönbözö 
távolságra regisztráló alanyok 
helyezkednek el. Jelzik a szag- 
forrás aktivizálásától eltelt 
időt az érzékelésig , majd az 
adatokat regisztrálják. 
2. A teremben iránytű  segít-
ségével meghatározzák a vi-
lágtájakat , majd színes zsine-
geket kereszt alakban kifeszí-
tenek az égtájak irányába, ez-
zel a terem négy részre való 
felosztásával meghatározható 
a nézők száma a negyedekben. 
Az adatokat regisztrálják. 
KEREKES LASZLO Akuszti-
kai kísérlet — Megadott idő  
alatt és megadott helyen tör-
ténő  fölvétel a közlekedésről. 

ANONYMOUS CONCEPTUAL 
ARTIST — Anonymous con-
ceptual artist 

JOSIP STOŠIČ  klállitása 

TANDEM CSOPORT Sárga 
Fehér Vak 
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BRUNO MiJNARI 
CODICE OVVIO 

Knjigu Bruma Muпarija, vi- 
г•uёlnog opératora i zasnivača 
2talijanskog dizajna, Codžce 
ovtmo (Običan kódeks) obja- 
vib  ii krajem 1971. godine 
torin~ski izdavač  Einaudi. U 
njoj su 5istematski, preko sli- 
ka, crteža, tek5tova, didaska- 

. lija, prvi put prikazane etape 
ástraživačkog rada B. Muna- 

vu rija od  1930. do danas. 

BRUNO MUNARI 
CODICE OVVIO ` 

Bruno Munari vizuális ope-
ratőr és az olasz design meg-
alapítója . Hönyvét Codice ov-
vio (Egyszerű  kódex) Einaudi 
torinói kiadó jelentette : meg 
1971 végén . Tartalma először 
ad szisztematikus bemutatást 
képeken , szővegeken, pél-
dákon keresztül munkájának 
fázisáról 1930 -tól napjainkig. 

A könyv megjelenése előtt 
kiadotC művei: ARTE COME 

BRUNO MUNARI 
CODICE OVV70 

Brúno Munari a visual earner-
man and the founder of the 
Italian design. His book Co-
dice ovvio (A Sžmple Code) 
was published at the end of 
1971 by Einaudi a publisher 
from Torino. It's content 
gives us first a systematic 
demonstration truogh pictur-
es, texts and examples about 
the phases of his work from 
1930 untill nowdays. 



Pre ove knjige B. Munari  ii  
objavio: Arte come mestiere 
(Umetnost kao zanat), Bari, 
Laterza 1966, Design e comu- 
aicazione visiva (Dizajn i vizu- 
elna komunikacija), 'Bari , La- 
terzд  1968 (Knjiga  ii  nastala 
na osnov;u pred'avanja i vež- 
bi koje  ii B. Munari, na, po- 
ziv Harvardskog univerziteta, 
održao od februara do maja 
1967. god ne u Carpenter cen- 
tru. za  vizuelne umetnosti  U  
Cambridgeu, SAD); Artista e 
designer (Umetni,k i dizajner), 
Bari,  Laterza. 1971; I2 quad- 
rato (Kvadrat, 1960) i II cer- 
chžo (Krug, 1964), ,ja•pansko 
izdanje: Bijutsu Shuppan-sha, 
Tokyo 1971, zatim. ni'z knjiga 
za. decu: Zoo, ABC, Tic, Tac i 
Tic, Da lontano era un'isola 
(Iz da-ljine  bele :ostrvo), Emme 
Ediizioni, Milano 1 97 1 . :i druge. 

Bruno Munari  ii  rođen 1907. 
и  Mi'lanu 

1927: dolazi u kontakt sa 
futuristima. :tzv. dru- 
gog tala's.a i 'sa. пјгта  
uče5tvuje na izložbama 

1930: ,projektuje Vazdušnu 
mašžnu 

1932:  na5taju Fotogrami, pre 
ma istraživanüma М . 
Raya ii. L. Móholy-Na- 
gYa 

1933: Nekorisne mašine 
1 935: Apstraktne slike 
1944: Fotohronike 
1945: Rukopis u  flaši sa f1a 

šicom kao post-scrip- 
tumon, sat X, proto- 
t'ip (prvu ;seriju ovog 
kinetičkog predmeta 
ii 50 primeraka proiz- 
vešće D.anese 1963) 
Teoreme 

1947: Nekorisne mašžne sa 
dalovima  id.  р1а'stične 
mase 

1948: Konkavno-konveksni 
predmetž 

1949: Ne čžtližve knjžge 
1950: Negativi-Pozitivi 
1951: Aržtmž čke mašžne 
1952: Direktne  pro jekciie 
1954 ; Projekciie nolarizova- 

пom svetloš ću, Fontп- 
па  za Veneoijanski bi- 
enaile 

1956: Teorijske rekonstruk- 
cžie 

1958: Skulpture za putova- 
nie 

1959: Fósžlž dvehiljadite 
1960: Теоиете  
1961: Kontiauirane struktu- 

re 
1962: Kinematografska istra- 

žžvan ža 
1965: Tetra-kon 

Fontana  za veliku. sa- 
mosta1nu izložbu  U  
Tokiiu koiu  ii  dnev- 
no  rooseć~ valo oko tri 
hiliade l лпдг  
Kserografije, slike 
kreativno dabüjene  vi-
nindu. arparat.г, za, ko- 
piranje Rank Xerox 

1966: Precž 
Polaržskopi, kinetički 
predmeti roroеramisa- 
ni nolarizovanorn svet- 
lošću 

1968: Flexy, multipl od ne- 
rđajuće ćelične žііe 
za komponovanje tro- 
dimenzionalni$ crteža 
u pnostoru, Plakat 
Bruno Murari 

1%áЕSTIERE (Művészet mint 
szakma ), Bari , Laterza 1966, 
DESIGN E COMUNICAZIO-
NE VISIVA (Design és vizuális 
kommunikáció), Bari , Laterza 
1968 (a mű  azon előadások 
alapján készült , ,melyeket a 
szerz© a harvardi egyetem 
meghívására tartott 1967 feb-
ruárjától májusig Cambridge-
ben, USA, a Carpenter köz-
pontban), ARTISTA E DE-
SIGNER (Művész és ipari for-
matervező), Bari , Laterza 
1971 ; IL QUADRATO (Négy-
zet), 1960 é е  IL CERCHIO 
(Kör) 1964 , japán kiadás: BI-
JUTSU SHUPPAN -AHA, To-
kyo 1971 . Gyermekeknek szánt 
könyvei: ZOO, ABC, TIC, 
TAC ÉS TOC , DA LONTANO 
ERA UN ' ISOLA (A messze-
ségből szigetnek tűnt), Erre 
Edizioni , Milano 1971. és má-
sok. 
BRUNO MUNARI 1907-bin 

született Milánóban 
1927: összeköttetésbe került a 

futuristák ún. második 
hullámával , velük kiál-
lításokon vesz részt 

1930 : [3. LÉGI GÉPET tervezi 
1932: keletkeznek a FOTO-

GRAMOK M . Raya és 
Mololy-Nagy L. tanul-
mányai alapján 

1933: HASZONTALAN GÉ- 
PEK 

1935: ABSZTRAKT KÉPEK 
1944 : FOTO -KRŐNIKÁK 
1945: BÉZIRAT az üvegben 

post-scriptum, SATX, 
prototípus (az els ő  soro- 
zatot az említett kineti-
kai tárgyból Danese ké-
szítette el 1963-ban) 

TEORÉMÁK 
1947 : Haszontalan gépek m ű- 

anyag alkotórészekkel 
1948 : KONKÁV-KONVEX 

TÁRGYAK 
1949 : OLVASHATATLAN 

KÖNYVEK 
1950 : NEGATÍVOK -POZITí- 

VOK 
1951 : ARITMETIKUS GÉPEK 
1952 : KÖZVETLEN PROJEK-

CIŐK 
1954 : PROJEKCIőK POLARI- 

ZÁCIŐS FÉNNYEL 
SZÖKŐKŐT a velencei 
biennaléra 

1956: ELMÉLETI REKONsT-
RUKCIOK 

1958 : SZOBROK UTAZÁSRA, 
VILLÁK 

1959 : A KÉTEZREDIK ÉV 
FOSZILJAI 

1960 : TEORÉMÁK 
1961 : FOLYAMATOS STRUK-

TURÁK 
1962: KINEMATOGRÁFIAI 

KUTATÁSOK 
1965: TETRAKON 

szökőkút a nagy önálló 
tokiói kiállításhoz, me-
lyet naponta háromezren 
látogattak meg 
KSEROGRÁFIÁK, krea-
tívan kapott képek má- 
sológép segítségével 
(Rank Xerox) 

1966 : ELŐDÖK 
POLARISZKÓPOK, ki-
netikai eszközök, a po-
ráris fény programja 

1968 : FLEXY, nem rozsdásodó 
acéldrótból, 	háromdi- 
menziós képek alkotásá-
ra  a  térben 

His works before the book 
was published: ARTE COME 
MESTIERE (Art as Professi-
on), Bari, Laterza 1966; 
DESIGN E COMMUNICAZI-
ONE (Design and Visual Com-
munication), Bari, Laterza 
1968 (preparing of that work 
based on his lectures which 
the author had held in 1967 
from February to May in 
Cambridge at the Carpenter 
Center, USA, on the invitation 
of the Harward University); 
ARTISTA E DESIGNER (The 
Artist and The Designer), Ba-
ri, Laterza 1971; IL QUADRA-
TO (Square) 1960 and IL 
CHERCHIO (Circle) 1964, 
published in Japan: BIJUTSU 
sHUPPAN-SHA, Tokyo 1971. 
His books mend to children: 
ZOO, ABC, TIC, TAC AND 
TIC,; DA ;LONTANO ERA 
UN'ISOLA (It seemed to be 
an island from the distance), 
Emme Edžzioni, Milano 1971 
etc. 
BRUNO MUNARI born in Mž 
laиo 1907 

1927: he got into connection 
with futurists so call-
edd second wave and 
with them he took 
part on exhibžtžons 

1930: he is planning the Air 
Machine 

1932: Photo grams 	comes 
into being, based on 
studies of M. Ray and 
L. Moholy-Nagy 

19 33:. 	Useless Machines 
1935: Abstract Machines 
1944: Photochronicles 
1945: Manuscript, post-scrip-

turn in the bottle, 
Satx, prototype (the 
first series from the 
before mentioned ci-
netic subjects was 
by Danese in 1963) 
Theoremes 

1947: Useless machines with 
plastic constituent 
parts 

1948: Concav-convex 	Ob- 
iects 

1949: Peaddles Books 
1950: Ne¢atives — Positives 
1951: Arithmetical Machines 
1952: Direct Projections 
1954: Proiections w+th P01- 

aržsationed Lž лΡ ht Fo- 
untain for the Bženna- 
le in Venice 

1956: Theoretical Reconst-
ruetions 

1958: S сі.lntures for Tra- 
velling, Villas 

1959: The Twit housand 
Years' Fossils 

1': Theoremes 
19/t: Mntinuons Structиres 
1962: Cinematography Rise-

nrnhes 
1965: Tetracon (it is a foun-

tain for the grant in-
dependent exhibition 
in Tokyo where each 
day three thousand 
visitors) 
Xerographies (creatž-
vely eot pictures with 
the help of the nrint-
machine, Rank Xerox) 

1966: Ancestors 
Polescopes, 	emetic 
tools, the pole light's 
programme 

1968: F1exy, from stainless 
steelwire for compo- vn I  



Semantž čke smetnje, 
tekst 

1970  Vazduh 
Gledajmo se a  oč ž 

1971: Abžtacolo, abitabilan 
2nadwl od iplastifiko- 
vanog čelika svetlo si- 
ve boje koji u sva- 
kim trenutku mcže 
да  se tran5formiše 
prima potrebama, vi-
sok dva metra, širok 
dva metra iputa osam- 
deset santimetara, te- 
žak 51 kilogram 
Yang-Yin (ravnóteža 
suprotnosti) 

BRUNO MUNARI 
PLAKAT 

JELENTÉSTANI ZAVA-
ROK, szöveg 

1970 : LEVEGO 
NÉZZUNK SZEMBE 
EGYMASSAL 

1971 : ABITACOLO , abitabilis 
modul plasztifikált acél-
ból, világosszürke acél-
ból, amely pillanatok a-
latt alakítható , 2 méter 
magas , 2 méter x nyolc-
van cm széles , súlya 51 
kg YANG-YIN (az ellen-
tétek: egyensúlya) 

sling threedimensions 
pictures in the space 
Bruno Munari Bill 
Sensesžence's Confusi-
ons, text 

1970: Air 
Look One Another in 
the Eyes 

1971: Abitacolo, abitabilited 
modal from plastifi-
cated 	steel 	from 
Iightggray steel which 
can be modifžcated in 
moments depending 
on necessity, 2 m high, 
2 m and eighty cm 
wide and 51 kg 
Yang-Yin (The balan-
ce of the contrasts) 

jovánovlcs gyöngy 

GYÖRGY JОVANOVICS 
L4 ZLІ  LAKNER 
LАSZLІ  MÉHES 
Jб7Z ЕF V. MOLNÁR 
GYULA PAUER 
TAiМáS SZENTJбBY 
ENDRE TOT 

Pripadaju , ;novoj mađars- 
koj avangardi". Zajedno sa 
jaš dvadesetonicom umetnika 
izlagad7 su decembra 1970. go-
dine u Budi~mpešti (Műagye- 
tem R épület). Id juna do 
septambra 1971. uёestvovaЛi su 
na izložbama и  Bálatonboglaг- 
sko j :kapeli. 
György Jovánovics rođenje 

1939. и  Budimpešti. četiri nje- 
gove „konistrukcije" objavlje- 
ne su u knjчmi Klausa Groha: 
Aktuelle Kunst i п  Osteuropa, 

ix 	DuMont, Ко1п , 1972. 

JOVANOVICS GYÖRGY 
LAKNER LASZLO 
MÉHES LASZLO 
MOLNAR V. JІZSEF 
PAUER GYULA 
SZENTJOBY TAMAS 
TOT ENDRE 

A „Fiatal magyar avant-
gardhoz" tartoznak. Együtte-
sen állítottak ki húsz művész-
szel 1970 -ben Budapesten (Mű -
egyetem R -épület). 1971 júnu-
sától szeptemberig tárlatokon 
vettek részt Balatonboglárká-
polnán. 

JOVANOVICS GYÖRGY 
1939-ben született Budapesten. 
Négy konstrukciója Klaus 
Groh : Aktuelle Kunst in Ost-
europa , DuMont, Köln, 1972 
című  könyvében jelent meg. 

GY6RGY JOVÁNOVICS 
LASZL6 LAKNER 
LÁSZL б  MÉHES 
JбZSEF V. MOLNAR 
GYULA PAUER 
TAMAS SZENTJ бBY 
ENDRE  TOT  

They belong to „The Young 
Hungarian Avant garde". They 
displayed togat her with 
twenty artist in Budapest 
Building). From June untill 
September in 1971 they att-
ended exhibitions in Balaton-
bogldrkdpolna. 

GYÖRGY JAVANOVICS bron 
in Budapest 1939. His four 
constructions were published 
of Klaus Groh: Aktuelle 
Kunst in Osteuropa, DuMont, 
Köln 1972. 
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LáSZL б  LAKNER born in 
Budapest 1936. He displayed 
in Budapest, Milano, Hano-
ver, London, Krakow, Essen 
and Köln. 

LÁSZL б  MЕHES born in 
Budapest 1944. 

László Lakner гоđen  ii  
1936. u lBudimpešti. Izlagao u 
Budiumpe'št1, Milanu, Hanno 
veru, Londoni, Krakowu, 
Essenu, iKölnu. 

Ldszld Méhes rođen  ii 1944. 
и  Budiшpzšti. 

._. _ ..w._ ._...._..., i._._... _......~.._.. _.._._ ...~ 
, 	 .. 

~ 

1 	 _.~___ 	_._.. .. _.__...._.. .__.._.__.._.__...._...._ ..........................__ 
lakner 1ászló 

LAKNER LASZLO: 1936-
ban született Budapesten. Bu-
dapesten , Milánóban , Hanno-
verben , Londonban, Krakkó-
ban, Essenben és Kölnben ál-
lított ki. 

HЕHES LASZLO 1944-ben 
született Budapesten. 

méhes lászló 

X  



MOLNÁR. V. JŐZSEF 1930-
ban született Marcaliban. Bu-
dapesten él. 

PAUER GYULA 1941-ben 
született Budapesten. Buda-
pesten, Pécsett , Poznanban, 
Lodzban , Sczecinben állított 
ki. 

SZENTJŐBY TAMÁS 1940-
ben született . Budapesten él. 

TŐT ENDRE 1937-ben szü-
letett Szentendrén . Szentend-
rén, Budapesten , Bielfeldben, 
Barcelonában állított ki. 

Lakner L ., Méhes Gy., Pau-
er, Szentjóby , Tót projektu-
mai és konceptusai szintén K. 
Groh : Aktuelle Kunst in Ost-
europa c . könyvében jelentek 
meg. 

szeП tjóby tamás 

pauer gyula x i  

József V. Molnár rođen  ii  
1930. u Marcaliju. Ž'ivi u Bu- 
dimlpešti. 

Gyula Pauer rođen  ii 1941. 
и  Budimpešbi. Izlagao  U  Ви- 
dimpešti, Pécsu, Pozrianju, 
Lodzu, iSzczećinu. 

Tamás szentjóby  rodeo ii  
1940. 2ivi u Budirnpešti. 

Endre Tót rođen  ii 1937. u 
Sentandreji (Szentendre). Iz1a- 
gao u Sentandreji, Budimpeš- 
ti, Bielefeldu, Barceloni. 

Projekti д  koncepti L. Lak- 
nera, iL. Méhesa, Gy. Pauera, 
T. .Szentjóbyja i Е . Tóta tako- 
đе  su objavljeni u knjizi K. 
Groha: Aktuelie Kunst in Ost- 
europa. 

JбZSEF V. MOLNAR bron 
in Marcali 1930. He lives in 
Budapest. 

GYULA PAUER born in Bu-
dapest 1941. He displayed žn 
Budapest, Pécs, Poznan, Lodz 
and sczecžn. 

TAMÁS sZENTJбBY born 
1940. He lives in Budapest. 

ENDRE TOT born in szent -
endre 1937. He displayed in 
Szentendre, Budapest, Biele-
feld and Barcelona. 

LAKNER's, M ЕHES,s, PAU-
ER's, sZENTJOBY's AND 
T0T's projects and concepts 
were also published in Klaus 
Groh's blook Aktuelle Kunst 
in Osteuropa. 

molnár V. józsel 
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STUDIO sPERIM. AR. STUDIO sPERIM. AR. 
Umetniёki aksperi-mentalni 

atel j e u Torin:u ko j i vodi vi- 
zuelni operator i p.edagog Gi- 
orgžo Nelva ,росео  ii svoju 
istraživаčk•и  i dokumenxaris- 
t'ičku akt~иnost 1966. godixne. 
Prethodni ~k i ,inspirator bila 
mu. ii Tori•пska ek&penimen- 
talna umetпička grupa: Mario 
Bonello, Giu1'iano Giuliano, 
Giorgio Nz1va, Rinaldo Nuzzo -
lesi  (1963-66). 

8 tudžo speržm. ar. bavi se 
pla~stiёko-vizuelnian istra"ziva- 
njйna, sakuplja grafičke  ra-
dove, istražu јe Falk=art •(1966 
—67), pы!Ыikujе' informaaije O 
svojoj a'ktivnosti, sarađuje sa 
drugim grup.a2na za estetsko 
istraživanje, razvija .istraživa- 
nja na .planu vizuelnog obra- 
,zovanja u saradnji sa pije- 
monteškim Pokretom вduka- 
tiиne •kooperacije (Movimento 
di Cooperažioné Educativa — 
МСЕ), učestvuje u dalatnosti 
grupu za edikaciju i istraživa- 
nje ambiienta, id 1968. ostva- 
ruie kolaboraćiiu.sa Operativ -  
nim centrom ,Siлcron — Bres- 
cia. 

Experimental Studžo in  Tori-
no which is led by Giorgio 
Nelva a visual camerman and 
pedagogue. In 1966 he began 
searching and documentaris-
tic activity. He was preceded 
by the experimental artist's 
group in Milano: Mario 130-
ne11o, Giuliamo Giuliamo, Gi-
orgio Nelva, Rinaldo Nuzzo-
lese (1936-66). 
The Studžo Sperim. AR. deal 
with plastic-visual searching, 
they collect graphic works, 
they study the Folk-art (1966 
—67), publish informatžones 
about their own activity, they 
also cooperate with another 
aesthetic groups on the terrž-
tory of didactics, they make 
experiments on the occasion 
of Piemonts Educative Coope-
ration Movement (Movimento 
di Cooperazione Educativa —
MCE), they participants on 
the surroundingsearcher and 
educational groups searching 
and from 1968 collaborate 
with the Brescia Operative 
sžncron Center. XII  



STUDIO SPERIM. AR. 

TI. ZERO 

Prva izložba ovog Eksperi- 
mentalnog cerntra za estetsko 
istrazivanje и  Torinu održana 
ii ;pad nazivom Ti. zero UNO 
— estetske operacije i ekspe- 
rimentalne strukture,  id 8. 
VI-15. VII 1971. Izlagalo  ii  
trideset autora. Zatim s'lede 

•izložbe Brr'ma Munarija (abi- 
xacoloy neagItatiиi/positivi, se- 
rigrafiije, mцltiipli, -Knjige za 
decu), lad 26. Х- 13. XI 1971; 
Jorrita Torn quista <ґkoQoristič- 
1са  isltraživanja), od 16. XI- 4 . 
XII 1971; Multipli Soncron 250, 
prototipi ž serigrafije, od 14. 
XII 71-15. I 1972; Vizuel пo- 
-plastžčka žstražžvanja, izložba 
operatora Centra  i  rad•ni sas- 
tanci, na kojima se rasprav- 
1ја1о  0  ponašanju i socijalnaj 
odgovornosti estetskog  opera-

tora,  metodologiji istraživa- 
лја , estetskoj funkciji pred- 
meta, amilrijentalniгn strúktu- 
rama, estets'kom dbrazovanju, 
didaktіёkim operасijama, es- 
tetskoj komunikadij'i i tehno- 
íogiji, sanioupravibi'm i centra- 
lizovanim komunikacijarna, 
predmetnim, fotografski.m .i 
elektronskiny kamun;ikacija- 
ma, od 18. I-19. II 1972. Or- 
ganizaciona koordinacija iz- 
ložbe: Mario Bonello,  Leonar-
do  Gribaudo, Giorgio Nelva, 
Rinaldo  Nuzzolese, Claudio 

XII  Rotta Loria, Mario Torchio. 

Kísérleti műterem Torinó-
ban, melyet GIORGIO NEL-
VA vizuális operatőr és peda-
gógus vezet, 1966-ban kezdte 
kutató és dokumentarista ak-
tivitását . Megelőzője és kezde-
ményezője a torinói kísérleti 
művészi csoport volt: Mario 
Bonello, Guiliamo Guiliano, 
Giorgio Nelva, Rinaldo Nuzzo-
lese (1936-66). 

A Studio sperim . ar. plaszti-
kus-vizuális kutatásokkal fog-
lalkozik, grafikai munkákat 
gyűjt, a Folk-artot tanulmá-
nyozza (1966-67 ), infoгmáció-
kat publikál saját aktivitásá-
ról, más esztétikai kutató cso-
portokkal is együttműködik, a 
vizuális didaktika területén 
piemonti Edukativ kooperá-
ció mozgalmával (Movimento 
di Cooperazione Educativa —
MCE) végez kísérleteket, részt 
vesz a környezetkutató és 
edukációs csoportok kutatásai-
ban, 1968 - tól együttműködik a 
bresciai Operativ Sincron köz-
ponttal. 

ti. zero IIв  

TI. ZERO 

A torinói kísérleti központ, 
ameiyet esztétikai kutatásokkal 
TI. ZERO UNO elnevezéssel 
tartottak meg 1971 . ápr. 8 -tól 
aug. 15-ig. Harminc alkotó ál-
lított ki . Ezután BRUNO MU-
NARI tárlatai következnek 
(abitacolo , negatívok/pozití-
vok, szerigгáf бk, sokszorosí-
tások , gyermekkönyvek) 1971. 
okt. 26-tól nov. 13-ig. JORRI-
TA TORNQUISTA (kolorisz-
tikus kutatások ) 1971 . nov. 16-
tól dec. 4-ig ; MULTIPLI 
SINCRON 250, PROTOTIPU-
SOK ES sZERIGRÁFIÁK, 
de". 14-től 1972. jan. 15-ig; 
VIZUÁLIS ÉS PLASZTIKUS 
KUTATÁSOK, a központ ope-
rátorainak kiállítása — mun-
kaértekezletek , amelyeken az 
alkotók társadalmi felelőssé-
géről , a tárgyak esztétikai 
funkciójáról , környezeti struk-
túrákról , az esztétikai neve-
lésről, didaktikus operációkról, 
az esztétikai kommunikációk-
ról és technológiákról , önigaz-
gatási és centralista kommuni-
kációkrćl, tárgyi, foto- és 
elektrokommunikációkról foly-
tattak megbeszéléseket, jan. 
18-tól febr . 19-ig. Szervezési 
és koordinációs ' kiállítások: 
Mario Bonello , Leonardo Gri-
baudo, Giorgio Nelva, Rinaldo 
Nuzzolese , Claudio Rotta Lo-
ria, Mario Torchio. 

TI. ZERO 

The Experžmental Center in 
Toržno which deal with aest-
hetžcal searches. It's first ex-
hibition was kept under the 
title TI. ZERO UNO from 
8" April to 15r" in 1971. Thirty 
of creators displayed than. 
That follows BRUNO MUNA-
RI'S exhibitions (abitacolo, 
negatives/positives, seriegra-
phies, multiples, books for 
children) from 26" October to 
13'" November in 1971; JOR-
RITA TORNQUISTA (colour-
istic searches) from I6'" No-
vember to 4" December in 
1971; MULTIPLI SINCRON 
250, prototipes and sine graphs 
from 14" December in 1971 
to 15'" January in 1972; VI-
SUAL AND ,PLASTIC SEAR-
CHES, the center operator's 
exhibition, work-meetings on 
which they discussed the cre-
ator's social responsibility, the 
aesthetžv function of the ob-
jects, surroundings structure, 
the aestetical education, the 
didactical operations, the aest-
hetic communication and 
technology, the self direct and 
centralist communications 
and the object, photo and 
electrocommunication, from 
18" January to 19r" February. 
The organizational and coor-
dinal exhibitions: Mario Bo-
nello, Leonardo Gribaudo, Gi-
orgio Nelva, Rinaldo Nuzzo-
lese, Claudio Rotta Lorža, Ma-
rio Torchio. 
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OBJECTMETAMORPHOSIS 

Naziv  ii  ve1'i'ke putujuće an- 
rolпgijske izložbe u organiza- 
ciji evropskih muzeja i gale-
rija.  Id 22. •IV 1971. godine 
izložba  ii  prezentovana  U  
Bruxellesu (Palais des  Beaux-
-Arts), Ratt•вгдати  (Museum 
Boymans-Van Beurningen), Ber- 
linu (Nationalgalerie), Mii'lanu 
(Palazzo Reale), Baselu •(Kunst- 
halle), a sredinom ove .godine 
završava svoje putovanje u 
Parizu (Musée des Arts Déoo- 
rat'ilfs). 

U izložbu su uključena de- 
la protagon~i'sta istorijske 
avangarde, od kubizma, futu- 
rizma, dadaizma ;do nadrealiz- 
ma, .preko umetnosti asaanb- 
1aža, apstrakćionizma, novog 
realizma, pop-arta do „envi- 
ronmвnta". 

Pored brojnih reprodukcija 
u katalogu 'izlažbe objavijeni 
su tekstovi Wernera Haftman- 
na: Predmet i njegova meta- 
morfoza, Franoaisa. Matheya: 
Kubistički predmet, Franca 
Russolija: Futunisti čka poeti- 
ka i metafizika. predmeta, 
Jörna Merkerta: Dadaizam i 
predmet, Johna Russela: N.ad- 
realistički predmet i Jena 
Dypréaua: Umetnost asamb- 
1aža,  Id  apstrakciorni ma do 
novoa realizma,  Id pop-arta 
do „enviranmenta". 

TARGYMETAMORFÓZIS 

az elnevezése az európai mú-
zeumok és galériák szervezé-
sében működő  utazó antológi-
ai kiállításnak . 1971 . ápr. 22-
től Bruxelles -ben vendégszere-
pelt, (Palais des Beaux -Arts), 
Rotterdamban (Museum Boy-
mans-Van Beningen), Berlin-
ben (Nationalgalerie) , Milánó-
ban (Palazzo Reale ), Baselban 
(Kunsthalle), majd ez évben 
Párizsban (Musée des Arts 
Décoratifs ) fejezi be utazó tár-
latsorozatát. 

A kiállításon részt vesznek 
a történelmi avantgarde m ű-
vészeinek művei is a kubiz- 

1S THE name of the travell-
ing antology exhibition which 
works in the European Mu-
seums and Gateries organizat-
ion. They had a guest-perfor-
mance from 22^d April 1971 in 
Bruxelles (Palais des Beaux-
-Arts), Rotterdam (Museum 
Boymans-Van Beningen), in 
Berlin (National galerie), in 
'4 иž ano (Palazzo Reale), in 
Basel (Kunsthalle) and in this 
year finished it's traveller 
exhibition sine in Paris (Mu-
sée des Arts Décoratžfs). 
On the exhibition the works 
of historic avant garde artists 
takes part too from cubism, 
futurism and dadaism to sur-
realism trough assamblage, 
abstraction, neorealism and 
Pop Art to the environment. 
In the catalogue of the exhib-
ition besides reproductions 
there are: Werner Haftmann's 
study: The Object and it's 
Metamorphosis; Francois Mat-
hey: The cubistic Object; 
Franc Russoli: Poems in Fu-
turist Style and the Metaphi-
sics of the Object; Jörn Mer-
kert: Dadaism and the Object; 
John Russel: The Object of 
the Surrealžsm and Jean Dy-
péau: Art of the Assamlage, 
About the Abs tractionalism to 
the Neorealism, From the 
Pop Art to the Environment. 

mustól , Futurizmustól és da-
daizmustól a szürrealizmusig, 
az assámbageon , absztrakción, 
neorealizmuson és pop-arton 
keresztül az „environmentig". 

A tárlat katalógusában a 
reprodukciókon kívül Werner 
Haftmann tanulmánya : A tárgy 
és metamorfózisa , Francois 
Mathey: a kubista tárgy Franc 
Russoli: Futurista verselés és 
a tárgy metafizikája, Jörn 
Merkert: Dadaizmus és a 
tárgy , John Russel : Szürrea-
lista tárgy és Jen Dypéau: Az 
assambalade művészete, Az 
absztrakcionizmustól a neore-
alizmusig , a pop -art-tól a 
„environmentig" szövegei sze-
repelnek. xiv 
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ADAM JANKOWSKI 
PETER KALIVODA 
FRITZ STEINKELLNER 
REIMO S. WUKOUNIG 

xv 

Izlagali s:u novembra 1971. 
и  Веси  (Action Tusch) na iz- 
1oŽbi „ Šest m'la•dih Awstrija- 
naca". 

Adam Jankowski rođen  ii  
1948. u Gdaцsku (Danziglx), 
Poljska. U Веси  il od 1961, 
gde studira na Visokoj teh- 
ničkoj skо1і  i U:metničkoj 
akademiji.  Id  jeseni 1970. stu- 
dira na Wsokij umétničkoj 
škd1i u .  Ham'burgu  kid  Almira 
Mavigniera i Bazona Brocka. 
Osnivač  ii  umetničke grupe 
Montag. Izlaže od 1968. u Be- ; 
ču, Haniburgu, Linzu, Baden- г_ ;ó 
-Baden;u, Kö1nu, Operat'ivnom 
centru .Sincron — Brescia 

. („Intern•acionalna 	grafika", 
1971). Dosad  lie,  između  ista-
log, uuЫikovao  Manifest nr. 
1, 1970; eksperisnentalne i vi- 
zuelne tekstove u ;;neue tex- 
te", Linz, 3 koncepta  •  časo- 
Хуisu ,lpfiirsich", Graz. 

Peter Kalivoda rođen  ii  
1942. is  Веси , gde  ii  studirao 
Akaidemiju likovnih umetnos- 
ti (1962- 1967). 1968: i¢iožba 
is Forum StadtUarku, Graz. 

Fritz Stežnkellner rođen  ii  
1942. is Bad ist. Leonhardu. 
Akademiju likovnih umetnosti 
završio  ii u Веси . 1970. izla- 
gao ii na Wiener secession i 
is  gaderoji „aadieoi"  is  Padovi. 

Režmo S. Wukounig rođen 
ii 1943. is  Kla~geпfurtu.  Poshe 
završene u•metni čke škole u 
Grazu, divlomimao  ii  na Aka- 
denlij'i likovnih umetnost'i  is  
Веси . isamo'stadno  ii  izlagao 
is Веси  (1966, 1969), Klagen- 
#urtu i Grazu (1971) grupno 
u Wiesbadenu i Klagenfurtu 
(1971).  

adam jankowski 

ADAM JANKOWSKI 
PETER KALIVODA 
FRITZ ,STEINKELLNER 
REIMO S. WUKOUNIG 

1971 novemberében Bécs-
ben (Action Tusch ) állítottak 
ki „Hat fiatal ausztriai" elne-
vezésű. tárlatukon. 

ADAM JANKOWSKI 1948-
ban született Gdanskban 
(Lengy.). Bécsben 1961 óta 
van, ahol Technikán és Kép-
zőművészeti akadémián foly-
tatja tanulmányait . 1970-től a 
Hamburgi művészi iskolában 
tanul — Almira Mavigniernél 
és Bazon Brocknál . A Montag 
csoport megalapítója , 1968 óta 
állít ki Bécsben , Hamburgban, 
Linzben , Baden-Badenban, 
Kölnben , a Sincron Breslin 
Operitív központban („Nem-
zetközi grafika , 1971). Kiadott 
publikációi : MANIFEST NR. 1 
1970, kísérleti és vizuális szö-
vegei a „neue texte”-ben, 
Linz, 3 konceptus a „pfirich"-
ben, Graz. 

PETER KALIVODA 1942-
ben született Bécsben, ahol a 
képzőművészeti akadémián vé-
gezte tanulmányait. (1926-
1967). 1968 : a Forum Stad-
parkban (Graz) megtartott tár-
lata. 

They displayed in Vienna (Ac-
tion Tusch) in November of 
1971 on the Exhibition called 
„Sžx Young Austrians". 
ADAM JANKOWSKI born in 
Gdansk (Poland) in 1948. He 
is in Vienna from 1961 where 
he continued his study at the 
Technical and Artist's Acade-
my. From 1970 he is Almira 
Mavignier's and Bazon Brock's 
student at the artist's School 
in Hamburg. He is the foun-
der of the Montag and he 
displayes from 1968 in Vienna, 
Hamburg, Linz, Baden-Baden, 
Köln, . at the Sžncron Brescia 
Operative Center (Internatio-
nal Graphics 1971). His pub-
lished works: MANIFEST 
NR. 1 1970, his experimental 
and visual texts in the NEUE 
TEXTS, Linz; three concepts 
in the PFIRICH, Graz. 
PETER KALIVODA born in 
Vienna 1942, where he finis-
hed the Artist's Academy 
(1962-67). 1968: in Graz Fo-
rum Stadtpark was his exhi-
bition. 
FRITZ STEINKELLNER born 
in Bad St. Leonhard in 1942. 
He finished the .Artist's Aca-
demv in Vienna. In 1970 he 
displayed in Wiener Secession 
and in A-DECI in Padova. 
REIMO S. WUKOUING born 
in Klagenfurt 1943. After fi-
nishing the Artžst's School in 
Graz, he took his degree on 
the Academy in Vienna. His 
independent exhibitions: Vi-
enna 1966-69, Klagenfurt and 
Graz 1971; collective exhibi-
tions: Wiesbaden and Klagen-
furt 1971. 

ADAM JANKOWSKI 
PETER KALIVODA 
FRITZ STEINKELLNER 
REIMO S. WUKOUNIG 



FRITZ STEINKELLNER 
1942 -ben született Bad St. Le-
onhardban . A képzőművészeti 
akadémiát Bécsben fejezte be. 
1970 -ben a Wiener Secession-
ban és az „a-deci"-ben állított 
ki Pádovában. 

REIMO S. WUKOUNIG 
1943 -ban született Klagenfurt-
ban. A grazi művészi iskola 
befejezése után a bécsi aka-
démián diplomált . málló tár-
talai : Bécs (1966-1969), Kla- 
genfurtban és Grazban 1971, 
közös tárlatokon Wiesbaden-
ban és Klagenfurtban vett 
részt (1971). 
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GRUPPE 72 

Sači•njavaju tni švajcarska 
umetnika: Jean-Pierre  Idni 
(rođen 28. VIII 1948. u Bielu, 
na grupnim i samostalnim iz- 
ložbama učestvuje od 1968, "zi- 
vi u  Grenchenu), Pierre  Amez-
-Droz (rođen 21. II 1948. u So- 
lothurпu, izlaže od 1969, živi 
u Grenchenu), Robert Schüll 
(rođen 8. IV 1944. u Courro- 
uxu, na regionalnimi grupnim 
i sarnostalnim ,izložhama iz- 
laže ad 1968). Grupa 72 prvi 
put ii  izlagala u Grenchenu 
(Galerie Toni Brechbühl) od 
22. I-17. II 1972. 

GRUPPE 72 

három svájci művész csoport-
ja: JEAN-PIERRE H.2  NI 1948. 
VIII . 28. született Bielben, kö-
zös és önálló tárlatokon 1968-
tó1 vesz részt . Grenchenben 
él. 

PIERRE AMEZ -DROZ 1948. 
febr . 21. szűletett Solothurn-
ban. 1969 - től á11ít ki. Gren-
chenban él. 

ROBERT SCHULL 1944-ben 
született Courrouxban, , regio-
nális és önálló kiállításokon 
1968 - tó1 á11ít ki. 

A GRUPPE 72 először Gren-
chenben állított ki (Galerie 
Toni Brechbühl ) 1972 . jan. 22-
től febr . 17 -ig. 

GRUPPE 72 

A group of three artists from 
Switzerlande: JEAN-PIERRE 
14N1 born in Biel, 28" Au-
gust, 1948. He takes part on 
independent and collective 
exhibitions from 1968, He li-
ves in Grenchen. 

PIERRE AMEZ-DROZ born in 
Solothurn 21" February, 1948. 
He displays from 1969, lives 
in Grenchen. 
ROBERT SCHüLL born in 
Courroux 1944, he displayes 
on regional and independent 
exhibitions from 1968. The 
first exhibition of Gruppe 72 
was in Grenchen (Galerie 
Toni Brechbühl) from 22" Ja-
nuary to 17 February 1972. 

ARCHIVIO •DENZA 
REZATTO (BRESCIA) 

Első  kiállításán, amely 1972. 
febr . 29, nyílott, Eugenio Mi-- 
cini verseit prezentálta. 

Archivio Denza (Denca ar-
chiva) vizuális költészetet, fo-
nikus költészetet , tárgy-költé-
szetet dokumentál , ezenkívül 
folyóiratok jegyzékét , kataló-
gusokat és publikációkat tar-
talmaz az új költészetr ől 1953-
tól napjainkig. 



ARCHIVIO DENZA 
REZZATO (BRESCIA) 

Na svojoj prvoj ázložbi, ko- 
ја  ii  otvorena 29. II 1972. 
godine, prezentovao  ii  „vizu- 
elne pesme" Eugenija Mi'cci- 
nija. 

Archivio Denza (Arhiv  Den-
ca) dokumentuje: vizuelnu po- 
eziju, zиučnu poeziju, poeziju- . 
-predmet, lflinopoeziju i sa- 
drži časopise, kataloge, knji- 
ge :i gublikaci.je svih vrsta 
nove poezije od 1953. do da- 
nas. 

On it's first exhibition opened 
on 29'" February 1972, it pre-
sented Eugenio Miccini's po-
ems. 

The ARCH' VII DENZA docu-
ments visual poetry, phonical 
poetry objectpoetry, cžno-
-poetry and besides it count-
ains the list of presses catalo-
gues and publications about 
the new poesy from 1953 
untill"nowdays. 

ARCHIVIO DENZA 
REZZATO (BRBSCIA) 

~ 

1. miccini 

szombathy bálint 
mini press II. 

first april meeting III. 
b & d poznanović  

a DT 20 atelier tájékoztatója VII. 

technikai mulasztás 
folytán 

83. számunkból kimaradt 
cserisik attila 

képz őművész neve 
a szerző  munkáit 
a 105. oldalon és 

a hátlapon közöltük 

ebben a számunkban 
benes józsef 

munkáit 
közöljük 

kerekes lászló 

xveyi 
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I. KÉPZŐMŰVÉSZET 

Josef Čapek, Emil Fill, Antonin Prochazka és Ot-
to Gutfreund mellett Vincenc Beneš az 1910-ben Pi-
casso és Braque nyomán el őrelendült és 1912-ben 
sajátos utakra tért cseh kubizmus egyik legjobb 

képviselője . Az ő  linóleummetszetét hozta fed ő - 
lapján a MA első  száma. A kompozícióban a VE ČER 

betűiből széttagolással felirat épült. A bet ű  és kép 
kompozíciójának kezdeti, kubista felfogása a 

komplex festői nyelvet pszichotechnikai ereje ál-
tal telítette meg, de egyesek már konstruktív, geo- 

metriai absztrakciós el őnyeit is felfedezték. A 
kubisták a betűk belső  értékét hozták fel. A füg- 

getlen írásjel az analitikus és szintetikus kubiz-
musban egyenrangú volt a többi tárggyal, ez az a 

mozzanat, amikor „egy elvont dolog konkréttá 
alakult át'. 

A képzőművészet tapasztalatai az aktivista irány- 
zatokban a plakáttervezés szintjén adtak eredmé-

nyeket. Az első  MA-szám vezércikkét Kassák írta 
A plakát és az új művészet címen, melyben hangsú-

lyozta, hogy „a jó plakát mindig a radikalizmus je-
gyében születik meg", agitatív és „tiszta m űvészi 

produktum", autonóm munka, s „a festészet min- 
den eddigi értékét magában hordozhatja". Kas- 

sák még nem tudta lemérni az új irányzatok 
— kubizmus, futurizmus , expresszionizmus és szi- 

multaneizmus — kapcsolati értékét a plakáttal, 
de intuícióval határozattan célzott rá. A szövegben 

zavarólag hatnak a német expresszionizmusra 
jellemző  felkiáltójelek, melyeknek egymásutánisága 

Lengyel József verseiben is — már a követ- 
kező  oldalon — (Rajta !!! /.../ Szüze ne marad- 

jon a békés városnak egyse!!!) csak egy konven-
cionálisan bizonyított jel, „egy hangtalan cintányér-

ütés". (Adorno) 
Az Art Noveau szellemében alkotó Jules Cheret, 

Henri de Toulouse Lautrec, Théphil Steinen, 
Alphons-Maria Muche és Jan Toorop voltak az 

első  alkotók, akik megteremtették a plakát speci- 
fikus kommunikatív nyelvének funkcionális és 

vizuális komponenseket összetev ő  egységét. A húszas 
években a Bauhaus munkatársai, Herbert Bayer 

és Walter Dexel konstruktív és mértani lehet ősé- 
geit fedezték fel az orosz  El  Lisszickijhez és G. 

Klutsziszhoz hasonlóan, akik a fotomontázs variál- 
ható tulajdonságát kamatoztatták 

A plakát fejlődése napjainkig azt mutatja, hogy 
ez a „szolgáltató" ágazat ötleteiben gyakran meg- 

előzte a „tiszta" m űvészetet. Kassák plakát-elve a 
folyásirat tipográfiája funkcionális és vizuális sa- 

játosságának dialektikus alkalmazásával teljességet 
adva jutott kifejezésre, vagyis a forma és a tarta-

lom kölcsönösen kiegészítette egymást. 
Ez a szám hozta Uitz Béla Tusrajzát, és hírül adta, 

hogy Uitz a San Francisco-i kiállításon grafikai 
nagyaranyérmet kauott, „hogy szegényes kísérletek 
után elsőnek ő  fordította grafikánkra a külföld fi-

gyelmét". Uitz a MA belső  munkatársa volt. Orosz-
országban ismerkedett meg a geometriai absztrak-
cióval (konstruktivizmus), és egyesek szerint mun- 

káiból vett kezd őerőt Kassá,k mértani absztraktizmu- 
sa. Oroszországból küldte munkáit a  MA-nak, de 

ezeket Kassák sohasem jelentette meg. 
A második szám csupán három m űmelléklet, Ne-

mes Lampérth József tusrajzait közölte. Kett ő  
aktrajz, egy pedig tájat ábrázol. Tájrajzán az éle-
sebb peremeket széles ecsettel, dinamikus mozdula-
tokkal, majd a foltokat ferdén megdöntve, esetleg 
mattszerűen, satírozva húzza. Alkotásában kifejezett 
fuovista elemek is vannak. Két aktja expresszio-
nista alkotás. 

A Nyugattal ellentétben, amely ritkán közölt re- 
produkciókat, a MA 1916-19-ig a modern fest ők 

terjedelmes anyagát publikálta. Kiállítási helyiséget 
nyitott, és képz őművészeti kritikusokat nevelt ki. A 

külföldi szerzők — Franz Marc, Van Gogh, Remb- 
randt, Max Pechstein, Picasso és Boccioni — mellett 
a magyar alkotók közül legtöbbször Mattis-Teutsch 

János közölt, s az els ő  MA-kiállítás szintén az ő  
anyagát mutatta be. „ ... a német expresszionizmus 

folyóiratában, a Der Sturmban és annak kiállí- 
tásain , nemzetközi elismerésig jutott. " A MA II. 12-ik 

száma Kassák katalógusszövegét vette át. Mattis- 
Teutschot nagyigényű, tudatosan dolgozó expresszio- 

nistának nevezte meg, akinek „minden munkája, 
elgondolása a metropoliszok mai életében gyökeres", 

s a visszahúzó vidéki légkör tónust adott vérmér- 
sékletének. Kassák kiemeli Mattis-Teutsch gazdag 

színskálájának áttisztult finomságát, valamint tár- 
gyainak elrendezési módját, mely pszichikai értékeken 

alapul. Feddésként hozza fel néhány olajfestmén уб -
nek „külsőanyag- karakternélküliségét", melyet az 

az erő  bontakoztat ki, amelyik a naturalizmustól 
rugaszkodott el s túllendült. Kassák a szász származá-

sú művész „teljes erőkibontakozósát", esélyét linó- 
metszeteiben látta. 

Mattis-Teutsch második és a MA ötödik tárlata 
alkalmából Hevesy Iván írt a fest őről, de több de-

finitív erővel, mint Kassák. Kassák gondolatát foly-
tatva, aki annak idején Mattis-Teutsch szubjektív 

erejét és mély líraiságát, érzékiségét hangsúlyozta, 
ezt állapította meg: „a természet reális formáiból 

absztrakt művészi formákat teremt, amelyek így már 
nem tárgyak szimbólumai, hanem érzések kifejez ői". 
Mattis-Teutschnál a naturalista elemek végleg elt űn-
nek, az anyagtól, a természett ől eltávolodva a szel-

lemen keresztül oldja fel a lélek bels ő  dinamikáját 
az impresszió nyomán megindult energiakészlettel. 

Hevesy analóg úton jön rá, hogy ez a festészet 
formailag rokonságban van a zenével, mélyen szen-

zibilis. „Művészetét a tudat alatt erjed ő  vágyak és 
feszülni ösztönök inspirálják és telítik, festészete a 

legtisztább erotikus festészet", szögezi le Hevesy. Ez 
a szárnyalásokkal és színekkel telített menekülés a 

természet szellemisége, a lélek valóságába, az én-be 
irányult. A testtől való megszabadulás az absztrak-
ció lehetőségét vetette fel, és a valóság bels ő  tartal- 

mát anyagi te^heit ől akarta megszabadítani. „A 
külső  soha nem érdekes; vessétek ki, vessétek ki tel- 
jesen lelketekb ől —képzeljétek el, hogy sem ti, sem 

a világképetek nem létezik — és a világ megmarad 
igazi formájában és mi, művészek, ráérzünk erre 

a formára; egy démon lehet ővé teszi, hogy a hasa-
dékokon keresztül meglássuk a világot, és álomb 

merít bennünket sokszinű  színfala mögött " (Franz 
Marc) 

A rend ellentétes világát a belülről szétrobbant 
teljesség árán láthatjuk meg. A forma utolsó maradvá- 

nyai a magasba lendülnek, hogy a következ ő  
pillanatban a mélybe essenek: a színek feltárulnak 

és a művész a képszerű  ábrázolás határáig jut el. 
Az a hit, hogy a dolgokat megelőző  alap jelentősebb 

maguknál a dolgoknál is, a művészt két irányba 
lökheti. Mattis-Teutsch azt az utat választotta, mely 
a létalapról a feltételezhet ő  dolgok felé visz. A világ 

„tövében" megjelenik egy másik világ, a kib ővített 
termelés. (Paul Klee) 

Az alak, a forma és a rend által az őket igazgató 
erőket, a mindenség titkait ismerjük meg. 

A következő  festő, akiről Kassák írt, Kernstok Ká-
roly volt. Az írás Kernstok Ernst Múzeum-beli kiállí- 

tása alkalmából jelent meg a MA пI. évfolyamának 
első  számában. Előzőleg, a II. évfolyam hetedik szá-

mában, Kernstoknak egy színes krétarajza jelent meg. 
Kritikai alaphelyzete a m űvészethez sohasem ro-

mantikusan viszonyuló szakembert emeli fel Kassák- 
ban: ..... ha   jó emberek lennénk vagy legalább is 

az expressz kritikusok sárba születettségéhez ill őn 
örülni tudnánk erők megcsappanásának, akaratok sut-
ra józanodásának, akkor most nekünk is ütnünk kel- 

lene a nagydobot és táncoltatni illene az örömün- 
ket..." Kernstok m űvészetében a naturalizmus az 
„üvegszemű  nyárspolgárok szórakoztatására" szolgál, 

munkájának szentimentalista alapvonása pedig legjobb 
kísérleteit „busongó pszichikai romantikába mártotta". 

A polgári kritika Kernstokban a naturalizmus „ki-
teljesítőjét" látta. Magatartása megfelelt osztálya men- 

talitásának. Kassák Kernstok reakciós mozdulatát 
tiszta fest őiségében határozza meg, hogy hiányolja 

értéktöbbletét és progresszív erejét. Kernstok m űvészi 
szemlélete leragadt a polgári ideológia mocsarában, 
az eklekticizmusba és a XIX. század magyarországi 

festészetének nagy pocsolyájába, az irodalmiságba. 
Az 1916-19-es időszakban Föld Tamás, Lékay Já-

nos, Kassák Lajos és Lengyel József publikált képz ő -
művészeti kritikát a folyóiratban. Ez a rovat az 
ötödik számban indult , Föld Tamás számolt be a 
Nemzeti szalon második sajtóhadiszállási kiállításáról. 
Ezen a tárlaton háborús témájú képeket állítottak ki, 
de a résztvevők többsége a „gyermekkorban látott 
csataképek új vászonralopásánál" többet nem ért el. 
Ez annyit mond, hogy a kiállítók a látványnál le-
tanyáztak, és az események mögött nem mozgatóer ő -
ket kerestek. Föld Tamás egyedüli felfedezettje Vasza-
ri János volt, akinek alkotásában „szinte maximumát 
érinti a háború drámaisága". Dicséri komoran le-
redukált színeit és határozott vonalérzékét. Grafikáit 
elmarasztalja , de végül hangsúlyozza : „... egy ember, 196 



aki elég nagy volt ahhoz, hogy a mai állapotokat 
maga alá élje — most velünk is megérteti azt". 
Vaszary három háborús témájú rajzát a MA II. év-
folyamának kilencedik száma közölte. 

Lékay János tárlatbeszámolója Hippi Rónai József 
Ernst Múzemban megtartott kiállítását dolgozta fel 
röviden a hatodik számban. Munkáinak nagy mennyi- 
ségét és gyenge minőségét kifogásolta, Lékay az 
impresszionizmus és a posztimpresszionizmus tereibe 
rögzített művészetből a külföldi hatások által átmentett 
formagazdagság kiegészít ői komponensét, a mélységet 
hiányolta, mivel harctéri rajzait „a középszer ű  és 
unalmas" naturalizmusban határozta meg a továb- 
biakban viszont a dolgok vizuális befogadásán túl 
belső  élményeket követelt. Az illusztratív tartalmat- 
lanságban már akkor, ha Lékay sejtette volna, a 
szocialista realizmus lényegi fogyatékosságát ta-
pintotta meg. 

A M A IDEOLŐGIAI IRÁNYVONALA A TA-
NÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN AZ ÁLLAMREND-
SZER ELTÉRŐ  NÉZETEI ELLENÉRE SEM VÁLTO-
ZOTT MEG, EZÉRT A FOLYÓIRAT NYÍLT VITÁBA 
KERÜLT KUN BÉLÁVAL, HOGY STRATÉGIÁJÁT 
MEGVÉDJE. A  MA  AVANTGARDIZMUSÁT ÉS 
RADIKALIZMUSÁT A JELEN MÜVÉSZETPOLITI-
KÁJA IS CSAK LÁTSZŐLAG REHABILITÁLTA, 
HOGY AZ ERŐFELSZABADÍTÁS ILYEN FORMÁ-
JÁVAL AZ ŰJ CstRÁK ÉLETTERÉT IDEIGLENE-
SEN LEFOJTSA. 

Szintén a hatodik számban látott napvilágot Len- 
gyel József írása Ferenczy Károly halálára. Feren- 

czy három fázisban a naturalizmustól való sza-
badulás három lehet őségét fedezte fel. Munkásságából 

a Birkózók című  alkotást dicsérte meg, mely „jó 
példája a naturalizmustól való elszakadás és 

visszaesés küzdelmének". 
Kassak következő  tárlatbeszámolóját a II. évfo-

lyam hetedik száma hozta. A Könyves Kálmán ki-
állítási teremben Orbán Dezs ő  állított ki, a Nyol- 
cak csoportjának egyik tagja. Indulásakor a „klisék 

szerint kopírozó naturalizmus" tartotta hatása 
alatt. Munkásságának felível ő  periódusában a 

kubista és expresszionista utakat járta, de — Kassák 
is csalódottan állapította meg — visszaesett, és az 

impresszionista naturalizmusnál állapodott meg. 
„Tehetsége a tájképben kulminál", „Ezeket nem fo- 

tografus leste rá a vászonra", szögezte le Kas- 
sák. Naturalista alapról absztrakt területekre 

haladt. 
Murmann Árpád festő  és szobrász rajzokkal, fest- 

ményekkel és faszobrokkal jelentkezett a MÁban. 
Márvánnyal, bronzzal és fával dolgozott. Festészeté- 

nek primitív vonását Kassák Rousseau hatásá- 
nak tulajdonította, s ehhez monumentális igény ű  

érzés párasult. Murmannál pozitív, hogy az aka- 
démista festészet hibáit erénnyé váltotta, és negálta 

a bevett konvenciókat. 
A fiatalok Nemzeti Szalonban megrendezett má- 

sodik tárlatát szintén Kassák méltatta (II. évfolyam, 
kilencedik szám). A hét kiállító közül hárommal 

foglalkozott érdemlegesen: Nemes Lampérttel, 
Kmettyvel és Dobroviecsal. Egy expresszionista, 

egy analitikus kubista és egy kubizmusból kiindult 
futurista képzőművésszel. Közülük Kmetty János 

közölt a MA 1916-19-es sorozatában. 

Magyarországon a polgári festészet a látványon 
felejtette magát s az avantgardizmust is, saját 
tehetetlenségének tüneteként, gúny tárgyává tette. 
Az országban, mely elzárkózott a progresszív 
törekvésektől, a posztnaturalizmus és posztimpresz-
szionizmus képviselői a polgárságban leltek hazát, 
menedéket. Az elavult formai elemek nem hozhattak 
új tartalmi elemeket. A naturalista valóságábrázolás 
szimbólumokhoz folyamodott, ami tipikus formalista 
eszköz. A részletek összefogását a szimbólumnak 
kellett elvégezni. Innen ered a naturalizmusnak 
emberen inneni lényegkeresése. Az irányzat az 
általános kategóriákat nem a tények megszerzésére 
alkalmazta, s így sablon lett bel őle. 

A sablonok viszont nem az esztétika szintjén, 
hanem alkalmazásukban egzisztálnak. 

A XX. század antitetikus esztétikai kultúrájának 
dichtonóm jellegét, a szép és a m űvészet viszonyát 
—Németországban Aestetik und Kunstwissenschaft —
vá,ltozatosan magyarázzák. A. lélek bizonyos álla-
potának tárgyban való kiteljesülése esztétikai 
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ban való reprodukciója az együttérzés, az esztétikai 
érzés. 

A XX. század második felének pozitivizmusa 
a naturalista törekvéseket a tudományos metodo-
lógiához idomította, ennek viszont az lett a követ-
kezménye, hogy a művészet problémáját a mérés 
problémájával azonosították. 

A XX. század elején kezd ődött az impresszioniz-
mus kimerülési folyamata, mellyel a modern festészet 
utolsó klasszikus formája is elveszett. Az impresszio-
nizmus abból az aspektusból klasszikus, hogy a 
XIX. század uralkodó osztályának optimista natu-
ralizmusa teljesedett ki benne. Ez volt az embernek 
és környezetének utolsó olyan pillanata, melyben 
egyensúlyérzés, idealizmus és optimizmus tükröz ő -
dött. A tartalom és a forma egyensúlyát a ter-
mészet víziója, vagyis az impresszió tartotta fenn. 
A tartalom és a forma szintézisére azóta sincs példa. 

Az impresszionizmust a XIX. század végén 
Cézanne plasztikus víziója és Van Gogh színhaszná-
lata küszöbölte ki technikai területeken. A XX. 
században — a MA megjelenésének idején is — ezek 
a technikai eszközök már nem a képz őművészetet 
segítették, hanem a képz őművészet krízisét. Cézanne 
és Van Gogh azt az impresszionista mágiát hidalta 
át, mely a pillanatot örökkévalósággá kiáltotta ki. 

Boccioni és Ballá is abból az impresszionizmus-
ból indult ki, mely Olaszországban Seurat techni-
kájából, Segantini és Previati divizionizmusából 
származott. A divizionizmus elvét a futurizmusban 
is megtartották, bár az analitikus kubizmus foglal-
koztatta őket. Seurat után náluk is megtörtént a 
síkok színek által való felbontása. Az olasz divizio-
nizmussal annak verizmusát és szimbolizmusát is 
átörökölték (Segantini impresszionizmusa naturalista 
és verista, Previatié szimbolista és expresszionista 
volt). Dualizmusuk szintézise azokat a területeket 
határozza meg, melyeken az európai képz őművészek-
nek a harcokat egyidej űleg kellett megvívni. 

A futuristák mozgásai, er ővonalai és erőformái 
ugyanolyan naturalisták voltak, mint az impresszio-
nisták légkörei, villogásai és rezgései. A futurista 
haladást a kubizmus és impresszionizmus alkalmazta 
eszközök előzetes felértékelésével kell mérnünk. 

A formalizmus végs ő  formáját a kubizmus 
képezi, s tagadhatatlan, hogy naturalista kapcsolatai 
is vannak: impresszionistaellenes magatartása az 
objektív természethez köt ődik. A művészetet a szépt ől 
elválasztó doktrínák legnagyobb érdeme, hogy e 
képzőművészet expresszionista áramlatának értékeit 
mentették vissza. Szembehelyezkedtek a XX. század 
formalista irányzatával. Kassák naturalizmus- és 
impresszionizmus-ellenességében ez a magatartás 
reflektálódik. A marxista-leninista esztétikának ez 
egyik legfontosabb fejezete, mely, ha modern világ-
látással párosul, a művészet igazságához vezet. 

„Meggyőződésem, hogy az akusztikai korszakból 
átmegyünk az optikai korszakba, az emberek nemcsak 
mesét hallgatni akarnak, hanem látni is. Az én 
verseimnek nincsenek meséi, hanem képei vannak, 
nincsenek jelzői, hanem formái és színei", vallotta 
Kassák, s már a TETT-nél is esélyt adott a vissza-
szorult képz őművészeti erőknek, bár az idő  nem 
kedvezett szervez ői munkájának: a világháború után 
a szellemi szelepek bedugultak. Azzal, hogy publi-
citást biztosított a képz őművészetnek, a magyar 
avantgarde-ot, annak els ő  nemzedékét hívta be a 
létbe. Lépteit is siettette: a lemaradás túl nagy 
volt. Az avantgardizmus forrásvidékén a naturaliz-
musról és impresszionizmusról rég elfeledkeztek, 
otthon ez volt a támadói felület. A nagybányai 
iskola is a „halálán volt", a Nyolcak csoportja pedig 
kiürült. Az uralkodó képz őművészeti irányzat a 
naturalizmus és a naturalista stilizáció volt, mely 
a népies és romantikus stilizációig „ment el". Vj 
nyelveszközök kialakítására nem volt kilátás. A 
kisült tölteteket már nem lehetett kamatoztatni, 
hitelt sem érdemeltek. 

Kassák mutatott rá els őnek a magyar képz ő -
művészet hibáira és betegségének okaira. Az a 
művészet, melyet ő  akart, „formájában a látszatok 
mögé nyúló, szerkezetes, konstruktív, társadalmilag 
építő". A polgári világra rácsapta az ajtót, hogy 
stratégiáját munkásmozgalmi pillérekre építhesse. 

A TETT 10-ik számában, 1916. 3. 20-án közzétett 
irodalmi-képzőművészeti programjában a művészet 
agitatív jellegére mondott igent, s „határozottan 
felelősségre vonta a társadalom nevében". Modernista 
magatartása szükségszer űen internacionalista elvekkel 
párosult. A művészet agitatív mivolta fenntartotta 



a formaalkotás szabadságát , s ő  ezt így sűrítette: 
„romboljatok , hogy építhessetek és építsetek, hogy 
győzhessetek". 

Főleg a német expresszionizmus volt rá hatással, 
a polgári világ megsemmisítésének indítékait látta 
meg benne. 

A MÁban 1918 -cal bezárólag Pászk Jen ő, Bika- 
esik Ede, Pátzay Pál, Tihanyi Lajos, Bortnyik Sán- 

dor, Schádl .János, Guláesy Lajos és Galimberti 
Sándor közölt rajzokat , szobrokat és festményeket. 

Uitz Béla a Galimberti házaspárról közölt cikket, 
külföldről pedig Jacques Reviére tanulmányát 

hozták két folytatásban A festészet mai köve- 
telményei címmel . Tihanyi Lajosról Bölöni György írt. 

Jacques Reviére A festészet mai követelményei 
című  tanulmányából két szemelvényt közölt a MA, 
s ezek a kubista látásmód pozitív és negatív 
tulajdonságaival , erényeivel és hátrányaival foglal- 
koznak olyan kitétellel , melyben a naturalizmus, az 
impresszionizmus és expresszionizmus a kubizmushoz 
mérten eleve negatív és hiányos képz őművészeti 
irányzat. 

A vonal lerajzolásával a maradandóságot, a vál-
tozatlanságot , a tárgy ábrázolásával viszont a 
valóságot , a külsőségéből adódé lényeget rejtjük el. 
A pillanatnyi benyomások , vagyis impressziók nem 
alkalmasak ilyen célokra , mivel a dolgok igazi 
lényegét a részletek megfigyelése révén érzékelhetjük. 
A világítás a tárgyat rögzített helyzetbe teszi, s 
ezá:ital megszűnik a tárgy folytonossága , „megállítjuk 
létének egy bizonyos pontján ". A tárgy fel4letei лek 
különbségét a világítás fények és árnyékok segít-
ségével akarja megmutatni . A világítás megszünte-
tése után a felületi értékek egyenl ően elnyúlnak, 
a tárgy minden pontja egyformán kínálja magát, 
mindamellett , hogy az oldalakat élek határolják, 
melyek szögeket zárnak be . A színek szükségszer ű  
redukció alá esnek (pl. Braque kubizmusa). 

As élekkel és a szögekkel a síkok különvaló-
sá.gát és egybetartozását szimultán ábrázolhatjuk a 
térben . A tá.-rgy „a világítástól függetlenített mértani 
kiterjedéséúen" lényegénél fogva jelenik meg. 

A perspektíva optikai szabály, melyet úgy 
hidalhatunk át, ha a tárgyat mindig azonos szögb ő l 
ábrázoljuk , abból , amelyik jobban feltárja lényegét. 
Mг srészt az egy síkban lev ő  dolgokat hézagokkal 
kénytelen elválasztani , úgy, hogy ezeket a dolgokat 
megcsonkítja , lényegükre építi és ezeket a lényegekei 
a tárgy legfontosabb része , „gócpontja " képviseli. 

Reviére szerint a perspektíva különben sem a 
legalkalmasabb a mélység ábrázolására , az alakok, 
melyeket távlatukban érzékeltet , nincsenek a 
harmadik dimenzióban , mivel „a nézővel igazodnak 
szembe". A Fest ők a térközöket torz módon teszik 
érzékelhet ővé : a mélység illúzióját teremtik meg, 
s a messzeségből semmit sem árulnak el. A kubista 
festő  a mélység semmijét , ürességét árnysíkokkal 
tölti ki, melyek a tárgyak közötti távolság azonnali 
€eltüntetői . A közeli tárgyakat határvonalaikkal 
„hozza be". A síkban a sötét elemek , az árnysíkok 
a mélység érzetét perspektíva nélkül hozzák létre. 
A kép kiterjedései függetlenek a klasszikus fest ői 
távlattól. 

Reviére a kubizmust jó vonalnak érzékelte a 
benyomásokra alapozó vagy fényképs гerűen ábrázoló 
mozgalmak ellenében, de támadta a kubista alkotókat, 
„akik teljesen rosszul értelmezték a kubizmust", s 
félreértették a magukévá tett elveket . A kubisták 
a tárgy minden oldalát, egész kiterjedését festették 
meg, nem azt a felületet, melyet a valóságban 
egyszerre láthatunk : „MEGGÁTOLJÁK az ábrázolt 
dolgokat a kiterjedés lehet őségében". A mélységet 
olyan eszközökkel érzékeltették , mint a testet: a 
tárgyakat elválasztó határfelületeket „olyan ellenálló 
képességű  síkokban" adják elénk , mint a tárgyak 
síkjait : új testek illúziója jön létre , mely a mélységet 
megsemmisíti . A kép motívumai azonos feszültséggel 
olvadnak eggyé. Az elhatárolást szintén forma-
kifejező  eszközök szolgálják a képben : formahalmazok. 

Reviére elmélete és bírálata azon a ponton negálja 
egymást, ahol a tárgyak széthajtogatásáról van szó. 
Ha a tárgyaknak csak egyszerre látható felületét 
á.brázolná .nk kubista módszerekkel , ez nem lenne 
művészi többlete az ábrázolásnak : tipikus síkszerűség. 
A kubizmus a dolgok láthatatlan lényegét, bels ő  
tulajdonságait hozta fel. 

A francia tanulmányíró mozgalmas és bíráló 
hozzáállásával szemben Guillaume Apollinaire Médita- 

tions esthétiques . Les peintres cubistes című  köny-
vének (Paris 1913) els ő  fejezete , amelyet a MA IV. 
évfolyamának második száma vett át, a kubista 
mozgalom kiáltványaként a romantikus ítél бképesség 
egysíkú örömét emelte fel. A mozgalom hibáit nem 
látta , csak erényeit . Olyan általános igazságokat 
mondott ki , melyeket a kubista alkotó к  régen 
műveikbe ötvöztek, esetleg szóban , írásban , elméle-
teikben mondtak ki. 

A tiszta festészet a tudományos megfigyelésekre 
építette jövőjét , a természet másolása helyett 
mindent „egy magasabb természet szükségszer űségé-
nek" szolgáltatott ki; a fest ő  számításokat v гgzett, 
és a természetet bels ő  lényegénél fogva kérdezte ki. 
Ez az absztrakt képz őművészet definíciója is, melyet 
Leopold Zahn kés őbb így fogalmazott meg: „Az 
absztrakt fest ő  nem a természet mintájára alkot, 
hanem úgy dolgozik , mint maga a természet; nem 
utánozza a természetet, hanem kérdéseket intéz 
hozzá". 

A kubizmus a formalista áramlatok legtisztább 
képződménye , impresszionistaellenes magatartása 
pedig az objektív természethez köt ődik. 

A IV. évfolyam els ő  száma Schadl János, Ruttkay 
György, Uitz Béla és Sortnyik Sándor rajzait k-- 

zölte; a MA grafikai kiállításához Hevesy ívón 
írt szöveget . Megállapította , hogy a MA képző - 

művészei a grafikában fejlettebb fázisokban vannak, 
mint a festészetben : a grafika akkor „egyenrangú 

a festészettel , ha megmarad saját lehet őségein 
belül : a forma és a vonalkifejezésnéP". A grafika 
mindig azokban a korszakokban er ősödött meg, 

amelyekben a formaképzésre fektették a hangsúdyi. 
A MA grafikusainak sikerült kikii гöbölniök a 

demonstratív kiállítás felemelte heterogén jelleget, 
a folyóirat irodalmi és képz őművészeti koncep-

ciói közel kerültek egymáshoz : hitet tettek az egye-
temes fejlődés mellett. 

A harmadik számban Túl az impresszionizmuson 
címmel Hevesy Iván közölt tanulmányt az impresszio-
nizmusról , futurizmusról , expresszionizmusról , kubiz-
musról és az új magyarországi törekvésekr ől. 

A képzőművészet bomlási folyamatának els ő  
periódusát Hevesy a középkori keresztény m űvészet 
szétesése utáni reneszánsztól az impresszionizmus 
szervezetlenségéig jelölte ki, ami egyezik azzal az 
állásponttal , melyet egyes irányzatok klasszikussága 
kérdésében . foglaltunk el (a klasszikus periódus az 
impresszionizmussal zárul le ). Az impresszionizmus 
eszményképét a naturalizmustól örökölte, de a 
természetet „művésziebben" fogta meg: a dolgok 
vizuális üzenete érdekelte . A dolgok illúziójának 
megteremtése érdekében a naturalizmust szinte 
meggyorsítja ; a forma meglazul  63 uralkodó tónust 
nyer, „mely az összes színeket egy folttá olvasztja 
össze". Az impresszionizmusnak nincs klasszikus 
témája , irodalmi jellege, témája a m űvészet mód-
szerében , az ábrázolás mikéntjében jelentkezik . Hevesy 
a szellemi és emberi tartalmakat hiányolta bel ő le. 

Tény, hogy a depresszív menekülés folyamán 
az impresszionizmus csak egy állomása volt a 
menekülőknek , társadalmi gyökerei azonban mélyebb-
re ereszkednek . A polgárság győzelme után a kon-
tinensen — főleg a mozgalom hazájában , Francia-
országban — az osztályérdekét véd ő  polgári művészet 
álrealista koncepciója az igazság elködösítésére töre-
kedett . A hivatalos képz őművészeti termelés 1870 
körül kulminált és elárasztotta a piacot. Azok az 
értelmiségiek , akik szakítottak osztályukkal , egyben 
harcot is indítottak a burzsoázia ellen . Az értelmiségi 
réteg ilyen átcsoportosulása a romantikában kezd ő -
dött el, s az impresszionizmusban már meg-
győződéssé vált . A művészek a burzsoá életforma 
elutasítását munkájukban kívánták kifejezni, a 
menekülés a költészet vizeir ől átevezett a gyakorlat 
területeire . A fouvisták a vadságot választották, mely 
a felvilágosodásban „cselekv ő  eszme" volt, azzal 
a különbséggel , hogy a társadalmi valóságra ható 
elképzelés most „távolodó elképzelés" lett. 

Művészi szempontból az impresszionizmus a 
naturalizmust a tárgy megszüntetésével semmisítette 
meg. A körvonalak elmosódásával a mozgást kifejez ő  
szavat sokasodtak el. A. neoimpresszionizmusban 
a pointillisták ismét megkedvelték a természetet, 
melyet tiszta színárnyalatokkal vittek fel a képre. 
Monet oldott képei az absztraktizmusnak , Seurat 
geometriai munkái viszont a kubizmusnak adtak 
kezdeti lökést. 198 



Az impresszionizmus a képz őművészetet nyelvi 
szempontból forradalmasította . Ha menekülésről 
volt is szó , optimista naturalizmusával hűen szolgálta 
az uralkodó réteget .. Ezt Hevesy is helyesen állapította 
meg. Bizonyos aspektusból a .futurizmus definícióját 
is találóan oldotta meg: az impresszionizmus 
lehetőségeit felfejlesztve a futurizmus a pillanat 
vizuálisan megfogható képzettartamát „szerzi meg", 
mely leginkább mozgás, erőátvitel . A belső  szellemi 
kép fizikai megoldásáig jutott. el. 

A futurizmus bírálata Hevesynél kimondottan 
marxi-lenini irányvételű . Adekvát példák mutatják 
ezt. Hevesynél : Pissarro a robogó kocsit úgy rajzolja 
le, hogy a lovaknak kétszer annyi összemosodó lábat 
festett ; Severini táncosnőjének lábai szintén két-három 
helyzetet vesznek fel azonos felületen . Ez a mozgás 
impresszionista -illuzionista ábrázolása , melyet a 
marxista-leninista esztétika tankönyve a következ ő  
esettel szemlélteti : Ballá Egy pórázon vezetett 
kutya dinamizmusa című  képén a mozgást erővona-
lakkal, vektoregyenesekkel jeleníti meg. Hasonló 
mű  Đuchamp Lépcsőn lemenő  aktja is. 

A futurizmus pozitivista technicizmusa eredeti-
leg dinamikus divizionizmus . Ballá a tudományos 
pozitivizmusnak, a társadalmi verizmusnak volt a 
hirdetője, ezeket a tartalmakat divizionista techni- 
kával vitte előre . Hevesy azt vette észre, hogy 
ahol a futuristák közérthet őek akartak lenni, ott 
„érzékies és reálisabb képzettartalmakat " honosí-
tottak meg. 

„Az impresszionizmusban a súlypont a naturán 
van, nem a pszichén , az expresszionizmusban for-
dítva", ment át az expresszionizmus vizsgálatára 
Hevesy. A jelenségek — színfoltok , árnyak és fények 
— mindig az érzéseket szorították vissza , a lélek 
állapotának képét . A színek asszociációs hatása, 
az anyag tömeghatása és az. irányvonalak hatása 
az eleme ennek a mozgalomnak . A színek gondolati 
tartalmak mellett érzéseket sugároznak ki magukból, 
s telítik velük a környezetet . Hevesy az expresz-
szionizmust a zenével hozta egy síkra , egyik sem 
imitáló , az első  „a léleknek csak valamely egyidej ű  
érzésállapotát", a második „az érzések mozgását" 
fejezi ki. 

A képzőművészet, az irodalom és a zene területeit 
a német expresszionizmus hozta lépésközelbe, bár 
a romantika idején is voltak a művészetek közötti 
határokat felfeszít ő  kezdeményezések . Azt is meg-
említhetjük, hogy Schönbеrg festészettel is foglalko-
zott, Mondrian viszont a zenéről írt értekezéseket. 
A Der Blau Reiter inkább zenei kérdésekkel foglal-
kozott , mint képzőművészetiekkel . A képzőművészeti 
és zenei formalizmus nyomai Franciaországban is 
fellelhetők . A XIX. század zenei ízlése a képz ő- 
művészetet és az irodalmat is hatása alá vette: 
Herbart és Hanslick a zenét hangok tiszta játékának, 
Wagner és Nietzsche viszont emocionális művészetnek 
nevezte: a zene a művészetek közt felsőbbrendűséget 
élvezett . Ha a zenében azt vitatták , a hangsor 
érzéseket fejez ki vagy csak hangok összege, a 
képzőművészek feltették a kérdést , a szín csupán 
önmagát fejezi ki vagy többletként érzéseket is 
kivetíthet. „Általában ahol a népet egységes nagy 
szellemi erők hatják át, ott a művészet szellemi ereje 
sohasem hanyatlik bele a külsőséges és üres natura-
lizmusba, ott a művészet expresszionista ", szögezte 
le Hevesy. 

Az expresszionizmusban a tárgyból csupán a 
színképlet maradt meg, mely közvetlen áthatja énün-
ket. Kandinszkij , aki elsőnek tette meg a lépést a 
tárgyiatlan festészet felé , szoros kapcsolatban állt , 
a .kifejezésművészettel. 

A kubizmust Hevesy abba a fázisba helyezte 
bele, amely a naturalizmustól az expresszionizmusig fe-
szülő  hibákat volt hivatott megjavítani . Reviérevel tel-
jes egyetértésben mondott bírálatot az olyan képz őmű-
vészeti eszközökr ől , mint a perspektíva („a látszat 
kedvéért eltorzítja a tárgyak formáit ") és a natu-
ralista megvilágítás , mely „a dolgoktól is független 
véletlenséget kapcsol be", és a szemlélő, valamint 
a fényforrás elhelyezkedéséről szolgáltat adatot. 
A bubizmus a fénnyel úgy bánik , hogy a lényeget, 
a bennük keletkez ő  igazságot hozza hozzánk köze-
lebb . A kubizmus határozottsága csak szándékaiban 
fedezhető  fel, következtetett Hevesy. A kubista ered-
ményeket kísérleteknek min ősítette . Valószínű, hogy 
azokra a fogyatékosságokra gondolt , melyeket 
Reviére is aláhúzott (az analitikus módszer hiányos- 

199 ságai , mélység, dimenzió). 

A továbbiakban a magyarországi helyzetr ől adott 
képet a MA avantgarde törekvéseinek a perspektí-
vájából . Az impresszionizmus elfogadásának idején 
a nyugati művészet már a neoimpresszionista törek-
véseket is maga mögött tudta. A magyar alkotók 
többsége , minthogy ilyen jellegű  munkássága után 
nem tudott minőségi ugrást tenni, a klasszikus, 
hagyományos festészetbe esett vissza. A Nyolcak 
csoportjában csak Tihanyi Lajos volt az , aki „meg 
tudta fogni a matériát és a tömeget". 

Majd Kassák képzőművészeti-szervez ői tevékeny-
ségére , folyóiratainak ilyen jellegű  munkájára tért 
rá; az utóbbival kapcsolatban (MA) ezt írta: 
„lassanként minden újat jelent ő  erő  köréje tömörült". 
Nézete szerint a MA nem iskola volt , hanem egy 
új művészeti és világszemlélet eszméjét hordozta 
és terjesztette : külön -külön egyik avantgarde moz- 
galmat sem vette pártfogásba. Az izmusok eredmé-
nyeinek egészéből egy egyetemes , teljes, történelmi 
materialista művészetet szorgalmazott , feladatait így 
is valósította meg. A MA képzőművészei közül Mattis 
Teutsch Jánost és Uitz Bélát els őnek említette, de 
szólt Bohacsek Edéről és a Galimberti házaspárról is. 
A szobrászat érezhet ően nem tudta követni a MA 
képzőművészeti kísérleteit , állapította meg. 

Hevesynek ebben a számban kritikája is meg-
jelent az expresszionista Medgyes László festményei-
ről, akinek a plakátját a MA VIdI. kiállítása alkal-
mából a folyóirat a címoldalon közölte ; a 38-ik 
oldalon volt Medgyes kollektív kiállításának a 
katalógusa. 

Kahána Mózes is közölt képz őművészeti írást 
Ernst Múzeum -beli „impressziókról", a második 
számban. 

Hevesy Iván a negyedik számban is jelentkezett, 
írásának címe Tömegkultúra — tömegművészet. 
Általános művészeti nézeteit tartalmazza. A XIX. 
század szimptómáiból indul ki, amikor a m űvészetet 
a kiváltságos osztály „igazgatta" és individuális 
szerepet töltött be az egységes szociális szellem 
bukása feletti öröm mámorának hatásában. Ez az 
irányzat osztályérdekekb ől nem alapozott a tömeg-
bázisra. „Az új társadalom , amelynek most küszöbén 
állunk , felszabadítja és felszínre hozza a tömegeket" 
— hirdette Hevesy szintén osztályérdekekre modulált 
hangon. „Az individuális kultúra helyébe a tömegek 
kultúrája lép, az egyéni művészet helyébe a 
szociális művészet " Erről az új tömegkultúráról 
is meglehetősen határozott körvonalú elképzelései 
voltak . A tömeg és az egyén kulturális szintkülönb-
ségének problémáját nem a szintek kiegyenlítésében 
látta megoldhatónak : az egyén és a tömeg szellemét 
az új hit egalizálhatja , az egyén megnyilatkozása 
a tömeghangulatot reflektálja úgy, hogy „az univer-
zális tömegöröm fog áradozni a torkából". 

Az évszázadok kultúrtörténetéb ől Hevesy a görög 
és a középkori keresztény m űvészetet hozza fel, 
de emlitést tesz a hinduk és a kínaiak közösségi 
kultúrájáról is. 

Az új plakát egyik rövidebb tanulmánya. Rá-
mutatott benne a plakát kikiáltói jellegének 
minőségi metamorfózisára , új küldetésére. Adott 
pillanatban a művészeti irányzatok (ágazatok) 
kivétel nélkül osztályharcos szerepet vállalnak, így 
vot ez a festészettel és a plakáttal is. Demonstratív 
és aktivista szerepük szinte eggyé olvasztotta őket, 
„energikus kiáltás, az utca lelkébe öklöz ő  agitáló 
akarat" volt mindkettő , a korszellem pártossá nevelte 
őket. Ennek az osztályharcos forradalmi id őnek a 
legjobb magyar plakáttermése — Berény Róbert 
1919 -es munkái , Kassák Lajos Tó-mozi plakátja, 
Koneesni György politikai plakátja („a kenyér itt 
kezdődik") — a világ legjobb plakátantológiáiba is 
bekerült , bár Hevesy rossz véleménnyel volt Berény 
munkájáról („Fegyverbe ! Fegyverbe !"), „elgondolása 
elcsépelt és triviális ", vélekedett. 

A hetedik számban Kemény Alfréd Sortnyik ké- 
pei és grafikái című  tanulmánya volt az utolsó 

képzőművészeti írás a MA magyarországi megjelené- 
sének idején , az emigráció el őtt. Utána már csak 

egy szám jelent meg, ez is reprodukciókat 
hozott. 

Bortnyik kísérleteit azért értékelte , mert a tiszta 
formaművészet, az absztrakt érzékenység felé ti r- 

nek. Analógiát is végzett Kandinszkij és Bortnyik 
törekvései között . Kandinszkijról és követőiről az 

volt a véleménye , hogy a kompozíciós elemek 
mellőzésével —Keménynél a formák összessége a 

kompozíció — „tiszta érzés -művészet" meghonosítói. 



Kandinszkij alkotásait passzívaknak ítélte meg, és 
dekadens jelz ővel illette őket, amit így fogalmazott 

meg: „az emberi élet és a külvilág el ől való 
teljes bezárkózás a szellem világába ". Az absztrak- 

tizmus atyjának forradalmi tettét tisztán m űvészi 
eredményeiben tartotta hitelesnek , mert „... új, zenei 

kifejezéseknek nyitott kaput ". Világszemléletének 
antiszociális jellege van , állította , magatartását 

individuális anarchiának nevezte. 
Sortnyik vívmányait kedvez ően osztályozta; a szí-

nek centrális kompozíciójának tényét formai monu-
mentalitásának, aktív és polemikus viselkedésének, 

szociális életfelfogásnak és „emberibb" világ-
szemléletének következményeként ismerte fel. Ál-
lítása igazolt . Sortnyik színcentrikus képei optimiz-

must, örömöt és szeretetet sugároznak az ember felé. 
A koncentrikus szerkesztésnek azt a formáját 

választotta, melyet az egyiptomiaktól és asszíroktól 
kezdve bizánci és német művészek is kiaknáztak, 

olyan művészek is, mint Raffaello , Tizian, Mi-
chelangelo stb. (Kemény ), a néger kisplasztika. Az 
esetek többségében ennek az eszköznek az alkal- 

mazása ösztönös volt , állapította meg Kemény, 
Sortnyimnál ez már tudatos ráhatások végkifejlése. 
Ennek a kompozíciós megoldásnak a szimmetrikus 

változatát vélte a legjobbnak. 
Bortnyik másik problémáját aktív-passzív szín- 

használatából következtette ki, s zenei elemek-
kel végzett összehasonlításokat: „ ... az aktív szín: 
zeneileg dur szín, a passzív szín : moll szín". Véle- 

ményét később némileg módosította . Az alkotó 
fő  problémáját most az aktivitás fokozásában találta 

meg, mely kapcsolódik a koncentrikus kompozíció 
kérdéséhez . Sortnyik képén a legaktívabb szín 

a kép középpontjában helyezkedett el, utána kevés- 
bé aktív színfázisok következtek a látás perspek- 

tivikus távolodásával. Végül hangsúlyozta, 
hogy Sortnyik művészete őszinte és nem speku- 

latív , mélyről szívódik a fényre. 
Ebben a számban Bortnyik linómetszete és két 

festményreprodueiója jelent meg. A 4-8. számok- 
ban Uitz Béla két festménye , Sortnyik Sándor 

újabb linója, Ruttkay György rajza és Mattis- 
Teutsch János linómetszete mellett külföldi anyagot 

is közöltek : Franz Marc rajzat, Boccioni festmé- 
nyét, Maria Uhden rajzát , Picasso és Derain 

festményét. 

1920-ban, már az emigrációban, a MA csak 
Mattis -Teutsch , Bortnyik és Chagall műmellékleteit 
közölte , elméleti írása a képz őművészetről nem 
jelent meg. 

Az első  emigrációs szám 1920 . május elsején 
jelent meg, s vele új munkatársak is jöttek: az 
irodalmárok közül Déry , Gáspár Endre, Nádas József, 
Németh Andor , Illyés, Szegi Pál, Pán Imre, Remenyik 
Zsigmond , a képzőművészek közül viszont Moholy-
Nagy, Péri László , Kádár Béla , Kállai Ernő  és 
Molnár Farkas. 

A folyóirat tevékenységének folytonossága nem 
szakadt meg. „A teljes ismeretlenségb ől a világ 
modern művészeti mozgalmaiban ismert és meg-
becsült helyet küzdöttünk ki magunknak" —írta 
később Kassák. A MA nemzetközi kapcsolatai 
kiterjedtek és elmélyültek, a folyóirat felzárkózott 
az avantgarde európai vonalához. 

Kassák aktív képz őművészeti munkássága is 
Bécsben kezdődött el, első  kiállítása 1921 -ben volt a 
Würthel Képtárban , majd egy év múlva a berlini 
Sturm Galériában a másodikat is megrendezte. 
Bildarchitekturokat készített. 

A VI, évfolyam képz őművészeti „frontáttörését" 
a hatodik -hetedik számtól datálhatjuk . Ez a minőségi 
ugrás az ilyen tárgykörű  írásokban és a közölt 
alkotásokban egyaránt releváns. A MA irodalma és 
képzőművészete — ezt Hevesy Iván már régebben 
felismerte — mind közelebb került egymáshoz, azon 
a ponton súrolta egymást , ahol „értelmetlen dolog 
»írás«-ról vagy »kép«- ről beszélni , hiszen a kett ő  
egy". Az új szenzibilitás lényeges tényez ője a 
szintézis utáni vágy lett. 

1920 -ban jelent meg Gabo és Pevsner Realista ki- 
áltványa, „hogy megkülönböztessék magukat Tatlin 

konstruktivizmusától", a Produktivizmus kiált-
ványa Rodesenkótól; 1922-ben volt a párizsi Dada-
kiállítás , és ebben az évben lépett be Kandinszkij 

és Moholy -Nagy a Bauhaus-ba. 
A De Stijl П. kiáltványa már 1920 -ban meghir-

dette aszó hangzási és eszmei rekonstrukcióját, hogy  

új jelentéssel ruházza fel. Szintetizáló indítékát 
a formát és tartalmat elválasztó nézetek ellentettének 

nevezte meg , és követelte e két elem konstruktív, 
teljes egységét . Arra törekedett , hogy az euró-

pai szellemet „belülről", plasztikus tettekkel újítsa 
meg. 

A magyar avantgarde felzárkózását a nemzetközi 
szinthez főleg Kassák , Kállai, Moholy -Nagy, Pap 
Gyula, Bortnyik , Forbáth és Breuer művészete 

tette lehetővé. Kassák „rajzköltészetének" el-
ső  példánya a MA VI. évfolyamának harmadik 

számában jelent meg 1921-ben, s ugyanott jött 
Barta Sándor Manifesztuma is a „tiszta szó" és 

a „szó tisztasága" jegyében. 
A „szó" azóta talán egyszer sem várta annyira, 

hogy kimondják felette az ítéletet . Mert a szó 
nem a mindenség megjelenési formáit szolgálja, 

hanem kísérleteivel behatol a hátul lev ő  sötétségbe. 

II. 

Kurt Schwittersről Cristoph Spengemann írt meg-
lehetősen kezdetlegesen . A harmadik szám vette át 
három Merzkopffestménnyel felékelve. 

Míg a berlini dadaisták a fotomontázs alkalma-
zását fejlesztették fel, Schwitters hulladékból 
épített. Ennek a lehet őségnek egyik első  felfedezője 
volt Duehamp és Cravan mellett. Ők még nem voltak 
tudatában, hogy szegény m űvészetet teremtettek. 
Schwitters anyaghasználata a konvencionális festésze-
tet kérdőjelezte meg. A mű  szempontjából nem az 
anyagot tartotta fontosnak, s ezt az álláspontját a 
MA-nak adott kijelentésében is meger ősítette. 

A Merzképek papírból , fából, fémből, kőből, 
bőrből, a legkülönbözőbb hulladékokból készültek. Az 
anyagok a műbe nem beépültek, hanem ők maguk 
képezték a tárgy-művet . Schwitters szakított a 
kubista és futurista hagyománnyal , mely szerint az 
anyagok csak képelemek lehetnek , és csupán össze-
köthetik a részleteket. Schwitters eredményei az 
esztétikai képzés szempontjából leszámoltak a léttel, 
és az anyag illusztratív képi jellegét küszöbölték ki. 
Mitopoietikus munkáiban — ezek kollázsok — a bteű -
szerkezetek a megtagadott világ tükreként jelentek 
meg. A kollázst úgy kell néznünk, mint a filmet, 
azzal a különbséggel, hogy a filmnél mi vagyunk 
rögzítve és a kép megy előttünk; a kollázsnál tekin-
tetünk megy az álló felületre , és mozgást végez. 
Ezzel mantico -asszociatív folyamat jön létre, 
melynek végén az anyagok teljessége — a m ű  
egésze — absztrakttá válik, ami „megfelel a nyelv 
előtti állapotnak, amelyet sem a tudatos gondol-
kodással, sem szabályszerűen összeállított szavakkal 
nem lehet követni". 

Spengemann írja, hogy Sehwitters számára a 
vászon és a festék a vizuális érzékelésnek csak egyik 
lehetősége, mert „minden része az egésznek és 
mindenben benne van az egész ".Sokszor vagyunk 
tanúi annak, hogy éppen a veszni indult dolgok 
döbbentenek rá az útra és érkezésre. 
Egy anyag, mely jelentésének utolsó metamorfózisát 
éii. 

A Merzbildek homogén művészi egységek, 
melyeket nem lehet előrelátni. Picasso, Arp és Dali 
háromdimenziós alkotásai jelentik a kezdetét ennek 
a térbeli esztétikai elnyúlásnak (térkollázs, assemb-

' lage). Schwitters a Merzbaut mint bels ő  építészeti 
térelemet képezte egy szoba közepén . Ez tíz év 
alatt (1925-35) három emelet magasságáig kúszott 
fel, s nem kímélt teret vagy irányt. Christbaum cím ű  
műve jelentős lépés a tárgy konkrét belsejébe, 
ahol váratlan kilátások , „plasztikus és dinamikus" 
formák jönnek be a létbe. Schwitters a konvencio-
nális terekr ől, életünk színtereir ől az abroncsot 
feszítette le. A Merz az ötvenes évek m űvészetére 
jelentős hatást gyakorolt , de minden olyan kísérlet-
ben benne van, mely az emberi faj számára építi 
az új tetőt. 

Európában , Uitz szavaival élve, els ő  ízben a MA 
mutatta be az új orosz m űvészetet nyilvános rendez- 

vényen. Yrásában, melynek címe Jegyzetek a Ma 
orosz estélyéhez , azt igyekezett hangsúlyozni, hogy 

a politika és a művészet szétválaszthatatlan 
egymástól, az angazsált m űvészetben politikai er ő  

töltődik fel. A politika és a m űvészet eszköz az 
emberiség jobb életéért vívott küzdelemben, ez 

a művészek új frontjának a véleménye. Uitz az 
oroszországi művészet első  vívmányának az anyag 

forradalmát tartotta, mindamellett, hogy „Ha a forra- 200 



dalomnak szellemi harcát figyelemmel kísérjük", 
arra a következtetésre jutunk, az is Oroszországban 

a legnagyobb. A forradalom dobta ki Kandinsz-
kijt, Malevicsot, Tatlint és Archipenkát is. Akará-
sukkal és szellemiségükkel azt a m űvészetet terem- 

tették meg, amely a teljesebb élethez visz közel. 
Uitz, miután a polgári én-m űvészettel (expresszi- 

onizmus) előzőleg már leszámolt, a kollektív 
szellem forradalmi kicsapódását az „összanyagok" 

alkalmazásában határozta meg, s helyét is meg-
jelölte: „a MI teremt ő  erői" hol találhatók meg. 

Ezt az alkalmat kétszeresen kihasználta: eltemette 
benne Kandinszkijt is, aki a forma robbanását vi- 

lágnézeti homályban indította meg, ezért „ ő  ma 
a polgári világnézet legnagyobb művésze". Gon-

esarovát tartotta igazi forradalmárnak, a rayoniz-
mus egyik megalapítóját, aki 1914-ben Larionov- 

val elhagyta Oroszországot. A rayonizmus a 
képzőművészetben az egyén értékeit teljesen leta- 
gadta, s a mű  olyan értékelési aspektusát ismerte 
el, ahol a teremtés eszközei és törvényei a lé- 

nyegesek. A mozgalom kiáltványban is aláhúzta, 
hogy a kubizmus, a futurizmus és az orfizmus 

összegezése. Goncsarovát Uitz is a futuristákkal hoz-
ta közös névez őre. A rayonizmust térformák érde- 

kelték, és a technikai vívmányok bevonását szor-
galmaztz. az  alkotói tevékenységbe. 

Rodcsenko színproblémájából Uitz kikövetkeztette, 
hogy a szuprematisták anyagtagadása késztette el- 

lentettre. Ez a nyersanyag feldolgozása, mely 
nála minden anyag összes lehet őségeinek az isme- 

rete. „Rodcsenko tágítja ki a szuprematisták egy 
síkban mozgó lehet őségeit", Taltinhoz hason- 

lóan, aki konkrét anyagokkal dolgozott és azokat 
fejlődési problémáik szemszögéb ől szembesítette. 

Uitz vizsgálatának eredménye, hogy Oroszország- 
ban a szellem és az anyag forradalma szimultán 

idejű , s csak a proletkult fékezheti le. Az orosz 
művészet alapja a kollektív világszemlélet és az 

anyag feletti birtoklás. 

A fordulópontnak jelzett hatodik, Archipenko-
számig a MAban képzőművészeti melléklettel 
Sortnyik Sándor, Uitz Béla, Mattis-Teutsch János, 
Kassák Lajos és Moholy-Nagy László jelentkezett, 
Kassáknak pedig egy kevésbé jelent ős Uitz-tanulmá-
nya is megjelent (IV., 1-2. szám). 

Archipenkót Ivan Gill mutatta be. Szobormunkáit 
először kubista stílusban készítette, kés őbb szélső -
ségesen absztrakt fázisba jutott. Gill Archipenko 
jellegzetes jegyeib ől indult ki: a fej gömbölyítéséb ől 
és félig-tárgyszer űségéből, a szoborfestésb ől, mely 
a fényárnyékot valódi árnyék helyett pótolta. „Az 
alak részeit reliefszer űen egy fatáblára ragasztja 
és később az egészet, mint a vásznat, befesti", ami 
hű  kubista módszer, csak éppen három dimenziójú 
és nincs távlatillúziója, mely a „nagy" kubisták 
gyógyíthatatlan betegsége. Arehipenkónál viszont 
„Igazabb harmadik dimenzióra gondolni sem 
lehet". Goll azonban figyelmen kívül hagyta, hagy 
a szobor problémája nem festészeti probléma, s a 
kubisták éppen a síkba akartak mélységet ereszteni. 
A forma a mű  ürügye, különben autonóm elem. 
Az ember már az őskorban is festette a követ: a 
vörös festék a nő  termékenységének testi jegyeit volt 
hivatott hangsúlyozni. Archipenko az ősi nyelvet 
eredeti anyagába visszahívta. 

George Grosz azok közé tartozott, akik társadalmi 
kritikájukat művészileg fejezték ki. A MA hetedik 

száma a német képz őművész négy rajzát hozta. 
A címlap már nem is állja ki a rajz fogalmát, 

fényképekből, újságkivágásokból megszerkesztett kol- 
lázs, rajzzal kombinálva. Groszt az utcák falfel- 

iratai inspirálták, ahogy ő  mondta, a vizeldék 
népművészetét másolta le, mert így hathatott ér- 

zelmileg a leggyorsabban. Ami a rajzi elemekhez 
tartozik, azt a gyermekrajzokból vette át, a metszett 

rajzokat betűkkel vegyítette vagy teljesen letisz- 
tázta. Első  alkotása alanyának csak fels ő  teste ké- 

szült kollázsolással. Az ember bels ő  „szer- 
kezeteinek" beteges zöreje betűsorok grafikai ábrái- 

ban hallat leírt hangokat. A bet űk korlátlan 
mozgása a felszántott világ maradványát szagga- 

tott hangsugarakkal fejezi ki. Az én bels ő  állapotát 
ábrázolja, az írás az ember jelképe a fizikai én alatt. 

Kállai Ernő  Mátyás Péter néven Berlinb ől jelent-
kezett. Kállai a Bauhaus tanára és az ilyen cim ű  
folyóirat szerkeszt ője volt. ZJj művészet című  
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u németországi expresszionizmussal foglalkozott. 
„Határozott formában képviseli a vitában a MA 
álláspontját", mondta róla Kassák, majd hozzátette: 
„joggal támadta a MA szilárd etikai alapjáról az 
érzelmesebb és szétfolyóbb német mozgalmat". Kállai 
álláspontja nemcsak csatlakozást jelentett a MA mű -
vészetszemléletéhez, hanem szilárdan alátámasztotta 
a korábban főleg Hevesy tollából közölt kritikai 
álláspontokat az izmusokkal kapcsolatban. Kállai 
személyes csalódását az is növelte, hogy az expresz-
szionizmusban nem találta a konkrét jelenlétét 
„semmiféle anyagi vagy szellemi valóságnak", nem 
volt benne objektivitás, sem konstruktív er ő . Az 
expresszionizmus nem az adott történelmi er őkre 
építkezett, hanem a szubjektív élményre, mely így 
„hangulatos esztétikai taglejtéssé gyöngül", állapí-
totta meg Kállai, miután röviden foglalkozott a 
mozgalom legjobb képviselőinek a festészetével. Ami 
érték van benne, az nem expresszív tényez ő itől, 
hanem az előző  irányzatokkal szemben elfoglalt 
dialektikus helyzetéből adódik, mutatott rá. 

Később azokat az alkotókat vette vizsgálat alá, 
akik az expresszionizmus nyomait objektív tények 
bevonásával és egyetemes igazságigénnyel módosí-
tották ösvénnyé. „Pedig itt csak az történt, amit az 
expresszionizmus óhajtott, de a maga részér ől téves 
úton keresett. (... Tehát nem élmény, hanem meg-
ismerés, nem érzés, hanem tett, nem folyamat, 
hanem lezárt eredmény. O b j e k t i v i t á s." 

Kállai a formai újdonságokat a konstruktív 
lehetőségek vonalába helyezte bele, ezek csak valósá-
gos élettényekre támaszkodhatnak. Űgy vélekedett, 
hogy ezt a mértani absztrakcióra épült új áramlatot 
a kubizmus vezette egyenesbe, mikor határozott, 
konstruktív síkszer űségbe ment és lökést adott a 
század technikájában kifogástalan stílusának. A mér-
tani anatómiára Archipenkótól hozott példát. 

Az expresszionizmustól eltávolodott, de a negatív 
negyedbe került jelenségek problémáját is érintette. 
A November Gruppe egyes alkotói túlságba vitték 
az elvont konstruktivitást, és értelmetlen szerkezeti 
kategóriákhoz jutottak. 

Kállai több kitétele is a világ- és m űvészet-
szemléleti szintézist szorgalmazza az anyag és a 
szellem közös jegyeinek a teljességében. 

A kilencedik számban Molohy-Nagy m űveiről 
szintén Mátyás Péter álnéven írt. Moholy-Nagy 
munkáinak első  érintkezési pontja a kubizmussal és 
a dadaizmussal alakult ki, és a technikai civilizáció, 
a gépek világa izgatta. Szerkezeteinek statikus 
erőátvivői vannak, itt-ott jelek mutatják fel magukat. 
Az alkotásokat azonban nem a gépi korszak 
uralmától való félelem hozta létre, gondolkodott 
helyesen Kállai, hanem fordítva: a mechanizmuson 
úrrá lett alkotói er ő  az ember els ődleges képességeit 
betűk és szavak formájában a képbe vezérli. 
Moholy-Nagy csodálattal veszi körül ezeket a szer-
kezeteket, de csodálatát és érzelmeit szigorú szerke-
zetekben, leredukált formákban szublimálja. 

A MA különböző  szélsőségekből is merített forrá- 
sokat. A hetedik szám közölte a taktilizmusnak, a 

tapintás művészetének a kiáltványát Marinetti- 
től. A taktilizmus a futurizmus egyik alfaja volt. A 

következő  szám Viking Eggeling Elvi fejtegeté-
sek a mozgóművészetről című  írását vette át. 

Eggeling zenei festészetet alakított ki, „a képet ze- 
nekari műnek tekintette, képeinek zenei címeket 

adott és zenei témákat választott". (Kassák) 

Boško Tokin Zenit, zenitizmus (tУ j művészeti tö-
rekvések Jugoszláviában címen mutatta be az 
ötven éve indult mozgalmat. Egy összehasonlító 
elemzés mutathatna rá, mekkora szerepet játszott 
a magyar avantgarde a jugoszláviai zenitizmus 
alakulásában, mely egy nagy nemzetközi mozgalom-
nak volt a töredéke. 

Kassák Képarchitektúrája egyike leglényegesebb 
programszövegeinek, a legégetőbb kérdéseket tár- 

gyalta benne és a lehet ő  legtisztábban igazodott 
el. Az architektúrát, „az új rend szintézisét" Kassák 

szerint a kubisták, az expresszionisták és merzisták 
csupán megkívánták. Gyakorlatuk már nem ért 

el odáig. A kubisták visszaereszkedtek a dolgok 
lényegéig, de nem voltak egy egységes világnézet 

hirdetői: csak egyéni eredményeik értékelhet ők. 
A kubista elmélet lefektette az új m űvészet 

alapjait, de festői nyelvezete túl korlátozott volt, hogy 
a forma által a tartalmat is továbbvigye. Látták a 



sík összes összefüggéseit , gyakorlatilag azonban tehe- 
tetlenek voltak: a síkra nem tehették fel a mély- 

séget . Kassák nézete az volt , hogy a síkon levő  
képábra nem lehet az idegen, a képen nem egzisz- 

táló testre, „nem emlékeztethet és semmit el ő  nem 
adhat". Már Kandínszkijról is ilyen kritériumok 

alapján vett „mértéket". 
„Az abszolút kép a kép-architektúra ", definiált 

Kassák , s definícióját így magyarázta : az architek-
túra a világ lényege , mely a tiszta világszemlé- 

leten nyugszik, „egyszerűen van", és önnön erejéb ől 
jön létre . Környezete nem befolyásolhatja, hanem 
„szenved általa". Reális naturalizmus , mely nem 

a síkba visz , hanem belőle jön ki. „ ... egymásba 
rakott színeivel és formáival belép a reális térbe", 

s áthidalja a perspektíva illuzórikus megjeleníté- 
sét, a formák és színek között beálló síktávol- 

ság „nem ábrázolt testek látszólagos egymás mögé épí- 
tésébő l, hanem valóban jelenlevő  színek és s í k f o r- 

m á k önmaguk testiségéből ered". A képarchitek- 
túra tehát nem tulajdonít el jogtalanul idegen ér-

tékeket , de számít arra , amivel objektíve ren-
delkezik . A szín és a forma saját reális létében 

van megadva. 
Kassák a dekorációt és a képarchitektúrát erősen 

szétválasztotta : a dekoráció a síkot betölti, a kép- 
architektúra viszont épít rá. A sík olyan alap, 

melyről az út a térbe és abban immanensen az új 
világátalakításhoz vezet el. 

Jellemző  a képarchitektúrára , hogy térré és testté 
lett tárgytalan alakzat, melynek két eleme — szel- 

lem és etika — benne lesz eggyé . Ezt Kállai 
mondta ki Kassák képarchitektúrájáról írt cikké- 

ben a MA VII . évfolyamának első  számában. A kol- 
lektív szellem az akaratban a létezés végs ő  alak-

zatait mutatja meg. Ha a szociális szellem társadal- 
milag és gazdaságilag nem független , a kollektív 

forma ezt szigorában, elemeinek redukciójában 
követi , elvonatkoztat . Kassák munkája humánum-

mal van átitatva és őszintén tiszta, „Teremtés, mely 
az eljövendő  közösség határköveit , diadalmas 

előre-jelzéseit cövekeli a végtelen és alaktalan 
térbe . Kereteket állít az új tárgyak és tartalmak 

vajúdó , kollektív sokasága számára ". (Kállai) 
Az újrafogalmazás mindig azokat a dolgokat érin-

ti először, melyek hitelüket vesztették és nem kap- 
tak kezességet . A konstrukcióban a tárgyi kife- 

jezés lehetőségei immanensek. 
Kassák alkotásainak a magyar képz őművészetben 

nines előzménye . Akkor kezdte el pályáját , mikor a 
művészet folyamata 1915-19- között megszakadt és 

mindent előlről , a primáris formáktól kellett újra- 
szervezni . Kassák 1920 -ban a „gesztustalan szó" 

jogát vette birtokába az abszolút m űvészet nevé- 
ben. ,,... a reális adottságoktól függetlenül újra té-

telezte a forradalmat ", írta róla Körner Еva. A 
proletárforradalom veresége után sem tört le, és 
a semmiből indult el . A képarchitektúra a gyakor- 

lati cselekvés ideiglenes felcserélése a jelképesre, a 
világ romjait elemi formájukból építette újjá. 

Ezzel eltért a hasonló célú európai mozgalmak- 
tól, melyeket a nemzeti hatás rejtve vagy nyíltan 

behatárolt és megkülönböztetett . Az elavult érté- 
kek és mércék lerombolását szorgalmazta, mert a 
rombolás—építés viszonyában az emberiség kiútját 

látta . A konstruktív cselekvés akkor követelt 
magának szabadságot , mikor a gyakorlati vo- 

nalak teljesen megszakadtak : aktivista jellegét 
mindig visszaverekedhette. 

A kubizmus és a jövendő  művésгet című  tanulmá-
nyával 1922 - ig bezárólag Kállai Ernő  egy nagy 
kiterjedésű  sorozatot indított a MA-ban . Technika 
és konstruktív művészet, valamint A konstruktív 
művészet társadalmi és szellemi távlatai cím ű  munkái 
a kubizmus tanulságain és hibáin okult képz őművész 
előremutató jelzései lettek . Az Űj művészet című  
kétrészes tanulmányában megkezdett vizsgálódásait 
tökéletesebben , pontosabb rálátásokkal egészítette 
ki és fejlesztette fel. A kubizmus hibáiból indult ki, 
de nem hallgatta el érdemeit sem, melyek az új 
konstruktív művészet műhelyeiben váltak valóságossá. 

Űgy vélte , hogy a kubizmus nem merített kell ő  
erőket a kor konstruktív öntudatából , és nem volt 
közös világnézete , nem vont le jövőre vonatkozó 
forradalmi következtetéseket . A társadalmi szerepre 
törő  művészet els ődleges létalapja az architektúra, 
mely az ábrázolás , a forma és a kifejezés egysége 
„az egyszerű  sík monumentális frontalitásban". Az 
architektúra konstruktív gondolata átmegy a technikai  

megvalósításba, az ipari formaképzésbe. A design 
szempontjából Kállai főleg Tatlin tornyát tartotta 
lényegesnek , melyről Punin írt az emigrációs . 
jubileumi számban . A magyarok közül Kassákot, 
Bortnyikot és Moholy-Nagyot említette, akiket „Az 
abszolút egyszerű  és törvényszerű  jövőnek a kaotikus 
mával szemben dialektikusan széls ő  hangsúlyozása" 
a tárgytalan ábrázoláshoz vezetett, „tornyokat és 
diagonális korlátokat fest , melyek úgy hatnak, 
mint akárcsak törvénytáblái és riadó jelzései a 
társadalmi forradalomnak ". Az absztrakt geometriai 
Formák a szellemet „mint kezdetet" viszik tovább. 
Kállai ügyesen vette észre a konstruktivizmus ket-
tősségét a szuprematizmus és az esztétikai forma-
tervezés széls őségei között. A szuprematizmus szín-
telen semlegességével a konstrukció aktív jellegét 
állította szembe, másrészt viszont rosszallását fejezte 
ki a képarchitektúra és a tecnika összekeresztez ődése 
miatt . Az „emberi szálakon" túlmenően tagadta a 
képarchitektúra „tárgyilagos és konstruktív vonásai-
nak" a technikai szerkezetek „elhatárolt hasznossági 
gondolatával" való rokonságát . A képarchitektúra 
formái csupán azt teszik lehet ővé, hogy tervek 
szülessenek a gépkonstrukciók megépítéséhez. A 
képarchitektúra „lebegő  ívelése" átlendül a hasznos-
sági elvek problémáján és nem rendeli magát alá 
a gépi célszerűségeknek. 

Az új művészeti törekvésekben felvillant társa-
dalmi távlat a kommunizmus utópiáját „a gazdasági 
alapok és fizikai életgyökerek mélységébe érő  
újatkezdéssel" szerezte meg. Az új rendszer élet-
funkcióinak elvesznek a tárgyi és alanyi függ őségei 
és csak konstruktív szerepüknél fogva tárgyalhatók, 
fejtette ki Kállai A konstruktív m űvészet társadalmi 
és szellemi távlatai című  jóserejű  tanulmányában. 
A továbbiakban azt tárgyalta, hogy ez a m űvészet 
nem konkrét , hanem kommunista eszméken általános 
dolgokat ölel fel. Ha új élettávlat van kibontakozó-
ban, akkor az szükségszer űen új formákat is igényel. 

A konstruktivizmus „Vállalja a géptechnikával 
és technikai architektúrával való szellemi , formai 
és anyagbeli rokonságot ", és ésszerű , tiszta forma-
képzéssel segíti az új anyagok , a vas, üveg és 
alumínium korszerű  ipari formábaöntését a funk- 
cionalitás figyelembevételével. A m űvészet kollekti-
vitása ebben a szövetségben léténél fogva jelenik 
meg. A konstruktivizmus a technikának annak 
fejében kölcsönöz , hogy a nagyipari termelés segíti 
majd a konstruktív alkotások el őállítását . Ezek az 
elvek a németországi Bauhausban valósultak meg. 
Ma ezt a tevékenységet design -nek nevezzük. 
Olyan termékeket készít , melyekben a szellem és 
az anyag viszonylatai építően fogódznak össze. 
„A konstruktív művészet higgadt, kritikai szemmel 
látja a legapróbb gyári részletmunkának is a kom-
munista társadalomban ént, közösséget tápláló, 
egységes erejét és magasodó perspektíváját", mely 
a munka szeretetének a feloldásával szimultán. 

Kállai úgy vélte , hogy a gazdasági körülmények 
még nem érettek arra , hogy a konstruktivizmus 
valódi térben , korlátlan mértékben megvalósulhasson. 
Ez természetesen nem jelentette azt, hogy az osztály-
harc „politikai és gazdasági illusztrálásán " ragadt 
le; előre távolodva a kommunista etika tisztaságát 
anyagában kicsapódva tapintotta meg. 

Ide kapcsolódik Théo Van Doesburgnak az 
építészetről mint szintetikus művészetről készült rövid 
kérdésbefogása , melyben a tér-sík egyensúlyviszo-
nyainak a helyreállítását a kubizmus és futurizmus 
mélyreereszkedésének tulajdonította . Az új plasztikus 
tudat a plasztikus m űvészetek összességének a 
hordozója , melynek stílusában „benne van a külön-
böző  művészetek munkájának proporcionális elosztó-
dása". A modern művészet érdemeit a küls ő  és 
egyéni tények elhanyagolásában határozta meg 
az absztrakt és egyetemes javára. 

Tatlin III. Internacionálé emlékműve az építészet, 
a szobrászat és a festészet princípiumainak szerves 
összefogására , monumentális egységére épül. A mű-
vészi és gyakorlati formák egymást segítve vannak 
jelen az anyag , a szerkezet és a tér »képében«. 

1922-vel bezárólag még négy képz őművészeti írás 
jelent meg a MAban, melyekkel külön nem foglalko-
zunk : Kállai Ernő  Iwan Puniról , az új orosz 
képzőművészet képviselőjéről adott ismertet ő t; 
három elméleti munka fordításban került hasábokba: 
Raoul Hausmann Prezentizmus, Huelsenbeck 
Dadaizmus és Gleizes Festészet című  tanulmánya. 

1922-25-ös periódusának anyagát a technika 
és a képzőművészet viszonyának elemzései adják. 	202 



A konstruktivizmussal mind gyakrabban foglalkoztak; 
1922-ben Moholy-Nagy csatlakozott a Bauhaus-
mozgalomhoz, mely 1925-ben Dessauba tette át 
székhelyét. A Bauhaus-mozgalom magyar vonatkozású 
adatai külön részt igényelnek. 

Hogy a képz őművészet mindinkább technikai 
érdeklődést vett, bizonyítja Raonl Hausmann Opto-
fonetikai című  írása a VIII. évfolyam els ő  számában. 
Ennek az irányzatnak nincs szerves kapcsolata 
a konstruktivista mozgalommal vagy az ipari 
formatervezéssel, de a m űvészi érzékelés szintetikus 
összevonására mutat a fény és a hang segítségével. 
Az optofonetikában a fény és a hang azonos formát 
nyer egy megegyezésben, mely elemi tulajdonságaikra 
épül, arra, hogy mindkett ő  „rezg ő  villamosság". 
Az akusztikus-optikus tulajdonságú szerkezetek 
reneszanszát az op-art nonilluzionista térbeszerkesz-
tésétől számítjuk. Hausmann az optofonetikát 
„a festészet, a zene, mint szentimentális rendek" 
összefüggéseinek a tagadása szempontjából tartotta 
lényeges fegyvernek. Technikai el őnye és pszichohatá-
sú tulajdonsága képez egészet. 

Ez a szám közölte Kassák német nyelv ű  szövegét 
Bildarchitektur címen, s ezzel elkezd ődött a konst-
ruktivizmusról tartott értekezések sorozata. Ennek 
a koncepciónak bizonyos vonatkozásban a Proun 
az oldalági leszármazottja, melyet  El  Lisszickij 
fejlesztett ki Oroszországban. Elméleti írása az új 
alkotások „megállóhelyét" jelölte meg benne. 
„Proun teremt ő  alkotás (a tér uralása) az elértékte-
lenedett anyag ökonomikus konstrukciója által", 
mely az empirikus tapasztalatokon okulva épül. 
Az alkotás a tömeggel, az anyag pedig az er ővel 
egyenlő, ami a konstrukcióban jut kifejezésre. 
A Prounban az új erőviszonyok úgy jönnek létre, 
hogy a kép feladása árán több oldalról megközelít-
hető  szerkezet (építmény) jön létre, és „Forogva 
csavarodunk bele a térbe". A Proun anyagának 
első  fázisát a szín képezi, melyben az anyag leg-
tisztább állapota van. Az individuális tényez ők 
redukciójával beáll a színskála elszegényedése: a 
szuprematizmusban már csak fehér és fekete alkal-
mazható, amely Lisszickijnél az energiaforrások 
tisztaságát jelenti. A konstruktív formák képesek 
csak mozogni és állni. 

„Proun a síkon kezd ődik, átmegy a térbeli 
modellépítkezésre és az általános élet tárgyainak 
építésére", „a tér beépítése felé halad, a mindenféle 
dimenziójú elemekkel feltagolja a teret és megépíti 
a természet új, sokoldalú, de egységes alakját." 

Kassák A berlini orosz kiállításhoz cím ű  rövid 
beszámolójában (VIII. évfolyam, 2-3. szám) az 
„orosz művészek első  öntudatos továbblépését" 
szintén a szuprematizmus vívmányaiban határozta 
meg, mert a kezdetnek tekintette, az első  próbál- 

• 	kozásnak, mely értékeivel felzárkózott az európai 
élvonalhoz. A küls ő  esztétikai tényez őket az 
egyszerűségért levedli, hogy „visszaáshasson" a lé-
nyegig. Kassák az új orosz nemzedék technikai 
felkészültségét a tiszta és alapos jelz őkkel látta el. 
A konstruktív életforma igénye Berlinben a tisztaság 
és erő  EGYENES VONALAT helyezte a »teker ődző« 
formák és »visító« színek kusza, rendezetlen világába. 
Igy jellemzte Kassák a helyzetet a berlini orosz 
kiállítás idején. 

A purizmus szerint is „Az emberi szellem leg-
magasabb élvezete a rend percepciója", amikor az 
ember részese a rendnek. Ez az elmélet szintén az 
alapi, primér formákat és attributumokat szorgalmazta 
mint egyetlen „állandó" tulajdonságot, melyre az új 
egyetemes nyelv pillért építhet ezeknek az állandó 
formáknak a letisztázása árán. 

Egyetemes szervm űködés című  tanulmányában 
Raoul Hausmann a technikai civilizáció el őnyeit 
méltatta. Kontextusában a m űvészet szellemi és 
társadalmi értéktényez ő, a funkcionalitás függvénye. 

Reiter Róbert Dogma, szkepszis, konstrukció cím ű  
alkotásával általános majd konkrét tényfeltárásos 
módszerrel megkezd ődött a konstruktivista cselekvés 
vizsgálata. Reiter négy törwényszer űségből indult 
ki: az individuális, szociális, történelmi és természeti 
forma- és tartalommetamorfózisból, melyeket 
együttesen kell szemlélnünk a min őségi különbségek 
ellenére is. Az egyén világnézete e négy törvényszer ű -
séghez való viszonyában lesz látható. A konstruktív 
periódus a születés, serdülés és növekedés id őszaka, 
a haladást viszont az alkotóelemek „magasabb 
fokú konstrukcióban" szavatolják. A társadalom 
fejlődésének három — konstruktív, dogmatikus és 

203 szkeptikus — fázisa a világnézet és a m űvészet  

által kevésbé érzékelhet ő, és „már nem adja vissza 
ennyire világosan e periodikus mozgás eredményeit". 
E négy törvényszerűség és az ember viszonya akkor 
elviselhető, ha „a konstrukció harmóniája magába 
foglalja ennek a viszonynak a megoldását". Az értelmi 
és érzelmi tényez ők közös nevez őre jutnak benne. 
A következ ő , dogmatikus időszakban a konstrukció 
mint az előző  periódus eredménye áll fenn a látszó-
lagos harmóniában. A konstrukciónak már csak 
a váza a fellelhet ő, egyensúlyát a dogma „álegyen-
súlya" cseréli fel. A szkeptikus fázisban a rombolás 
helyet teremt az új konstrukciónak. Ezek a jelenségek 
és folyamatok az  616  szervezet fejl ődésére jellemzők. 
„A szekptikus kor szétes ő  folyamatában szabadulnak 
föl azok az elemek, melyekb ől az új kompozíció 
felépül. " 

Konstruktív életr ől beszélhetünk, ha nem 
„érzésszer ű  egység kapcsolja egymásba az életténye-
ket", írta Grünhut László a konstruktivitás elve 
című  tanulmányában, és kifejtette: a konstruktív 
művészet alapelve, hogy szigorúan definiálható 
fogalom. A cselekvésben az alapmotívum az elemi 
forma és a tiszta fogalom, ami az anyagok egység- 
törvényét igazgatja. „Az általános konstruktivitás-elv 
minden primitív és mégis kollektivitásra és kultúrára 
törekvő  művészet principiuma." Grünhut fontos 
meglátása a tanulmány els ő  részében (River deep 
— Mountain high I) tett korrigálást támasztja alá, 
mindenekelőtt azt, hogy a konstruktivizmus els ő -
sorban elv, nem pedig alkotói stílus, mint ahogyan 
eddig magyarázták. Grünhutnál a konstruktivitás-
elv „csak meghatározza a m űvészet területét és 
általános módszerét" és mint fogalom vagy meghatá-
rozás mindig egyértelm ű . 

Kállai az alkotó helyzetét a közvetlen téralak-
zatban határozta meg, amikor a tér a feszültségi 
viszonylatok »színhelye«. A tudatbeli térség különbözik 
a tudattalannak mind metafizikai, mind pedig 

fiziológiai területét ől", a tudat pedig tér és id ő  
által meghatározott konkrét „ittlev őség", mely ön-
magával azonos egység. A mozgás a konstruktív 
tudatban immanensen van jelen, ez egy törvényszer ű  
mozgásállapot, melynek irányvonalai, vektoregyenesei 
e tudat középpontja körül örvénylenek úgy, hogy 
„a középponthoz húzó és a középponttól eligyekv ő  
erők egymást tökéletes egyensúlyban tartják". 

Expanzív természeténél fogva a konstruktív tudat 
a síkon egyenletes er őmegoldásokat alakít ki. 

Mikor a művészet „higiénájáról" értekezett, lénye-
gében Émi1e Malespine is a tiszta, mértani 
térformák építészeti képzését szorgalmazta (MA, V III., 
7-8). A technikai eszközök felfejl ődése és az 
anyagok célszer űbb felhasználása a szeriális folyamat-
ban új környezetek kialakítását hirdette meg. 
Malespinenél „Az építészet az összes többi m űvé-
szetek alapja", mely „matematikai formula szépsé-
gével bír". A, konstruktivista rendszeretetet és 
mértéktartást közvetett módon, az elnevezés meg-
kerülésével fejezte ki és rámutatott társadalmi vonat-
kozásaira is. „Csak a higiéna szabadíthat meg 
bennünket a díszítés nyavalyájától", hangsúlyozta, 
hogy elmarasztalja azokat a megszorításokat, melyek 
kétségbe vonják a hasznossággal és tisztasággal, 
életességgel bíró új m űvészetet. Lényeges tézise, 
hogy „a művészet mindenek el őtt vonal", mely lefek-
teti a jövő  térképzésének az alapjait: leveg őssé, 
világossá és egészségessé varázsolja azokat. „Leveg őre, 
térre van szükségünk és világosságra. Testekre, 
melyek rendszerben, rendben és világosságban helye-
ződnek el a nagyhorizontú városokban." 

Egon Engelin a konstruktivista világlátás és 
a proletariátus kapcsolatát tárgyalta. Nála a konstruk-
tív forma osztálynélküli forma, nem proletár és 
nem kapitalista, de a szellem uralmát jelenti az 
anyag felett. Álláspontja a mozgalom eszközeit 
öncélú tevékenységre hangolta fel, mely vezetékét 
képezi egy reálisan létez ő  erőnek. Bár aláhúzta 
szociális vonásait, a konstruktivizmussal való birtok-
lás jogát nem engedte át a munkásosztálynak, mivel 
„nen engedheti meg magának a proletár-sznobizmus 
fényűzését — itt a munkás harcol — ott a m űvész". 
Engelin a művészeti eszközökkel való rendelkezés 
szabadságát megosztotta volna a két osztály között, 
figyelmen kívül hagyva az éles osztályellentétet: a 
proletariátus taktikájából kikapesolta annak straté-
giáját. A proletár államokban a m űvészet útjára 
is osztályjellegű  aspektusból tekintettek. Szociális 
jellemalakítása az egyik legfontosabb feladat volt, és 
konkrét példákban realizálódott. (Bauhaus) 



A művész aktuális feladatai cím ű  írásában (9-10. 
szám) Fernand Léger az új m űvészeti felfogás 
konkrét realizálását tartotta fontosnak az urbanizáló-
dó élettérben. Léger-nek már kubista fázisában is 
erős szociális érzelmei voltak, a gépek dinamikáját 
és a géppel bánó ember egyaránt érdekelte. Mate-
riális értéknek a gép uralmát, a tökéletesítés utáni 
hajszát, a millimétert mint mértékegységet, az 
egységes mértékrendszert tartotta. A tiszta, „föltatáló" 
művészet a burzsoázia fellépésével a XV. században 
hanyatlásnak indult, és a formáló értékek öt év-
századon át „mérgez ődtek", írta Léger az „utánzott 
forma korszakáról". Az érzékenység kiküszöbölésével 
„aktuális művészi lét" vette kezdetét az „abszolút 
fölszabadítás" jegyében. Léger követelménye a 
plasztikus értékek új revíziójának lehet őségét veti 
fel, mely kritikus lépés, de veszélyes. „Az alkotó 
szükséglete, hogy az ősanyagban, a megdolgozatlan 
nyers-elemben éljen, hogy az új és hasznos anyag-
ósztöne fölött rendelkezzék; veszély a tévedésben. 
(...) Városok jelentkezése — geometrikusan, hori-
zontálisan, vertikálisan". 

Jellemző  tünet, hogy Léger-hez hasonlóan a 
nyugati kritikusok a konstruktivizmus elnevezést 
elhagyva kimondottan technikai-nyelvi meghatá-
rozásokat — geometriai absztrakció — vetettek be, 
s életérzésük kevésbé itatódott át a szociális m űvész 
közvetlen, építő, osztályharcos és radikális szemléle-
tével. A művészet geometriai absztrakció, az osztály-
harcos művészet pedig konstruktivista tett a mában. 
Ez a minőségi különbség ismétlődő . A művész világ-
nézete osztályhelyzetér ől ad hírt, s meghatározza 
nyelvét is, eszközeit. De: „A geometriai forma do-
minál" és „Az ember menekül az éj el ől és falait 
eleven síkokkal (képekkel és fényl ő  tárgyakkal) 
díszíti". 

Hans Richter, a dadaista mozgalom jó ismer ője 
és részvevője, a konstruktivizmus lényegét az élet-
funkciók egységes tudatképzésének tudta be, s a 
művészeti eszközök rendszerezését megismerésük 
alapjai szerint kívánta felépíteni. Az individualiz-
musból kiábrándult Richter az érzések tudatos 
tagolása mellett az új eszközök széles kör ű, univer-
zális alkalmazását szorgalmazta „technikában, 
művészetben, kémiában, tiszta tudományban stb." 
Problémája az ipari és általános formaképzés 
területére csap át, de err ől a fenoménről sincs 
romantikus elképzelése: „Problémánknak érzelmen 
alapuló föltevése és megoldása megsemmisíti a föl-
építés minden lehet őségét, homályt akar és csak 
a romantika új formáihoz, azaz a szubjektum érzelem-
formáihoz vezet, úgy hogy a természeti romantika 
helyett a technika, a fizika, a kémia, a politika stb. 
romantikájával állanánk szemközt", fejtette ki 
Richter a „szellemi rend" koncepciójával pár-
huzamban. 

Konstrukciótól a kompozícióig című  írásában 
Kassák szintén nem-romantikus m űvészetelméletét 
igyekezett elmélyíteni. Bizakodása mellett kételyeinek 
is helyet adott, vagyis számolt a kudarccal, a siker-
telenséggel is. A konstrukció és a szintetikus archi-
tektúra együttese képezi az új kompozíciót, melyben 
„az ember legszociálisabb típusa jelenik meg a 
világban", az újra meglelt tárgyszer ű  valóságban. 
Az anyag birtoklása Kassáknál az emberi kifejezés 
függvénye, amennyire az életet tudja adni. „Ha pedig 
nem tudjuk megközelíteni célunkat, ez azt bizonyítja, 
hogy még mindig nem vagyunk képesek alkotásra 
és elkallódunk, mert bennünk is, mint passzív 
elődeinkben — csak fikciók élnek és nem realitások", 
adott hangot kés őbb igazolt kételyének. 

Vissza a kaptafához cím ű  írásában ismét 
kifejezést adott bizonyos kételyeknek, mikor a 
konstruktivista mozgalom két lehet őségét első  kézből 
ismerte fel. Az egyik út a „mérnöki, spekulatív dilet-
tantizmusba", az önmagához vezet ő  út viszont az 
„újból-tisztán-kifejezéshez" visz. A „Specialistákra 
van szükség!' jelmondattal kijelölte a mérnökök, 
tudósok, művészek és politikusok új feladatait a 
forradalom előkészítő  időszakában. Kassák észrevette 
a politikai és technikai romantika káros vonzását, 
de az is aggasztotta, hogy a konstruktivizmus elvei-
nek megvalósításához Magyarországon nem voltak 
meg az anyagi és technikai feltételek. Nyugaton, ahol 
nem volt határozottan osztályjelleg ű  művészetszem-
lélet, ez nem képezett kérdést. A technika roman-
tikája, a Bauhaust kivéve, teljesen felülkerekedett. 

Ezt az állapotot tükrözi Kállai Ern ő  Korrektúrát 
című  tanulmánya is, melyet a De Stijl-mozgalomnak  

ajánlott. A De Stijl folyóirat köré csoportosult 
alkotók — Mondrian, Van Doesburg, Ond stb. —
főleg absztrakt területek vonzásába kerültek, fel-
ismerve, hogy az individualizmus káros a m űvészet 
fejlődésére, melyet „a szellem nyugodt tisztaságával" 
lehet továbbvinni. A művészet és az élet közötti 
gap-ot, szakadékot Mondrian úgy kísérelté megszün-
tetni, hogy azonosította a kett őt. Nála azonban 
az élet bels ő  tevékenységet jelentett, és a művész „az 
objektív valóság lerombolásával (...) 'a bels ő  világ 
valóságához" tartott, a végs ő  absztrakcióhoz, a 
művészet eltűnéséhez, a nem-léthez. „A művészet 
tehát élet lesz, de megsz űnik mint művészet létezni." 
Mondrian problémája, hogy a neoplaszticizmus 
kérdését a történelem figyelembevétele nélkül akarta 
megoldani. Ebb ől a hiányosságból sok esetben tiszta 
esztéticizmus lett. 

Kállai felszólította a De Stijl művészeit a 
korrektúrára, mellyel kiküszöbölhetik munkájuk elvi 
hiányosságait. Kiemelte, hogy az alkotásnak az őt 
„létrehozó, e reá pozitív értelemben reagáló alanyok 
felé n y i t v  kell lennie". A konstruktivizmus 
független képrendszereket dob ki a világegyetembe, 
melyekben új igények és új akarások vannak. A 
konstruktivizmus „objektív harmónia", melyet a 
közösségi élet követel meg. Határozottan balos 
álláspontot kell elfoglalnia, majd „pedig a tekintet-
ben, hogy ez a fordulat mennyiben jelent az össze-
függések teljes, t ö r t é n e l m i egészére reagáló, 
felelő  öntudatot". Kállai követelte, hogy az alkotások 
ne egyedül az esztétikai állapotok közvetít ői legye-
nek, mint a többi mozgalom darabjai: etikai állás-
pontokat reflektáljanak ki magukból. „Az ember 
végtelen nyomorúságával szemben teljesen mellékes, 
hogy esztétikailag ide vagy oda tartozom és ha ebb ől 
a hovatartozásomból ú. n. elvi kérdést csinálok, 
a leggroteszkebb akadémiát, a leghazugabb dogmát 
létesítem, melyet valaha látott a világ." 

Kállai a konstruktivizmust újabb definícióban 
életkövetelésnek tekintette, mint kés őbb Mondrian, 
aki 1925-ben szakított Van Doesburggal és Vanton-
gerlooval és a Bauhaushoz csatlakozott, mert munka-
társainál a visszatér ő  individualizmust vélte fellelni, 
azt a csökevényt, melyet Kállai exkluzív konstruk-
tivizmusnak nevezett. A Bauhaus a konstruktivizmus, 
a Der blaue Reiter, a neoplaszticizmus és a szupre-
matizmus szintézisén át olyan absztrakt kísérletek 
műhelye lett, melyek az ipari formatervezéssel és 
az építőművészettel kapcsolódtak össze. 

Az esztétikai tökéletesség végs ő, legtisztább 
formájának az elérése Kállainál az a pont, „ami 
után már semmi sem jöhet, csak akadémikus kér őd-
zés. (...) Fogjunk a korrektúrához addig, míg nem 
késő , míg csak egy esztétikai megcsömörülés újabb 
esztétikumok reménytelen taposó malmába nem 
hajt bennünket " Napjaink művészete viszont részben 
azt igazolja, hogy ebbe a taposómalomba belekerül-
tünk, és az új művészet homlokterében a tiszta 
esztétika permanensen van jelen, mely „nem tartal-
maz utalást valamire", ami rajta kívül létezhet még. 

A 1X. évforlyam első  számában Theo Van 
Doesburg Az ideális esztétikától a materiális meg-
valósítás felé című  írása szintén ezt a problémát 
érintette. Az új folyamatban a festészet autentikus 
fejlődése az építészetet, az anyag térbeszervezésének a 
lehetőségét vitte előre, az esztétika tehát materiális 
alakot vett fel. Van Doesburg analógiát végzett a 
festő  és az építész gyakorlata között. Az eredmény, 
hogy amint a fest ő  színekkel gyakran mint ellentétes 
energiákkal kénytelen dolgozni, az építész ezt a 
különbséget az anyag természetében érzékelteti: a fa 
összezsugorodottságot, a beton viszont feszültséget 
áraszt magából. Az anyagok egésszé való összeszer-
kesztése pedig akkor sikeres, ha a konstrukciót egy 
maximális „energiaerő" hatja át. „Igy "valósítja 
meg magát az egyik művészet ideális esztétikája egy 
másik művészet anyagában, és ideális mechanikus 
esztétika, előre meggondolt művészi alakítás és 
utilitarista konstrukció tökéletes harmóniába egyesül-
nek. Ez az egyensúly: stílus. (...) Az esztétika meg-
valósulásával az anyagban egy íLj életmagatartás 
alakul ki, mely a túlvilág és a valóság szétválasztott-
ságát megszünteti " 

Technika és művészet című  munkájában Herwarth 
Walden a technikus és a művész munkafeladatának 
megoszlásáról írt. Ennek a koncepciónak a folytatá-
sában jelent meg G. Hanffstengel Technika és 
nevelés című  tanulmánya, mely a technikai oktatást 
az egyetemes művelődés szintjére emelte. Pedagógiai 
jelentőségére való tekintettel konkrét javaslatokat 	204 



adott a technikai eredmények matematikában, 
fizikában , vegytanban és képzőművészeti oktatásban 
való felhasználására. 

Az építészet és a technika konstruktivista szellem-
mel áthatott kérdéskomplexuma egyre több helyet 
kapott a Mában . Ez azt jelentette , hogy a műkritiku-
sokat és elméleti munkásokat gyakorlati kérdések 
kezdték foglalkoztatni ; a szellem és az anyag 
kvantitatív és kvalitatív viszonyát igyekezték kiana-
lizálni . Etika? című  írásában Kállai Ern ő  a konst-
ruktivizmus anetikus jellege és a fart pour fart 
között végzett analógiát , Architektúra cím ű  tanul-
mányában viszont felállította a jöv ő  társadalmának 
életszervezéséhez autentikusan megfelel ő  építészeti 
követelményeket . Azok az értekezések , melyeket 
Kállai adott , a marxista világszemlélet nem-dogma-
tikus kisugárzását jelentik a tartalmi -formai kontextus 
síkján . A természeti teret nem esztétikai, hanem 
általánosan szükségeltetett gyakorlati célból az anyagi 
és szelleim követelmények számára »elégítette« ki. 
Az anyagi rész „közvetlenül kapcsolódik a korhoz és 
visszahat a használóra". 

A belső  térképezés szempontja lényegesebb és 
az adott történelmi pillanat természetismeretén 
keresztül a technológiára és az alkalmazott technikára 
vezet vissza . A társművészetek az építészeti formát 
úgy gazdagítják és egészítik ki, hogy a funkcionális 
tulajdonságokat hangsúlyozzák ki, a funkcióban 
viszont a díszítő , művészi elemek a mondanivalót 
az egész szerkezet koncepciójából kivonva sugározzák 
ki. Azt azonban alá kell húznunk , hogy sohasem a 
kiegészítő, kölcsönvett elemek teszik az épületet 
művészivé , ezek a részletek úgy fordulnak el ő , 
ahogy az anyagi - technikai lehet őségek megkövetelik. 

A múlt században kezdetét vette a közösségi 
épületek építése, és azóta a lakás közösségi aspektusa 
mindjobban értékét veszti . Alapvető  követelmény lett 
a világosság ésszerűsége és harmóniaigénye, egyre 
jobban kidomborodik az építészetre jellemz ő  egyete-
mes tudattartalom , melyben ráláthatunk az ember 
és a természet viszonyára és az általános társadalmi 
álapotra. 

Kállai az építészet központi gondolatát a maxi-
mális ésszerűségben , anyagszerűségben , közegészség-
ben, gazdaságosságban és szerkezetiségben jelölte meg. 
A szerkezetileg és alakilag eltér ő  épületeket ugyanaz 
a ,;közegészség" befolyásolja és egyenlíti ki, akár 
z korszellem. „Minél kevesebb egybezsúfoltság, 
szűkterűség és forgalmi torlódás és minél gondosabb 
elkülönítése az éle č  különböző  funkciós színtereinek." 
Kállai rámutatott a mai társadalom közösségi 
épületeinek álközösségi jellegére is, melyek mint 
otthonok , kongresszusi és állami épületek a „gyár-
kémények , kohók és bérkaszárnyák monumentalitását" 
idézik. Ezeket az épületeket ideológiai monumenta-
litásnak nevezte, mert a szerkezetiség és a gazda- 
ságosság elemein kívül öncélúak és feltűnőek is. 

Ludwig Hilbersheimer anyagkísérleteket emlege- 
tett és rámutatott , hogy a konstruktivizmus az 
anyag- és formaproblémák tisztázása érdekében 
visszamenekül a tényekhez. „A konstruktivisták 
a festészet konstrukciójától átmentek a tárgyak 
konstrukciójához ; az architektúrához , ennek a foga-
lomnak legtömörebb értelmében ", ez viszont „minden 
tárgy" beszervezésével sikerült . „Ha geometriai alak- 
zatok arányozott testekké válnak , architektúra 
keletkezik . Sokoldalúság a legnagyobb egység mel-
lett", melyet a tömeg általános formálása irányít. 

Hilbersheimer az új építészet feladatát a lakó- 
és üzletházak , az üzemek racionális alakításában 
határozta meg és tiszta típusokat , „átfogó tipizálást" 
követelt . Az ésszerű  alakítással a mérnök munkája 
befejeződik , az építészé pedig elkezd ődik : ő  az el-
képzelést anyagban nyilatkoztatja ki. Glaubernél 
„ami a konstruktivizmust az építészethez köti, az 
az é p í t e n i a k a r á s szelleme ". Arthur Kornnál 
a konstruálást az analizálás fázisa el őzi meg. Az építő -
programban az építész felleli a részleteket , „ termeket, 
sejteket". Az összes elemeket egy közös gyújtóponthoz 
köti , ez maga az őssejt , birtokosa pedig a forma. 
Azepítés „Egy ismeretlen és nem tudott törvények 
szerint való történés , mely az első  racionális folya-
matot titokzatos módon újra teremti a saját szellemi- 
ségében", utópia és analitikus konstrukció, egy 
esztétikátlan esztétika , ahogy Viktor Servrankx 
munkájában előfordul . Az anyag magán viseli 
természetes lehet őségeit, ezek a lehet őségek azonban 
nem okvetlenül esztétikai rendeltetés űek. Ez azt 
kell jelentse , hogy az épület plasztikai el őnyei az 
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ki. Servrankx törekvései is oda vezetnek, hogy a 
dekoratív elemek hazug telít ődésűek és gátolják 
a konstrukció ésszerű  befogadását. Nála az orna-
mentika a szerkezet kései járuléka és felesleges 
abból az aspektusból , mely az anyag természetének 
és funkcionalitásának a lényegéb ől lesz aktuális. 
H. Van de Velde Az új esztétika szabályai -ban a kő , 
a fém és az acél különbségének hangsúlyazására 
fényárnyékot vetett be , tehát felületi tulajdonságokra 
alapozott . Servrankх  az anyag felületéről az anyag 
belső  struktúrájába törve lényegi különbségeiket 
emeli ki , melyek az anyag szerkezetéb ől származnak 
és különböző  jelleműek. „A legpraktikusabb épület a 
legszebb , ha egy ház csúnya , az azt jelenti, hogy 
az építész nem jól oldotta meg a konstrukció prob-
lémáját ." Az épület szerves formáját annak célja, 
rendeltetése szabja meg. Servrank х  az organizmusok 
szabad fejl ődését szorgalmazza , és a tárgy bels ő  
struktúrájának megbonthatatlansága mellett foglal 
állást. A mai építészet egyik álláspontja, hogy a 
szerkezeti elemek elfedése felesleges , és az anyag 
is csupasz maradhat bizonyos megdolgozás után. Ebb ől 
az eljárásból a burkolóréteg is kiesik : a konstrukció 
mindenkinek nyitott lesz, és lényegénél fogva meg-
mutatkozik. 

AZ ELSO ÉS MÁSODIK RÉSZ IRODALMA 
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KASSÁK LAJOS: 
A MAGYAR AVANTGARD HAROM 
FOLYOIRATA 
KÜLÖNLENYOMAT A HELIKON (VILÁGIRO-
DALMI FIGYELŐ) 1964. ÉVI 2-3. SZÁMABIL / 
BUDAPEST 1964 

RQNAY GYÖRGY: 
KASSÁK LAJOS ALKOTASAI ÉS VALLOMÁSAI 
TÜKRÉBEN 
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ / BUDAPEST 
1971 

BORI IMRE — KÖRNE'R ÉVA: 
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a művészi tudat struktúrái és ellentmondásai 
* Részlet STANKO LASIĆ  Súkab fia književnoj ljevici 1928=1952 című  könyvé-

ből, LIBER, Zágráb, 272-292. o. 

A művészet pártossága a m űvészi tudat olyan stгuktúráját foglalja ma- 
gába, amely harmoni'kusan és teljesen összebékíti két ellentétes és konrelatív 

összetevőjét — a művészetet és a fornadialmat. Ez az ABSZOLUTIZáL б  
STRUKTúRA a művészi tudat legnagyobb mérvű  kiegyensúlyozódását aredsné-
nyezi:. igazolttor és ésszer űvé teszi. Az összebékíthetetlen békél meg (benne, s ezért 

a művészi tudat üdeáhs megvalósulásának számít. Tudjuk, hagy ezt a struk- 
• túrát a művészet és a farradarom abszolút vagy totális szintézise jellem- 
zi, s hogy nemcsak az angazsált művészet valamvféle sajátsága, hanem 

ndamden olyan művészi tudat végcélja, amely tudatára ébredt a m űvészet vi- 
szonyragos voltának, de nem békélt meg vele, hanem szonveddlyesen a Meg-

váltás felé törekszik. A hiteles xűvészi tudat ebben a strúktúrában önnön lété- 
től idegenedik el. Azonban a művészet pártosságát védeni nemcsak a m ű- 

vészi tudat abszolutizáló struktíurájának védelmét jelentette, hanem az emberi 
látásmód abszolút voltának védelmét, vagy még pontosabban: az abszolút 

világ lehetőségének, az emberi létezés vallásos farmájának, az istenné váló 
-embernek védelmét, melynek csak egyik eleme a művészet pártossága.  206  



A vallásos világlátás rombolása implicite rombolása volt a m űvészi tudat 
abszolutzáló struktúrájának üis, melyben mindent összhangba hoztak. Ez 

a folyamat azonban nem SZ ЇЈKSiGSZERОEN radikális, féluto гі  is megáll- 
hat, úgyhogy a művészi tudat vissza is térhet a már hátrahagyott struktúrá-

hoz, s így abszólutizáló stru'ktúrájának egy •más'ik LEHETбSÉG>T kelti -élet- 
e. Az abszolút esztét пkai elvek kizáról:agos rendszerének összeomlása szám'tal аn 
.távlatot nyit, melyek közül CSAK EGY az értelmességé, s számtalan az ö лdшí- 

tasé, a »vakh!ité«. Ha •a művészi tudat létezni tud saját ellentmondásaiban, 
s elviseli a megdklatlanság és a meggldhatatlaлsdg fesziiltségét, akkor hite- 

lessé és tragikussá válik. Ez elég ritkán történik meg. Sakkal gyakoribb 
az elvesztett lét iitáni törekvés. Ilyen kett ősségek közt fejlődik majd 

a jugoszláv irodalom a Tájékoztató Iroda Határozata után. Elveti ugyan 
a művészet pártosságának régi koncepdióját, de nem annak lényegi, abszo- 

lutizáló struktúráját is. Ez továbbra is uralkodó struktúrája marad. 
Vagy az egyetlen? Err ől az összetett prdbléma'körr ől kell most néhány 

szót szólnunk. 
A jugoszláv komanuіаisđa mozgalom negyvennyoloban megvált vallásos 

struktúrájától, de egy emberi struktúrára még nem készült fel. Negyvennyolc 
tehát kettős jellegű : az V. kongresszus patetikusan és ünnepélyesen (Sztalinлal 

a szívében és atkán) kinyilatkoztatja a régi struktúrák iránti híúségét, de pusz- 
tán azzal, hogy megtartották s elgondolkodik önnön ellenállásár бl, már 
túljut az említett stnuktú гdkon. A mindössze húsz nappal a Tájékoztató 

Iroda Hatarozata (VI. 28.) után, 1948. júlüns 21–'28,ig megtartott V. kongresz-
szus szentesítette a m űvészet szocialista realista félfog'as'át, hiszen a »JKP 

V. kongresszusának Határozata — a JKP Központi Bizottsága beszámolái alap-
ján« »teljes egészében elfogadja a JKP Kózponti Bizottságának jelentéseit, 

amelyeket Josip Broz 71i'to, Aleksandar Ramikovk és Milovan Đülas elvtársak 
terjesztették be« .(Gyomsírói jegyzetek, no., 481. o.). Milovan Đ.i'las jelen-

tése nem más mint a pártpolitika s egyben a m űvészet ideológiai alapok- 
ról való áttekintése. Az V. kongresszus tehát jóváluagyta mind a m űvészet 

,pártosságának elvét, mlmd az ebb ől következő  közvetlen akciókat: az 
új realizmus kons'tituálását, a Peča1t elítélését, marálisapolitШka'i szoronga .  

tósát, a »diaidktikus létra« mindem formájában kifejezésre jutó etatista 
kényszert. Đülas — a továbbiakban — igen wilagos:ar і  megfogalmazta a párt soron 

következő  feladatait az ideológia és a művészet terén. Ezek a feladatok telje- 
sen összhangban vannak a szocialista realizmus addigi .programjával, de Đilas 

(és rakta kívül, mondhatnánk, az egész Kongresszus) kiválóan érzékelte, 
hogy a Tájékoztató Irodával való összetűzés rettenetes veszéllyel, a marxiz- 

musba vetett hit megingásával jár. A pártigazságok, még inkább az Igaz-
ság lehetségessége iránti hitetlenséget váltja ki. S valóban, a marxista 

metafizika felszámolásának folyamatát a Tájékoztató Iroda ítélete indította 
meg: az Igazságtól az emberi igazság felé. Az V. kongresszuson azonban még sen- 

ki sem sejti, merre tartunk, azt pedig még kevésbé feltételezi, hogy a JKP 
tagadni fogja a szta'lini koranunizmus — azaz saját — elméleti tételeit, állás- 

pontjait. A kongresszus e marxizmus érvanyesitését s az ebb ől logiku- 
san következő  művészeti doktrína védelmét t űzi ki célul. Đ ilas éberségre 

int a revizionista iráлyzato'kkal szemben, melyek valószínűleg felütik fejü- 
ket, s követеĐi, hogy a kezdet kezdetén fel kell szamolni őket. Az ideológiai 
harc kiéleződését jelzi (a kongresszussal együtt), 'kiemelte a határozott állás- 

foglalás szükségességét a »burzsoá ideológiai bomlással és sötétséggel« szem- 
ben, amelyben »szedett-vedett, Picasso és Sartre típusú kubisták, szürre- 

alisták, egzisztencialisták, »művészek« és » irodalmárok« orgiáznak" (no. 213. o.), 
antiihumanüaiiiust, individualizmust, pesszimizmust terjesztve. A kongresz- 

szus az új, azaz a szocialista reatimnus elvei iránti húséget hangsúlyozta, el- 
ítélve a dekadens és formalista felfogásokat, melyek ellen a JKP az utóbbi 

tizenkét évben következetesen harcolt. Đ ilas ragaszkodott azon egységes, 
pártos irodalom- és 'ku4túnpalit иka folytonoss'agához, amellyel a JKP a marxiz 

musnak a művészetben való helyes alkalmazásáért harcolt. Rámutatott, hogy 
a mali irodalmi és esztétikai irányzat csak folytatása annak a harcnak, 

amelyét a JKP még 1935-ben indftott azok ellen a , ;dekadens és pártellenes 
nézetek ellen, amelyek a művészi alkotás »abszolút szabadságámóh, a ha- 

ladó művészeteknek a Kommunista Párt politikájától és a munkasosztály 
harcától való »függetleнségről«, a »megrendelésre« való írásról, vala-

mint arról szólnak, hogy a Párt »vulgarizálja« a m űvészetet" (uo. 190. o.). 
Zogović  precízebben kifejtette Đilas egyes nézeteit, arra hivatkozva, hogy csak 

1937 után, tehet a JKP új Központi Bizdttságának — melynek élére Tito ke-
rült — megalakítása után gy őzedelmeskedett „az irodalom és a m űvészet 

pártosságának lenini elve", s azóta a JKP Központi Bizottsága irányít 
„minden fontosabb elméleti és nyilvanos vitát a balos kultúrmunkásak 

között", és a „Kommuniista Part művészetfelfogása olyan tényez ővé valik, 
melyet barataink és ellenségeink egyaránt számontartanak, mind szélesebb 

körben, úgyhogy mércévé, törvénnyé válik nemcsak a kommunisták, ha- 
nem a lelkiismeretes és ha adó kultúrmunkasak számára is" (uo., 466. o.). 

Az  V. kongresszusnak nyíltan állást kellett foglalnia az irodalmi baloldalon 
kulmináló összetűzéssel, a Pečat-féle revízió felszámolásával kapcsolatban. 

Elvi kompromisszumra nem kerülhetett sor Krležával, mert az V. kongresz- 
szus az Irodalmi Füzetek álláspontjen van, és ezt kell meger ősíterіаe. Időközben, 

hogy úgy mondjam; „személyi megegyezésre" került sor; nem nehéz kikövet 
keztetni, hogy Krležárál is, Risti ćről is, Bogdanovról is szó van. De őket 

nem említik. ők 1948-ban az új Jugoszlávia jelentős kulturális és politikai 
egyéniségeü: nem lenne értelmes POLITIKAI húzás, ha mint volt trockistákra és 

revizionistákra KÖZVETLENOL rájuk mutatnának. Igy csak arról tettek emlí- 
tést, aki már fejével fizetett nézeteüért, származásáért: Zvomimu Richtmamn 

nem vált sem akadémikussá, sem nagykövetté, sem egyetemi tanárrá, az 
ismeretlen tömegsírok egyikében végezte életét. Célpontnak tehát alkal- 

mas volt. 

„A párt іdеоІбgіаі  egységéért folyó harc során komoly veszélyt 
jelentett a legkülönbözőbb indítékból a Pečat című  folyóirat köré cso- 

portosult értelmiségiek nagy része, akik közül egyesek, mint pl. 207  



Rkhtmaшn, a marxizmus alapjainak •nyílt revízióját végezték, és 
gyakorlatilag a tsodklsta nézetekké) azonos felfogást képviselt вk, má-
sok viszont a Párttal és p аlvtükájával nyíltan szembeszegülő  pubi- 

kációk kiadásába fogtak (pl. a Politikai .tapasztalat). 
Fennállt a komoly veszély, hogy mhndem más antimarxista és 

pártéllenes csoport a Pećat köré tömöaiil, és zászláként használja 
fél azt a pámdllenes harcban. A Pe čattal kapcsolatban a Párt el őtt 

élesen vetődött fel a marxizmus élméleti alapjainak megvédé- 
sére ir&іyu!ló harc kérdése. 

A Peóat körüli csoporttal való Ideológiai leszámálás valójá-
ban az utoisó csapás volt a Párt és a .mun Јkásmozgalom eszmdi egysé-

géért folytatott kiizdelern során" (uo., 182. o.). 

A kongresszus egyhaаgírlag és teljes egészében elfogadta Đilas Beszámoló 
az agпtádiós és grgpagandatevákenységről" című  tájékeztatója't, és •támogatta a 

JKP eltö'kélmségét, hogy a művészet és az irodalom terén még erélyesebben 
és következetesebben véghezviszi eddigi politikáját. Ezt .tartás ideológiai 

;szorítás" és az elh а  izsakkal szегьегй  nagyfokú — egy évig tartó — 
éberség követi. A szodiallsta realizmus elmélete továbbra is sérthetetlen dog- 
ma. E nehéz „átmeneti" év — akkor úigy tíinm, hogy a JKP csak a régi struk- 

túrákért szád síkra azok ELLEN ЕBEN, akik e struktíurák nevében a JKP 
ellesi és az 15ZKP-ért kiizdettdk — végül  Is  annak a 'vonalnak a győzelmével 

végződött, amely az V. kongresszuson még csak sejthet ő  volt, s legvilágosab- 
ban Timo beszámolójában ny плvánult meg; e vonalra a dogmatikus marxiz- 

mus felismerése és anorák szülkségszer ű  radikáti's revíziója jelelemz ő . 
Ezen a téren azonban már 1949=ben határozott lepésre került sor. Valahogy 

így határozhatnálvk meg: a régi klifijezésdk új ta ґtalomгal telítődnek. Az Iroda- 
iiombaіі  és a művészemben ez azt jelenti, hogy a pártosság kifejezése domináns 

mattad, de tartalma megváltazik. A változás a m űvészet elkötelezettségi s'zfé- 
rájámak kiszélesítésében nyilvánul meg. Továbbra 'Is a művészet pártossá- 

gáról és pártos művészetről beszélndk, đe a művészetet többé már nem 
a párttaktika és =štratégiia unegva đósítójaként tiintetik fel. A változás ié- 

nyege a következő : a párt már nem tekinti magát a világ teljességét rcnagába 
fogadó entitásnalk. A ipámhoz való viszonyt az osztályharchoz való viszonyként 

érteltinezi immár: a művészetnek !a társadalmi, haladást kell szolgálnia. Kar - 
deli 1949. december 12-ém, a Ѕđovén Tudományos Akadémia magjává válasz- 

tása alkalmából, igy definiálta ezt a gyökeres változást: „A tudományok 
apártosságárák< egyediül csak iaz emberi meglsmerés tarsadalmi, Ihletve 
osztálymeghatáтomattsága értelmében beszéihetiünk." Azonnal kmtetszik, 

hogy a művészi és tudományos гegi,smеrésnek ez csak részleges felszabadu- 
lását jelenti, de éppen ezzel vette kezdetét egy folyamat, amely majd fdl'tar- 
rtó¢'tathatamlanul halad tovább. Elkeriülehetetlennék t űnik az összehasonlitás az 

elkötelezettség fogalmában az új realizmus jdlerttkezésdkor végbement válto- 
zással: 1937-ben az osztályirányzatosság fogalma pártos i гбnyzatossággá 

szíxkül, 1949 ben pedig 'a pártos irányzatosság fogalma az os гtálylrányzatos- 
ság felé bővül: a szocialista realizmus kaput nyit a szociális irodalom 

szabadabb tézisei előtt. De a régi tenn'inusak érvényben maradnak, 
mintha az új szellen>liség gördsösen ragaszkodna hozzá] k, hogy ha 

másként nem, hát legalább уerbálisaлΡ kötődjön a létezésnek ahhoz a 'tel- 
jességéhez, amelyet a művészet pártosságának elmélete bi дΡtosftott. Emellett 

a múlt még olyannyira jelen van, 'hogy unás a verbális átnyakalás Is szentségtö- 
ré~sel hatros. A régi fogalmak egy pillanatra társadalanli megszokássá vá Жvak, 

senki sem bántja iker, de az új ta-ta'lmak gyorsan áttörnek гajtuk. Ez a 
társadalmi szokás azonban csakhamar feledésbe merüit, inert az új 

taalaimnakkai való ellentétessége oly világosan megmutatkozott, hogy a 
sziiuлbibzis mevetsgessé vált. Az irodalomban 'a Jugosđáv Írószövettség 

haiimadik és negyedik kongresszusa, azaz 11949 és 1952 között játszódott le 
e folyamat. 

A Zágrábban, 1949. december 26-28-lg megtartott második kongresszuson 
nemcsak Šegedin beszélt a m űvészet pártosságáról, hanem -az egész kongresszus 

a pártos hroda4onlra valló Jelesküvés" és e Magalom régi tartalmának „aláásá- 
sa" jegyében zajlott lie. A művészi pártosságról mint háború utáni Irodalmunk 

domináns jellemzőjéről Čedomir Minderovi ć, a Jugoszláv Írászövetség 
akkoni hitkára !számolt be, majd közvetleniil Mlimiderovi ć  fölszólalása után, 

arra hivatkozva, MilrosIav Krleža megállapította: 

„Ő  irodakuink világának és életének a¢ »írói alkdtó tevékenység 
pártosságárói« szóló marxista, jobban mondva, ilеn! л7 ilsta 'jelmondat je- 

gyében való megszervezésről beszélt. Nincs lközöttiink senkii, aki 'lo- 
gikusan gonddlkodva ne lu -me  hajlandó iaz »írói alkotó tevékenység 

pártosságárál« szóló leadni je'lmonda'tot nvint Irodalmi tevékeny- 
ségéne'k alapvető  irányelvét elfogadni, azon egyszerű  oknál fogva, 

mivel, ez a jelmondat a képlete a „práletár ügynek", az „eleven pro-
letár vasóságnak", tehát az „eleven proletár 'irodalmi alkotó tevékeny-
ségpék" (M. Krleža: Eseji, 6. köt., Zora, 1967. 131-132. o.) 

De nézziik csak, nvi 5s marad a beszéd végéje ebb ől a pártos isodаlombálN 

„Meg kell szabadulnunk ferde, elfajult, soviniszta, regionális, rö-
viidlátó perspektívájú klispolgári esztétikán'ktál és mudomámyosságu лΡk- 

tál, de meg kel szabaduhmunk a sematizált balos komIformista frá- 
zistól is, mely az irodalom »рбгtоsságánaІk« mércéjét apróvá és je- 
lentéktelenné 'zsugorította, úgyhogy még a zsdanovi ész egyetlen 

mil'limétоrét sem lehetett lemérni vele, nemhogy a századunk örvényé-
ben való mоnuтеntdIѕ  jelenllitihik egész térfogatát" (uo., 140. o.) 

Klexa, amint 'látjuk, a , јpártos irodalmat" az angazsá4t, (illetve irányzatos 
irodaloQnrál vallott régi és ismert tézisbe illesztette, ahol az elkötdlezettség szen-

vedélye az alkotás srzenvedélyének nívóján kélt legyem. 208 



Mégis, a régi jelarnségek (a régi sablonok egész rendszere) és az új tartalmi 
d$z''i ellentét šegedinшél a legnagyobb, KRITIKАNKRбL című  beszámolója a 

kéaYdé kör velejéig hatol. Šegediв  látszálag elfogadja a pártas tiradalmat: 
„Feццvtarn a figyelmet erre a mamentumra, mert igen lényeges- 

nek, sz tјte sorsdöntőnek `tart атn ribikáіtk és általában a kxitiika szem- 
poлњá бó . A •leniій  állásfoglalással vilagos vákaszt 'ka гptunik farra a 

kis kérdésre, hagy: »hogyan kélllene? < Az 'irodalomnak pártosnak 
kell lenti. Ezzel nagyan ійncs teljes egészében nnegválaszalva, 

kimerítve e kérdés :tartalma, éle legalább világasan .feltárultaik a 
művészet gravitációs mez ői és éltető  forrásai. 

Számon kérte- e az irodalomtól kтiitikánk, vezető  'kritiká * a pár 
tosságot? 9zámon kérte, mert irodalmunknak szilárd tudorrá nyos alap- 

ja volt erre." (Petar Šegedwn: Krtitiikánkról, Hrviatska književ іa kг  -
ti'ka,  MI,  1960., 87. o.). — 

de valójában arra mutat rá, hogy a művészet pártaságának múltbeli koncep- 
diója kizárólag politikai gya°koґlatiasaggá, ,gyakorl'at'i szükségletté egyszeríísí- 

tette le a művészetet, tehát megfeledkezett az miben tota'litásró'l, s ily 
mádon pártelenessé 'tette a pá гtas irodalmat: 

„Véleményem iszenint az eгnlber élményektől való megfosztása 
nem •más, mint elszegényítés , dehumanizálás , ez pedig pártellenes. Ezt 

a szemlé'létet elfogadva csak az esztrádirodalrnat érazhetnénk pár- 
tosnak. ,De megengedheti-e ezt, elиtársaim, az ember egész életét 

megszervező  párt, méghozzá csupán gyakorlatias okokból? Elv- 
társaim, iszemély eszerint igen nagyra tartom Majakovszkij mun- 

kásságát, azoitban nem feledkeztiunk meg róla, hogy maga a 
Pámtszeгvezet és páa'tos irodalom című  cikk .szerzője is bizalmatlan 
volt ,alkotásait pánt, és Pusidnt fölébe helyezte" (uo., 93. o.). 

Šegadin ezék szerint csupán azt szögeste le, hogy 'igen, harcolnunk kell a 
pártos művészetért és az iigazi realiamusért, de ezeknek a fogalmaknak maguk- 

ban kell fogilalnilk az emberi totallltást, illetve az „emberi értelmet"  is.  A 
pártos irodalomnak e šegedirili '.tagadása — fiiggetlenilll vélt és valádfl ávatos- 
ságától, tekilatet nélkül régi teгnninológiai burkára és arra, hogy Ka гкlelj és 

más politikusok után követkmtk — nagy vliisszh'angma talá t. El őzmény nél- 
kü'Лi esemény volt. A művészet pártosságána'k ez a felfigása új tagacláso 

kat hívott életre, hiszen a mindaddig sérthetetlen fogalmak viszan уla assá 
s a kegkülönlb zőbb módon értelmezetté váltaik. Ha Pigyelemmel ikísér- 

jü'k a pártos művészet elméletének további sorsát, 'art vesszük észre, 
hogy „ínséges napjai" kővétkeznek. Úgy tűnt, 'hogy .rövid időn belül telje- 

sin felszámoiiјбk. Mi azonban tudjuk, hogy amíg elidegenedés van, a pártos 
irodalom megsemmisftbetetlen. A jugosdláv 'irodalom totyábbi fiej'l ődése során 

két régi. vetélytársával, az esztétizmussa'1 és a „valódi elköte( Іezettséggel" veszi fel 
a kiizdelmet. Az esztétizmus megvetőn rrіel'lőzi, a „valódi élkdtelezet'tség" eike- 

seredétten cáfalja. Ezért a legnagyobb — éle nem halálos — csapást Krleža 
mérte •rá a Jugoszláv Irószövetség ljubljanai,  1952.  dktбber 5-tőt  7 .g  meg- 

tartott l а  ux хadik kongresszusán. 'Krleža itt szembeszegül (újra, ki tudja, 
hanyadszor?) azzal a két irányzattal, amely ellen egész éle ében küz-

dött: a MŰVÉSZET A FORRADALMI GYAKORLAT ALARENDELTJE és a 
MОVÉSZET öNMAGÁÉRT VAN лézetek validival. !szembeállítja veliik a 

művészetrr1 és a foгraкl'aloniról vallott sztntéz'isét, amelyben a m űvészet —
habár forradalmlian irányzatos —művészet marad. Ezt a valódi művészi és 

faпradalmi feladatot nini lehet megvalósítani semmilyen türelmetlen tiszta kép- 
léttel: a műчészi alkotás az alkotó ten-іperamentumától függ, іѕеmгniіfбІе  előírá's 

itt nem segíthet, nйvёІ  műуésznеk lenni fagyon is összetett hivatás: 
,;Szocialista, forradalmi, politikái irányzatú m űvészne'k, költőnek 

lennli ma nehéz és öхіznagábam véve bonyolult ltülde'tés. Мi лdenekelőtt 
a személyes hajlamok, a tehetség, val'amin't a már régóta ismert 

elemek —tudás, ügyesség és ízlés —kérdése. Gustave Courbet 
kétségkívül jó 'komпnüлбr és .a forradalom magas rangú funk-

cionárnusa volt, emellett peáIg zsenialis fest ő, de a kommün témá-
jára mégis csak néhány egészen átlagos és jelentéktélen dolgot 

adott. A LE's FЁDÉR>JS A LA CONCIGERIE a cowbenti politikai 
lirányzatosság kifejezésre fenn jutott, Manetval e'llemtétes példája. 

Manet politikailag nem volt baloldali, :legkevésbé kommüлár be- 
állítottságú, ám mégis mini igazi, hús-vér forradalmár fest ő  ra- 

gadott meg néhány jelenetet a polgárháborúbó'1, összehasonlítha-
t'atkand jobbakat közösséget ábrázoló vázla'taina'k queretáris para-

fгбz'isánál és Goya ,1908. MÁJUS 3. című  képénél." (M. Krleža: Eseji, 
6. kötet, Zina, 1967., 42. o.). 

Ha ezt a forrada'lm'i és m űvészeti missziót ailárendélik a na јpipóiitika gya-
korlatának, és az írók a „lélek mérnökeivé" válva Visimszkijnek, Zs'danovnak és 

Rajk hóhérainak dolgoznak, akkor a Pártos m űvészet semmiféle elméletével 
sem mgazolható esztétikai callgulizznus sziilétk: 

„»A halók mérnöke«, ez Janik London lá Đfejezése, s ha a gene- 
rali'sra mint a halál profes'sziionátus szakéxt őjére alkalmazzuk, telje-

sen egybevág a ldifiejezend ő  tartalommal. !Sztalinista parraf гбхisa 
álvontan ideaista. Akár egy bankett •rögtönzött köszönt őjeként is 

felfogható, minthogy ilyen célzattal is alkalmaztákr. »Lélék mér- 
nökai!, emelem poharam kedves egészségetekre«, de ez a köszön-

tő  programszerű, hiszekegyes félszóvá vált egy esztétik'ai caliigwliz- 
musnak nevezhető  rendszerben." (uo., 28. o.). 

E tézisek számunkra is пnertek. Krlema immár huszonöt éve kitartóam is- 
mételgeti enedóјбt: a múvészet és• a forradalom valódi !szintézise лnegva'lósulhat, 

az igazi вΡnűvészi-fonradаlmár célja és cselekedetének értelme csak ennek a 
megvalósítására való törekvés 'lehet. Krleza ljubljanai beszéde tehát az iro- 

dalfli baloldal :lényegét, a művészet és a forradalom sztntézisét akarja 
meganeftenli. 'Szenvedélyes ragas гikodás ez ahhoz a művészL 'tudathoz, 

amely szerint az irodalmi baloldal hiteles és valódi értelmében follytatód- 
hatna. Krlezának nincsenek ill йziбi: az utóbbi három év irodalmi élete 

agyról •tanúskodott, hogy az ,hadalmit baloldal frontja szétesik. A széthullott 
209 	 (vagy széthullóban levő) er&ket az igazi megoldás felé szeretné irányhant, 



olyképpen, hogy eltárntorr1tja őket egyrészt az irodalom és a forrada- 
dalom hamis szimtёziisérő•1 (!pártos mrodalom); ¢násrészt alttál, •mait a 

művészet és a fiorna,dalom szintézise felbo2nlásánalk és a tézlishez (esztétiz- 
mu5) való puszroa visszatérésnek nevez. Igen, Krle ~a a művészet és a forra- 

dalom maga köadakította sziаtézisét védelmezi, de mcsak azt. Védelmezi 
a művészet és a forradalom Lszkxtézisét MINT OLYANT, mert hészi, 

hogy a tagadás tagadáoa dogikaidag ess, történehn'ideg is 'az egyetlen olyan 
struktúra, amellybeл  a művészéti tudat önnön ÉRTELMЕRE 4elhet. Igy egy 

ellentmondás 'keletkemik, mert a pártos iodalom és az esztétözmus krležai 
tagadása egyben egy mindkett őј i k •számára elemi •forrásként, alapként 

szolgáló шfirastrwktúra mеgerősítése nls. Ezt az ánfra~tmuktúrát a művészi 
tudat abszolutizáló struktúrájának nevezzük, mely •révén az irodalmi 

baloldal összetűzéseinek kiіaxdudápiantjához jutunk viissza. 

A művészet és a forradalom sz!i~ltézlilse, minrt a tagadás taadátsa, a m űvészet 
és .a forradalom elvetésének eredménye, hiszem mirullkét entitás abszdlútumra tö- 

rekedett, de retiatívnak mutatkozott, és korrelatív ellentétében keresett „kiegé- 
szülést". Az első  momentum esetében (tezis) a művészi tudat az önelégült 
еsztét!izmus struktúráján alapul: a művészet abszolút emt7tás, a mogváltás 

kikötője, öгипagálчan és önmagáért létez б. De 'a művészet egyetemes'sége 
potenoiáliѕ  egyetemesség. Ez s még sok más ellentmondás indítja 

él a művészi alkotó tevékenység önalv űsége elvetésének folyamatát: nyil-
vánvalová válik, hogy az álkotó tevékenység nem elégséges, ha nem hatja át 

a művészet po'tenciális egyetemességét valódivá alakító forradalmi akti- 
vvtás. A MASQDIK momentum (antité- li) esetében a m űvészetnek gya-

koxfath forradalmi tevékenységgel való tagadása következik, hiszen csakis e 
tevékenység szüm'tetheti meg mind az ember, fu nd is m űvészet elidegenültségét. 

Ahogy a2 előző  esetben 'a művészet volt fetisizált, úgy most an akció az — a 
képrombolás csak végső  következménye ennek a művészetel4enes antitézis- 

nek. A forradalmi tagadás abszolútumnak teszi meg magát, ide csakha- 
mar bedátjia, hogy nem abszorbeálja az emberi totaditást, hanem 

csak olyan aktiгvїitás, amely önelégülten egyetlen emberinek ,tartja ma- 
gát. Ez az ellentrnondas téríti vissza a m űvészethez. A •tézis és az a пti-

tézis is — a művéset és a fiarradalom is — egy HARMADIK .MOZZANAT 
(!szin'tézis) fellé irányítják egymást, amelyben tagadva vasi ugyan a forra-

dalmi tagadás, ide a tagadás tagadásában összekalpcsolád јk a művészet a forra- 
dalmssággal. Ez egy új, ideális képlet, mely  mind  a művészetet, mind a forra-

dalmat megmenti, hisz a m űvészetet az ember felszabadításának, az ember 
felszabadítását pedig a művészetnek a forradalom megvalósulásává válik. 

E szintézis tehát olyan új abszolút struktúra, mely áthidalja a m űvé- 
szet és a forradalom viszonylagosságát. A három struktúra közül minden- 

esetre ez a legéle'tképesebb, még - akkor  is,  ha csupán tеQjesség tekintetében 
különböz k a tézistől és antitézistől, ám természetében nem, mivel abszolút. 

A jugoszláv irodalmi baloldal összetűzései 'klasszikus drámai,  fordulatokhoz 
hasonlóan tárják fel e látszólag tökéletes szintézis ellentmondásalt. A m űvészet 

. és a forradalom sгintézтsének mindkét lehet ősége (pártos irodalom — valódö 
elkötelеzettség) az összet űzéseik valamennyi fázisában — еgуш sогі  AT és 

egymás ELLEN — azt fedi fel, hogy a szintézis nem harmonikus és teljes 
hanem kárdéšes és viszonylagos. Megfigyelhettiik szenvedélyes ѕzirrté- 

zisre rtörekvésiiket, de vereségüket is,  melyre majdcsakuem mindig akkor 
kerillt sor, amikor gy&zelmük mar igen köztele volt. Azonban mit értok 

mindenek 'a vereségek, ha szemüket elvakította egyetlen napuk: 'a 
Magváltás.  Az  ÉRTELEM határát nem szabad átlépni! Az ellentmondá- 

sos, boldogtalan tudat elkeseredett és nemes elutasítása volt ez, •rajongó 
hit és mély meggyőződés abban, hogy az ember MEGNYUGODHAT a megfon- 
tolt célokban és ÉRTELEMKÉNT kerekedhet felül: az egzisztencia és a halál 

mintha legyőzettek volna. A művészet és is forradalom szintézise része az 
ember abszolútum utáni áilaudó vágyakozásának, •s ebb ől származ!ik aztán 

e szintézis megőrzésének, továbbélltetésének sóvár vágyó. Amikor az 
összetűzések végpontján a szocialista realizmus kártyavárként összeomlik, 

esze ágába se jut senkinek, hogy keletkezési határait átlépje: a jugoszláv m ű-
vészi :tudat іѕz шѓгa asz .abszolutizáló struktúra természetes marad. De nem 

sokáig. Hamarosan új kísérletek sokasága indul. A jugoszláv irodalom nem fog 
MINDENESTÜL elmerülni abba a komolyságba, melyet az abszolútum felé 
való törekvés, elletve az egzisztenciális abszurdum felismerése kölcsönöz a 

gyakorlatnak. Nagyrésze azonban továbbra 'is ennek jegyében fejl ődik, vagyis 
azon felismerés jegyében, hogy a művészi tudat csak az esetben válhat igazi 

intellektuális tbudattá, ha belátja elidegenültségét, s ha ezt elfogadható mádon 
meg próbálja szüntetni. A jugoszláv irodalomnak EZ AZ AGA éppen a m űvé- 

szet és a forradalom pártos irodalomként kompromittálódott szintéziséb ől 
indul ki, mert ebben a kompomettációban a m űvészi tudat szembe- 

találta magát önnön lemeztelenített, szakadékos ellentmondásaival, ame-
lyeknek közös kiindulópontja a következő  lényegi ellentmondás: a míívészet- 

nek a forradalmat kell szolgálnia, mert végcélja a forradalom — a m űvészet nini 
szolgálhat semmit, inert önmegvalósítás a célja. Más szóval, a m űvészi tudat 

mint humanista tudat saját létének két pólusára hasadt: a m űvészet irántii 
elkötelezettségre — melyet nem árulhat el, ha művészi tudat akar maradni, 

és a kizsákmányoltak és akciójuk iránti elkötelezettségre — melyet 
ugyancsak nem árulhat el, ha forradalmi tudat akar maradni. Ezzel a 

jugoszláv irodalomnak EZ A RÉSZE ОDVöS KIÚTTALANSÁGBA jutott, 
amelyből a művészi tudat —önnön igazságával (azaz erededi elle лtmondásával) 

szembesülve, különböző  irányokban keres kiutat. E sokféleség ne hasson ránk 
zavarólag, hiszen lényegében mindez a művészi tudat két struktúrájára vezethet ő  

vissza: 
a művészi tudat a'bszólutizá d 'struktúrájára és 
a múvészi tudat hiteles struktúrájára. 

Említettük már, hogy a šegedin beszámolója által kiváltott folyamat a 
művésa і  tudat abszolutizáló struktúrájának egy lehet ősége ellen irányult (a •pártos 

indalom ellen), de nem a struktúra mint olyan ellen is. Az addig egyetlen és 
egységes abszolutizáló struktúra e folyamatban „megháromszorozódik". azaz 
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hatatlan összeirtközése, s a művészi tudat akkor hiteles, ha ezt közvetlenül 
és teljesen vállalnr tudja. 

A bels ő  ellentmondáshoz szorosan kapcsolódik a Kt7LS б  ELLENTMON-
DЛS, melyet legegyszerűbben így definiálhatnáвk: a művészet gazdagítja az 

embert, +de  egyszersn*id szegényíti 'a hatalomtál megfosztottat. Tehát az el- 
len van, aki miatt és akiért 'létrejött. A bels ő  ellentmondás arról tanús-

kodott, hogy a művész mindig a forradalom árulója, mert elárulja és tagadja 
lezet'tség. A művésžr tudat ezzel ugyan választás elé került, de a vá- 
lasztas után továbbra 'is 'abszolút megoldások !keretében marad. Bár- 

mily elkeseredetten csap össze és feszül egymásnak a három er ő , álap- 
jaban véve egyazon struktúra vál'toza'tai, melyben Ia m űvészi tudat ayugalom-

ra, önrgazdlásra lel. Mindhónom lehetőség alapvetően arról győzi meg, hogy vá- 
lasztasa helyes volt. A tényleges sikertelariségek (az alkotói gyakarlattól az 

olvasók értetlenségéig) csak idólegesek és véletlenszerííek: barmaikor elfor- 
dulhatnak. Vagyis nem hatnak ki a választott lehet ősig igazolbságara, 
mert az léte belső  és változatlan ilagikájából meríti indokait. A pártos 

irodalom, az esztétizmus és a valódi elkötelezettség egyaránt úgy tartja, 
hogy olyan struktúrát ad a művészi 'tudatna'k, ahol ennek minden felemás-

sága és 'kontradlikcrója aranyosnak, nem pedig ellentmondásosnak mutatkozik. E 
lehetóségek egyike sem töгeksziik valamennyi kérdés ös!szhangba hozására, de 

mindegyik meg van győződve ráta, hogy a lényeges piroiblémá'kat abszolút 
módom összhanigbia hozta. Természetesen mindenekel őtt a két 'kulcs- 

fоntosságú entitás, a művészet és a forradalom közötti viszonyt. Függetlenül 
attól, hagy a forradalom assrzimlá'lta-e a m űvészetet, a művészet-e a forradal- 

mat, vagy pedig idealiis érintkezési ifиlületülk alakult ki. E lehet őségek mind- 
egyike egyféleképp „esszencvalizállja" a lényeges 'kérdésekei: az öSSZ Н  NG 

strukturájat idnáljia. Akli átengedi magát egy ilyen abszolutizáló struktú- 
rának, megszabadul ,a lényegbevágó dilemmaktól, különösen a legna- 

gyabbtól: van-e magváltás? Mert e struktúra a megváltással azomo'sítja 
magát, жΡ a vele tartáka't tudatos lénnyé alakítja. Ezért is oly kicárólagbsak 

e modulok, s ezért vetnok el minden hozzájuk nem 'idomulót. Az a tény, 
hogy a jugoszláv írók jelentős része ,megnynzgodott" az abszolutizáló tudatban, 

e stru 	v 	 tan ktúra onzóerejétől 	úskоdik. Más szóval, az abszolutuni tényiről. 
Ez annál inkább paradoxalis, mivel az irodalmi + baloldal összetűzései újra 

meg újra a művészet és a forradalom harmonlikus és következetes szin- 
téziséлеk lehetetlenségét tárták fel. Minden feltétel megvolt rá tehát, 

hogy +túllépjenek az eddigi latárakon, s olyan új folyamatot indítsa- 
nak el, melyben a :művészi tudat nem a megnyugtató xbs гdlutizáló 

struktúrán fog a+lapulnli, hanem nyíltam és szorongva átéli saját értelmét 
és értelmetlenségét. Erre a folyamatra azonban nem került oly gyor- 

san sor. Sőt mi több, azt lehetne mondani, hogy a jugoszláv m űvészi 
tudat +bá'tortalanul vállalta csak a művészi tudat mint olyan számára ten- 

mészetes ellentmondások élésének kalandját: az abszoludadló és számító 
vakhit" elfojtotta a luciidus öntudat törekvésért. Egyetlen jugoszláv író, egyet-

len csoportosuhás, egyetlen rrányzаtt sem ismerte fel EXPLICITE és VÉGÉRVÉ- 
NYESEN a művészi lét és ,tudat igazolatlanságát, azaz viszonylagosságát, azaz 

emlbexúesságét, azaz értelmetlenségét. Egyszóval: az abszolutizáló tudat mo- 
dusa'i — amelyekben .a jugoszláv érte'hniségi és m űvész akarasa jórészt 

kimerült, nagymértékben csökkenttették .tragikussaga drmenziórt. 
De azért semmi sem tudta •megakadályozni a m űvészi tudatot abban, hogy 

boldogtalan tudatként SEJTSE MEG magát. Ily mádon a művészi tudat felszag- 
gatja önnön ellentmondásai tökéletes megbékéltségének burkát, s teljes komp- 

lekszumukba rneriive, eljut a hitelesség: a szorongásig és a boldogtalansá- 
gig. Ez átmenet a létezés struktú гбjábó'l az egzisztenciális széthasadtság és 
összhangtalanság stnuktúrájába. A m űvészi tudat hitteles struktúrájának 

legtermészetesebb sajatja az a FELISMER ЁS, hogy a .művészet és for- 
radalom harmonikus, tökéletes szintézise lehetetlen, mert a m űvészet 

ellentmond a forradialomnak, a forradalom a m űуészetnek. A hiteles 
struktúra tehát az, aninkor a művészi tudat vállalja a maga poklát, vég- 

zetes iszétszaggatottságát, olyan formák és tartalmuk után KUTATVA, ame- 
lyekben a művészet és a forradalom TALÁN megbékélhetnének; pontosabban: 

összhangiba kerülhetnének. A művészi tudatnak a SAJÁT útjait, $AJáT kuta- 
tásaiit kell szem előtt tartania, tudva azt, hogy ezzel nem szolgálja a forradal- 

mat, hanem a bűnös és az igaz ember bonyolult viszonyával áll vele •szemben. 
Szám'talan megoldhatatlan ellentmondás határozza meg ezt 'a viszonyt, me- 

lyek közül egyeseket részletesebben Fis elemeztünk az irodalmi balol- 
dalon lejátszódott összetűjések szakaszainak vizsgalatakor. Most csak 

két, +a művészi 'tudatot miaut olyant átható lényeges ellentmondásra 
utalnánk, melyeket e tudat hiteles struktúrája f еgkёzvеtlеnеbb adottság- 
ként foglal magába. Mindenekelőtt arról a 'kontradiktórius komplexumról 

van szó, melyet a művészi tudat .BELSІ  ELLENTMONDАSАNAK nevezünk. 
A művészet nem 'lehet művészet, ha nem járja anara'déktalanul a keresések 

útját, ha nem valósítja meg permanens forradalmát. Ez a folyamat tehát ntinden 
kifejezésbel'i és tematikai .struktúra szakadatlan .rombolása; Embert ől való 

magszállottság. A művészet nilindig az emberi totalitást foglalja magába, 
az ember genetikus lényét, függetlenül attól, hogy az ember totalitás 

affirmálása opportun-e vagy som. Еppen ezért a művészet mindig a konkrét 
emberi szituáció, tehát a konkrét forradalmi akció tagadása is; az ember és 

a forradalom eszményének érvényesítése még akkor is, ha azt bizonyítja, 
mint  Beckettnél, hogy az ember lehetetlen. Ohatatlanul szólnia kell a 

megvalósulatlan emberről, tehá sajáúэs totalizáció, azaz tagadás (így szükségsze- 
rűen tartalmav7a azt a totalitást, melynek nevében tagad és totalizál). Rom- 

bolja a szellem minden megcsontosodását, hogy ily mádon annak kon- 
krét tartalom nélküli tiszta mozgásává váljon, tiszta humanitássá, Em- 

berhez szóló, emberteremt ő  felhívássá. Minden bels ő  művészi forradalom- 
nak, még a kifejezési struktúrák legárnyaltabb változásainak a forrása is itt 

rejtezik. A művészetet az ember foglalkoztatja és hatja át, illetve az ember 
keresése, •miközben ledönti az összes korlátot, s végigpásztáz minden mély- 

séget; tehát nem a keresztény, a kanti, rolland-i vagy szalinr ember 
változatai foglalkoztatják: nem meghatározott emberek. A lényeg az, hogy a 



művészet nem egy ETIKA prepagálása, hanem az alapvet ő  etikára való fel- 
hívás: az ember і abad, nem létezik —éppen ezért szinte áráról órára újra 

mégh оa 	зza, választja, megtatlálja és teremti magát. A művészet tehát 
olyan lehetőšég az ember számára, amelynek segítségével le гombo'lja ön- 

nön korlátait, megtagadja addigi ember voltát: a romokon új énjét 
körvonalazza, s megsejti teljesdуb, reáli'sabb és kónkrétabb ö лΡmagát. A 

művészet a гégtelenró1 beszél, az е aibeaűről. Olyan bеsaéd, amelyben minden, 
ami véges (legyen bármenmyi гΡe értékes és igazolt) végesnek, nem embe- 

rinek muta1lkozik. Mint ilyen, a művészet a forradalmast mindig visz- 
szavezeUi ki7ndulggwntjához, a folytonossághoz az állandó, de nem vég- 

émvényesem meghatározott eszmény keretein ibeitil. Egyel alapvet ően a farra- 
dalmat szálgólja. Noha a forradalom is csak akkor igazolt, ha az emberi to- 

tali'tásbál indul ki, és ha erről nem feledkezik meg, szakadatlanul arra van 
kényszerítve — a művészettel eltérően —, hagy ezt a totalitást elárulja, mert 

IDŐ'BEN valósu'1 meg: részleges вΡn, vüszanylago'sságdk parancsára, erőszakban, 
lángiban és könnyekben: az államban. A forradalom eilenforraadalomba 

megy át, ha mсgvalósulása MOZZANATÁT táta'lhtás иak fogja fel,  ha  meg- 
fosztja magát a válasvtás ldhetóségét ől, ha a politikai taktikát a foradalom és 

az ember totalitásával azonosítja.  De  akár tudatában iás lehet, hogy a 
forradalom niozzanatai csak mozzanatok, és nem maga a forradalom, 

din  mégis ELLENFÉLNEK érezіheti a művеszetet. A művészet ugyanis a 
forradalom SZ0KSÉGSZERŰ  (sгzükségszerű, mert számára nincs más út, mint 

hogy középúton hadodva realizálódjon) árulásaiilan nem sáet segítségére, 
hanem felfedi azokát, s így az adott helyzetben 'k imutatja a .tórtéпelrni 

ellentmondásokat: belemar 'a forradalmi kohézióba, megkérd őjelezli a kon- 
kгΡét haláleseteket adat teljesen igazoltakat, s minden tt az emberi tota- 

litás látomását és abszurdvunát csillantva meg, relativizá'kja az értelmet. Az em- 
ber állandó tragшkumáró'1, asztályélildagenülфságéről, de alapvető  ehdegenült- 

sggéről, e, gzisz1tenaiájáról  is  ibвΡszél; az ember nem шstвn, .hanem örö- 
kös 	alásдilatlanság, állandó betвΡljesületlenség: transzcendencia, mely - 

nek értвΡlmвΡ NINGS megfosztva az értelmвΡtеnségtől. A művészet ilyen- 
formán minden ki!aiakult és Ildildol'gorott ideológia tagadása: azt bizo- 

nyitja, hagy a tórénelem fis, az élet is ellentmondásosan és nem lineárisan 
valósítja meg az eszményeket. Egyszóval: a művészet felold és megsemmisít 

mindem pragmiatizmust, így a forradalmi pгagmatizmust is, különösen pedig a 
forradalmi teológiát. 

A túlságosan kiéleződő  forrarda'hni helyzetekben (kiilömösan a fegyveres 
akciókban) a művészi alkotás igen nagy ellentétbe is kerülhet a forradalmi ak- 

cióval. Nem a pulit kii iгadaiornmól beszélek itt, hanem a hiteles, heurisz- 
tikus, elsősorban önmaigáfba merülő  tlrоda'lomról, amely magába merülése, 

viszontagságaf névén kerii•1 kapcsolódba a forradalommal. A politikai 
szépirodalom pontosan meghatározott Más бikkal szamol, az irodalmi 'struk-

túrák világosan megállapított rendszerével és értékeivel, melyek segítségével 
a Másikat meghódítja és іdiсѕёгi. Művészi kalandra itt nem kerülhet sor, 

hiszen an író a Másikat (azaz önmagát)  mint  vadazni ismertet •és befeje- 
néttet fogja fél: a szépirodalm'i iSTR ОKTÚRАХ  csak a már ismert és 

értékelt konkrét politikai kérdéskör és helyzet kifejezésének eszkbzei. Jog- 
gal nevezik hát ezt az hxydalimat pdLitiikaiinak (a szó legtágabb évtelmében), mert 

a forradalomihoz és a farradai]mi taktikához való viszonya sokkal világosabb 
és határo іјottabb, mnn гt a ívteles művészi útkeresésé. Éгtehnes és igazolt (amii 

milndemekek$tt a palmti'kй  hеiyrzettől fqgg), de mándig sajátos ELIDEGENULÉ'sE 
az irodalomnak, mert a célt eszközzé változtatta. A m ű'гészi tudat 

számol е7Тel az eliidegenü'ltséggel. Mint ahogy .azzal Fis, hogy az irodalom- 
ban ott kezdődik a hiteles elkötelezettség, amikor az imadalom nem eszköznek, 

hanem célnak veszi a struk Кtúrákat é's tartalmakat. Ez azt jelenti, hogy a Má- 
sik i(vagyis az Én) sem eszköz, hanem cél: meghatározatlan valami, amit 

kutatni kell s megteremteni. A műalkotók egyben az , ;Én" és a Máki зk 
megteremtése is. Olyam kaland, melyben MINDEN változik. E szellemi 

kaland :alapjában véve ROKONA a forradalminak, de ELLENTÉTE is 
az utóbbi szí kségszегű  mészlegességeinek, mart ezek a MEGALLA- 

РODOTTSÁGOT (az időfegеst ugyan, de mégiscsak a megállapadot'tsá- 
gát) érvényesítik, mig a heurisztikus irodalom elve a DINAMIKU6ISAG, 

s ez csak a permanens mozgást érvényesíti, eltörö'1 minden statikus moz- 
zanatot, igy a forradaloméit is, melyeket azonban az adott er őviszonyok 

között MÉG meg kell őrizni. A művészet már tagadja, jelzi pusztulásukat, 
amikor azok még életet jelentenek a forradalmi gyakorlat számára. Éppen 

ezért a hiteles művészét legnagyobb szövetségese és legnagyobb ellensége ars 
a forradalomтak. Olykor előfordul, hogy a forradalom szem elől .te- 

veszti önnöлΡ feltámasztóját és sírásáfát, s jelentéktelen szövetségesek 
vagy ellenségek után kutat a politikai Irodalom szférájában. .L'lyem 

kor a prakticizmus vezérli, hiszen nem nehéz leszámolnia (es'L цΡe'ileg, 
gondolom) elleaifcleivel, amennyiben beismeri viszanyla'gosságát és tör- 

ténetiségét. Világos tehát a műevészet és a forródalom közti ellentmondás: 
a művészet lényével IGENLI És TAGADJA a forradahnat, nem kapcso-

lódik a forradalomhoz egyenesvana'lúan, maradélktalanul, hanem egyid őben hoz-
zá 'is kаpcsoló Јјitk, el is különül tőle. A hiteles művészi tudat ezt a viszonyt tra-

gikus viszonyként éli át. ihatatlanul saját ,közвΡgére kel ügyelnie, ide felismeri 
és tudja, hogy közege ellentmondásosan köt ődik a forradalomhoz. A hite- 

les művészi tudat számára nyilvánvaló, hogy a 'm űvészetbe való elzár-
kózás semmit sem segít, mert az  ember  aszólegkonikгétaib'b értelméb вΡn eцΡide 

genedett, osztály-, nemzeti, gyarmati stb. smenјpontból, megkínzattatott és 
gyötörtetett, s ezek után nem marad más hátra, mint hogyegybekap- 

csolád'jék azzal a konkrét anyagi er ővel, amely lényegi törékvésével: az 
ember megteremtésével adekvát. De tragiikusan tudatában v an  annak is, hogy 

a forada'lmnhoz kötődése szorongásteli út, mivel tetteivel nem fogja aut o- 
matikiusan erősíteлi a forradalmat, hanem KONKTRÉTSАGАВАN gyen-

gíteni is, zavarni, tagadni: a forradalom történ еhn 1leig, azaz relatív formáiban 
valósul meg, a művészet viszoi it tótális Időben, ,azaz  abszolút formában. 

Ez a konkrét és abszolút, a statikus és dinamikus, az id őbe'Ii és tatállis megold- 212 
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az emberi totalitás szükségszer ű  forraalmi elárulását, a ki.ilб  viszont 
arról •győz meg, hogy a művész e'lárulja a kizsákmányoltat, mert csak köz-

vetve, mint albsгtraikt, el'jövendő  embert szolgálja, ám a •oлkrét, elide- 
genedett társadalomban már nem, mert ott, a társadalarnban, m ű- 

vészi tettével „meglgpj;a" a világot. A m űvészet ugyanis az elért ered-
mények !kiszé'lesítése, a szellem Olyan gazd ,agítása, amely fölhalmbz гa és 

tagadja is a hagyományt,: a m űvészet az ismeretlen meghódítása. Ez azt jelenti, 
hogy az új művészik tett bizonyos fokikg a ttudás, a művészettörtéлet, a 'kultúra, 

a kísérletező  elmélkedés és az új művészi látomás 'szán іtézáse. Tehát: szin- 
tézise mindannak, .amht a kizsákmányolt nélkülöz, aki • helyzetéből kövеtkezően 

az elidegenedett munka és 'a szegénység rabja. A kázsá'kmányoltak a lázadás 
— ami forradalmi akcidUan is megtestesülhet, ide nem szükségszerи- 

en — nem adja meg azt a privkálégiuіnot, hogy megértse és befogadja 
a művészi kalandot. Az é]inegened еtt társadalom eleddig a KIVALTsAGO- 

sOK vékony és ірес ifј kuѕ  rétegére korlátozta a művészefet. Az a paradoxá- 
las, hogy a művészet lényege szerinit nden1dé, EREDETILEG mfindig az egye 

temes envberhez fordvil (szüntelenül teremtve azt), de adott helyzetében kivalt-
ságos lény, műve, ki'váltságosa'któl elfogadott és sne;gártett tevékenység. Ez 

a lеgmélyebb ellentmondása: mindenki szákmára teremtik, de mégis 
LUXUS. Egyébként ez az ellentmondás az osztálytársadalom elidegernült- 

šégének legkézzelfoghatóbb jele, ami csak a művészet egyetemessé válásával 
szűnák majd meg. A kiváltságos 'lénynek — a •MŰVÉSZNEK — okvetlenül el 

kell vetnie •mindennemű  megállapodottságot és végleges istruktúrát. Allan- 
dáan fejládnáe kell, uj területeket meghádíftani, azaz létrehozni. Tevé- 

kenyisége rund összetettebbé, ikuszál'tabbá válik. A práválegizáltak лΡak 
csak az a г  tege követhetli, amelynek ideje, i лudása, 'lehétősége van elkísérni kí• 

Bérletező, hódító útjára. Minden új eredménnyel, minden további léреssel 
csak mélyül a művészi kaland és a kizsákmányolt közti szakadék: a kizsákmányolt 

nem vehét részt a 'kalandban, melynek során wj értékek jönnek 'létre. Huza- 
mosabb ideig vagy végérvényesen távol marad t őlük, •s az egyre gazda- 

gabb világban MINDJOBBAN elszegényedik. Miniden új műalkotás gazdagítja a 
szellem iáincseshá¢át, de mhnél іѕіkгёtйbь  ez a gazdagság, annál hozzáférhe- 

tetlenebb a kizsákmányolt számára. Ő  sajátos GETTOBAN él, ahova a ki- 
váisdgos 'kényszerítette, ki űzve VILAGiiB6L, a művészet világából. Mert a művé-

szét csak a .р  áv'4legizáltak világáé: az éhez őnek fontosabb ,a kolbász, mini 
Shakespeare. Tehát: mL& іél levegősebb, tágabb ez a vá и l Јg, annál jelenték 

telenebb és sztikelbb az elnyomottak gettója. Minden új'abb értékkel, 
művészi küfnnomultB ggal, minden új st і'uktúrával és szubtilás tartalom 
mai sötétabbé, ;sekélyébbé, fojtogatábbá válik akizsákmányolt gettója. A 

kdezalienáció távlatában e ;gazdagság egyszer MAJD a kimsákmáлyo'ltaké lesz. 
E távlatban már ma is !az övé: potencizlisan. A szabad, asztálynélküli egyetemes 

emberé. De MOST, a dezaláenádiб  és az osztályharc folyamétában, ka m űvészi 
kaland elszеgénуLti a 'kázsákmáаіyoltat, mert minden igyekvése ellenére kívül ma- 

rad a művészi 'kísérletezésen. Ötven évvel ezel őtt a kommunista moz- 
galomnak még lehettek illúziói a m űvészi. kaland és a kizsákmányolt helyzete 

közti szakalék gyors áthidalásáról. A proletárkultúra és m űvészet mozgal-
ma bízott abban, hogy át fogja hiidalni 'a 'szakadékot, ha olyan kultúrát 

és művészetet hoz 'létre, mély pontosan a kizsákmányolté. A vége a 
szocialista realizmus lett, az a m űvészi oráentáčáó, amely menhaladott 

struktúránál és tartálmaknál tartotta vissza a m űvészi kalandot, s elvesztette kap 
csolatát az elnyomottal, hiszen a nyugodt leikiismeret ű, káspolgári, kiváltságos es 

bürokratizálódóa aktivista 'számára készült. Breton gyönyör ű  gondolata a 
munkásösszejövetelekről, -egyetemekről, .ahol a szürreallisták és a köl 

tők általában az IRODALOM АLTALÁN4S TÖRTÉNETÉT adnák elő , hogy 
a kizsákmányoltakkal megismertessék a Költészate't és a Sz еЛ•lemet, MOVE• 

LöDЕSI HAZAKKA alakult, ahol fizetett professzorok végzik pólgári és tiszt- 
viselői kötélвs'ségüket. szerepük értékes és hasznos, 'de csak p еdagógiаá 
értelemben — a szakadék tovább гa is fennás, hiszen a karzsákmányolt htt ns 

művészi kaland 'tárgya, s nem részvév ője is. A kommunizmus ötven éve 
arról tanúskodik, hogy a művészet görcsösen kiizd az őt árnyákkként kísérő  

elleлtmandással. Az anyagi javakban b ővelkedő  társaidalamгál szóló mese mind-
eddig nem vált be: a kazsákmányolt új módon. de tоуйы ra is e'1 van vá-

lasztva ka művészettől. Emellett a világot agészében kell felfognunk: a vala- 
mikori kizsákmányolt fehér proletár, az évente тnи'llњszámra éhen pusz- 

túló színesbőrűekhez viszonyítva, privilegiгált lénnyé vált. 

KIÚT TEHÁT NINCS. A kizsákmányolt által a m űvészetben létrejött el- 
lentmondás az osztálytársadalommal született, és csakis azzal sz űnik majd .meg. 

A világ éhező iвek és megvetettjeinek sötét, mell őzhetetlen tömegéa eleven 
figyelmeztetés, sikoly a művész •számára. Megfosztják álmaitól és лapjá- 

tól,  mint  ahogy ő  is azokat va'láguktól. Tehet, amiit akar, az marad, 
ami: kiváltságos. NEM  ALL  MODJABAN a kizsákmányoltak közé áll- 

ni, nem lehet a kizsákmányoltak egyike, •mert mihelyt azonosulna kö- 
zülük valakivel, megszűnne művész lenni, elszakadna a művészi ,kalandtól. 

áRULO: vagy a kizsákmányoltat árulja el, vagy a művészetet. Mindaddig, míg 
művész, nini törhet ki e !pokoli körb ől. Toll helyett !puskát .ragadhat, mint 

Régis Debray. Tanítónak  is  elmehet, mondjuk, a dalmát hegyekbe. De 
ez .már: írósága vége, a m űvészet elárnxlása. Hű  maradhat az útkeresés- 

hez, a bolyosngáshoz, mint Picasso vagy Camus, kde Ily módon ,feladja 'köz- 
vetlen és tettre kész angazsáltságát, elárúlja a kamsákmányoltat. Erinnüsz- 

ként ial.dözá árulásának ténye, s kénytelen az önáltatás legkülönböz őbb formái. 
ha  .menekiilni. A hiteles művészi tudat éppen AZ, amely bátran és értelme- 

sen vállalja az áa-ulást, és megoldásokat KERES, tudrva, hogy Megoldás 
nincs, mert lehetetlen a m űvészetét a kizsákmányolttal és a nyomor- 

ral összeegyeztetni. Legkönnyebb elefá п'tasonФtoronyba vonulni: nem venni tu- 
domást elidegenáffitségünkről, és nem hallani meg az elátkozottak hangját. Mi- 

csoda árulás! Mekkora vakság! Az ember, a nagy igazságtev ő  az igazságta- 
lanóság világában. Megválktás — m űvészettel! Az alkotás fekete misé.jével a 
művész eredendő  bíúnétől — J6LLAKOTTSAGАT0L — szabadul meg, 

s ebben az eksztázisban az egyetemes (de nem létez ő) emberi lénnvel 
egyesül, miköгbeп  önmaga is egyetemessé válik. De nicsak, ez az éksztázis 



nem élégfti k~ : ésszerű  fogódzókrá van  szüksége. Meg is leli őket külön 
böző  abszolút megoldásokban, melyek segítségével a foradaimat a kizsák- 

mányolttal, a jövőt pedig a jeleгnel azonosulja. Ezek az önámító „vak- 
hitek" a művészi tudat abszo'lutilzáló stx~iktúrájának változa'tai. Ezek feledte- 

tik a művésszel priгv'ileghгzáltságának tényét, de csók elvé'tve számolják fel 
alapvető  undorát, amelyet az az erzés vált ki benne, hogy tevékenységé- 

vel a kizsákmányolt rovására meglopja a világot. Ez a¢ alapvet ő  undor újra 
meg újra visszavezeti önmagához. A HITELES M ОVЕSZI TUDAT EBBEN 

AZ UNDORBAN ÉL, S BELüLE TEREBÉLYESEDI'K KI. Hitelessége az áru 
lás ,felismenését, annak felisnnеrését jelentii, hogy a művészet alap'já'ban 

véve luxus, hiszen nincs közvétlenül a 'kizsákmányo'lt óldalán, ha- 
nem elszegényítfi azt. A kolbász és a¢ irodalom össz еvétéséne'k ez a 

legmélyebb értelme. Korszer ű  megfogalmazásban így hangzik:Megváltoz 
m 	

- 
tam, amióta megisertem a valóságot. Láфtam éhségtől elhul'ló gyerekeket. Hoz- 

zájúk képest A CSÖMđRnek nincs súlya." (Sartre: Interjú a Le Mondelban, 
1964. április 19.) A 'hiteles művészi tudat is átcsaphat azonban saját ellen• 

tétébe, csendes rеzignáchóba és sztoikus kötelességteljesítésibe: .megoldás 
nincs, éljiik 'hát továbbra is nyugodtan emberi megvalósíthatatlanságunkat, 

és tegyük, amit lehet. E csopdából a hiteles m űvészi tudat csakis a 
KERESÉS SZENVEDЕLYE segítségével menekülhet meg: hogyan leltetne 

.a kalandiba (a művészet kalandjába) a іkizsákmányoitat is bevonni?, ho-
gyan lehetne a művészh struktúrak és tartalmak által (s kizárólag általuk) kífe- 

jezni a dehumanizált világot?, hogyan lehetne létrehozni olyan új kifejezé- 
seket, amelyek teljesebben hordoznák az elidegenült ember tragikumát? 

Akármi уеnеk legyenek  is  a művészet válas гzai ezekre a kúlcs.kérdésekre, min- 
dig a művészet és a forradalom sajátos szintézisét fogják jeleníteni. Most 

már azonban a művészetnék és a forradalomnak nem totális és abszolút, ha- 
nem szorongásteli és Időleges savntéziséről van szó. Az eddig talált 
megoldások ;próbálkozásnak, esвtleg'ességnk, nem pedig definitív kép- 

letnék bizonyultak. A művészi tudalt számára ezek csak kísérletek, s 
eredményességük fe'ltételes: a keresés a lényeges, az állandó nyugtalanság, 

nem pedig a fellelt megoldások. A k'imsákmányolt ebben a tudatban elhá- 
ríthatatlanul jelen marad, :mh-rden képletét relativizá'1, és felfedi, hogy 

minden magoldás csak az ellentmondáson belül megoldás, tehát ЕLETTELEN. 
Azt mondhatjuk hát, hagy mindaddig, amíg a művész tudatában van önnön 

árulásának, sohasem fog valamilyen látszódagos összhangban és rendszerben meg- 
nyugodni, hanem, vesztett !birodalma után kutatva, szám űzöttkéгnt él. 

A művészi tudat bels ő  és külső  ellentmondása lényeges !komponense hite-
les stru'ktúrájának. Az a tudat, amely közve'tl'enül és ktenzíven éli át őket, el- 

veszett tudat: vége az hлlúzióknak, igazoltságnak, igazságos'ságnak. Mit sem 
segít rajta a felismerés, hogy nem az egyetlen s nem is a f ő  bűnös, IGENIS 

BONOS, hiszen a privilégiumok bűnének és a teljesség iránti vágynak a 
szüleménye. Hősies gesztusa éppen abban van, hagy olyannak is el tudja 

viselni magát, amilyennek teremtetett és teremtette magát. Ilyen ki- 
retek között tér vissza szabadságához: az állandó ingadozáshoz és válasz-

tása állandó lehetőségéhez. Amint létezése valamely formájában (valamelyik ab- 
szolutizáló strwktúгában) elidegenedik, éláхulja szabadságát és hvtélességét. 

Számára az az igazi létezés, amikor maradéktalanul átéli önnön e'llent-
moжdásait. 

A jugoszlá ч  irodalmi baloddal összetűzésen a művészi tudat ellentmondá-
sosságáva'1 való meg nem békélés jegyében zajlanak. Tehát annak a szenvedé- 

lyes törekvésnek a jegyében, hogy a művészet és forradalom olyan szintézisét 
talalják meg, amelybe a művészi tudat beleolvadhatna és mint sajat lété- 

ben megnyugodhatna. Az irodalmi baloldal összeomlása a jugoszláv mű- 
vészi tudat számára lehetővé tette, hogy világosabban áttekintse azo- 

kat a lényeges tévedéséket és megoldhatatlan nehezségeket, melyekhez 
a művészetet a forradalommal teljesen összébékíteni akaró abszo'lutizáló 

struktúra vezet. Ebben az üdvös +kiúttalan'ságban, mint mondottuk, kerül sor a 
hiteles művészi tudat lehetőségének homalyos magsejtésére. Az összeom- 

- 	lással induló folyamat külön tanulmányt iigényel. Csak abból t űnne ki 
igazán, hogy a jugoszláv művészi tudat mennyire volt hiteles; és hogy 

milyen •mértékben engedte ált magát a különböz ő  önámításóknak. Nem fo-
gunk hát semmit előre jelezni. Annyit mondhatunk csók, hogy e folyamat sarán 

az abszolútum utáni vágy szenvеdélyesebb volt a szabadság utáninál. Mint- 
ha a már гtáгgyalt ellentmondások túlságosan  is  nagy nyomást gyako- 

roltak volna erre a tudatra: nem volt bátorsága beismexni definitív 
elidegenültségét és végzetes igazolatlanságát. Mindenesetre az biztos, hogy 

az Irodalmi baloldal összeroppanásával megsz űnt az az élénk vita, amely 
— függetlenül gyengeségeit ől — áldandóan és drámaian a lényeges viszonyra, a 

művészet és a forradalom viszonyára figyelmeztetett. A djubljanái kongresszus 
után egyetlen olyan összetűzésre sem került sor a m űvészet és a forra- 

dalom viszonyát illetően, ahol világosabb kövétkaztetéseket vontak vol- 
na le. A тnegkerülhetetleл  pnoblémávál persze mindenkinek számolnia 'kel- 

lett, de mindenki a maga módján oldotta meg. A problémákat senki 
sem tudta olyan élesen felvetni, hogy egy új, a művésгet és a forradalom 

viszonyának v'lágosabb megfogalmazásához vezet ő  vita alapjává válhattak vol-
na. Az Irodalmi baloldal összetűzéséi egyedülállóak az újabb jugoszláv iroda- 

lomban: Október után ez az egyetlen 'kontnoveržna, amelyben m űvészetrő'1 
és forradalomról azonos szenvedélyességgel vitáztak. A jugoszláv droda- 

lomban ezeknek az összetűzéseknék abban van a jelent ősége, hogy míg előt-
tük lehetett a forradalmat absztrahálva beszélni a nn űvészetról, utánuk mar 

senki sém szólhatott úgy róla, hogy egyben állást ne foglaljon a forradalom- 
mal kapcsolatban is. Az irodalmi baloldal összet űzéséi irodalomtörténetünk 

irreverzibilis pillanata. Művészi tudatunk eg¢isztenciális hitelességig vezet ő  út і á- 
nak jelentős szakasza. Az irodalmi baloldal összetűzéseinek Ismerete hozzájá-

rulhat önmegismerése bővüléséhez. Ez a legfontosabb. Nem holt betű  a papíron, 
hanem eleven jelenvalóság minden m űvészi tudatban, amely keresi önmagát, 

abban a reményiben, hogy hátha megszabadulhat elidegenültségét ől. 

Garai László 
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kovács lukács 

kórház 
(Dokumentumfilm , rendezte 
Frederick Wiseman) 

A dokumentumfilm rendez őjének 
legkényesebb gyakorlati feladata 
közé tartozik a jelenségek és a 
kamera pusztán fotográfiai kontak-
tusának megszüntetése . A doku-
mentumfilm nemcsak a jelenségek-
nek, a társadalmi életnek, hanem 
a művész velük kapcsolatos felfogá-
sának is dokumentuma . Vagyis 
műfajunk lényegét tekintve nem 
reprodukció, nem tükröztetés, ha-
nem a művészet követelményének 
megfelelően — kifejezés . A hiteles-
séget ezek szerint nem a „leírás-
ban" keressük , nem a jelenségek, 
történések lineáris , felszíni bemu-
tatásától kérjük számon , tehát nem 
információs értéke szerint mérle-
geljük (mint a filmhíradót ), hanem 
— sajátos és kifejezetten angazsált 
művészetről lévén szó — társadalmi, 
tudatformáló és érzésreakciót ki-
váltó funkcióját helyezzük el őtérbe. 

A műfaj problematikus volta 
miatt nehezen kérhetjük számon a 
művész többé -kevésbé autentikus 

215 és egyetemes világképét , hisz ez a 

dokumentumfilmben nehezen nyer-
het adekvát kifejezést . S noha ez 
így van , erről az igényről mégsem 
mondhatunk le. Számos, egyébként 
értékes alkotást érhet méltán bírá-
lat, vád , mivel problematikájuk 
parciális , a reális térhez és id őhöz 
nem csupán kapcsolódnak, de be 
is vannak zárva egy konkrét s na-
gyon is körülhatárolt térbe és id őbe. 
Az idei belgrádi fesztivál legkivá-
lóbb dokumentumfilmjeire teljes 
mértékben érvényesek ezek a meg-
állapítások . Az utóbb látott doku-
mentumfilmek közül csak kett őt 
említhetünk , ahol ez a probléma 
megoldódik , Walon Green Helstrom 
krónikája című  filmje mellett 
Frederick Wiseman filmjét , az idei 
FEST-en bemutatott KŐRHÁZat. 

Hogyan sikerült Wisemannak egy 
darab valóságot úgy bemutatnia, 
hogy a néző  a vásznon ne a ké-
pekbe -halt élettel találkozzék, ha-
nem az élet képeit mint művészetet 
élje át? A filmről beszélve a ké-
sőbbiek során rámutatunk e feladat 
megoldásának néhány mozzanatára. 
Mindenekelőtt azt kell megvizsgál-
nunk , hogyan kísérli meg Wiseman 
megmutatni a részben az egészet, 
z „cseppben a tengert ". Hogyan 
mutasson be a művész tizenöt-húsz 
vagy akár negyven emberarcot, hogy 
ezekben a М€ VÉSZ ÁLTAL MEG 
NEM VÁLT®ZTATHATŐ  arcokban 
az egész emberiség arca (annak 
egyféle víziója) megjelenjen? 
Rendezőnk megoldása igen egy-

szerű . Tulajdonképpen bizonyos 
körülmények befolyásolta szeren-
csés rátapintásról van szó. A TV-
nek végezve robotmunkát , Wiseman 
különböző  intézményekről — iskola, 
rendőrség, kórház stb . — készít 
filmeket. Az intézményeket meg-
annyi prizmának fogja fel, mely 
megmutathatja (s a KORHÁZBAN 
megmutatja ) a társadalom szivár-
ványszínekre bomló nyomorúságát. 
„Ezernyi fajta népbetegség" zsúfo-
lódik szemünk elé , bénák , kábító-
szerélvezők , alkoholisták, össze-
szurkáltak , megnyúzottak , átlőttek, 
megégetettek , megvertek , összetör-
tek jelennek meg a vásznon. 
A falakon inneni és a falakon 

túli világ a felületes szemlél ő  
számára úgy tűnhet , bolygóközi 
távolságra van egymástól . Holott 
a kórház termei vérkamrához hason-
lítanak , maga a kórház pedig nyi-
tott mellkasból el ővonagló szívhez. 
Mint lüktető  erek , telefoncsöngések 
jelzik , hogy az élet szüntelenül 
szüli a nyomorúságot. 

Az orvosok faggatják páciensei-
ket, hol fáj nekik . De nem tudják, 
mijük fáj, legtöbb esetben nem is 
tudhatják , mert ami leginkább 
fájhat , az a nyomor , egy nyomor 
fölötti nyomor , mely már nem is 
az övék , melynek ők csak áldozatai. 
Ez a nyomor elpusztíthatatlan 
hétfejű  sárkány, mely elevenen 
falja fel őket . A betegek nem 
tartják fontosnak , hogy gyógyítsák 
őket , gyógyíttatásuk ellen némelyek 
határozottan tiltakoznak. 

A filmről beszélve, egyesek úgy 
vélekedtek , hogy a KORHÁZAT 
bárki elkészíthette volna . E véleke-
dést igazolni látszik a film egysze-
rűsége; a különféle klinikai esetek 
látszólag tervszerűtlen egymás 
utáni sorakoztatása . Mi is ügy 
véljük , hogy a kórház (természete-
sen Wiseman filmjében is jelen-
levő) jellegzetes atmoszféráját 
képileg bárki meg tudná örökíteni,  

ám ennek a megörökítésnek vajmi 
kevés köze lenne a művészethez, 
ha a képek célszer űségét kizárólag 
abban tudnánk felfedezni, hogy 
olyan dolgokat mutassanak , amelyek 
épp a kamera elé kerülnek. Ha 
azonban Wiseman jeleneteit tüze-
tesebben megvizsgáljuk , azt látjuk, 
hogy a kamera nem véletlenül 
fordult feléjük , a rendezőnek 
nyomós okai voltak hosszas latol-
gatás s az anyag végleges szelektá-
lása után még a legproblematiku-
sabb , az ízléstelenség vádjával 
terhelt jelenetet is megtartani. E 
bizonyos jelenet a kábítószerélvez ő  
egyetemistát mutatja be, amint 
hosszú perceken keresztül öklende-
zik, hány, végül hányadékába 
roskad , nedves kezével a hajába 
túr, a homlokát törli , közben tár-
salog, akaratlanul is szellemeskedik, 
jajveszékel , a több mint egy éve 
nem látott kedvesét akarja látni, 
a haláltól fél, s megkérdezi a kö-
rülötte álló ismeretlenekt ől, ki tud 
közülük gitározni ... A jelenetet 
bízvást elmarasztalhatnánk, ha 
szimpla értelme az egyetemistákat 
volna hivatva jellemezni . Wiseman-
nak azonban más okból volt szük-
sége e jelenetre , amit ugyan nehéz 
bebizonyítani, de szükségtelen is. 
Itt csupán azt kell eldöntenünk, 
föltételezhet ő -e, hogy a filmben 
bemutatott egyetemistának már 
azelőtt is hányingere volt , mielőtt a 
mértéktelen adag kábítószert be-
vette; hányadék vette körül , mielőtt 
a kórházba került, s orvosi kezelés-
ben részesítették. 

Van egy jelenet a filmben, mely 
különös vonatkozása miatt nem 
kerülheti el figyelmünket . Műsze-
rekkel teli asztal fölött két vagy 
három koponyacsontból kihántolt 
emberi agyvelőt forgatnak . Egy kéz 
műszer után nyúl , a picurka penge 
az agykéregbe vág, helyéb ől ki-
billent egy tekervényt. 

A KŐRHÁZ Wisemannak minden 
bizonnyal legsikerültebb filmje. 
A hasonló módszerrel készült 
RENDŐRSÉGben már hiába pró-
bálnánk fölfedezni az alkotó hatá-
rozott keze nyomát , ami azt bizo-
nyítja , hogy a wisemani módszert 
maga Wiseman sem alkalmazhatja 
gépiesen . A RENDŐRSÉG című  
film sikertelenségét els ősorban azzal 
lehet magyarázni , hogy a rendező  
erőszakról vallott nézetei nyugta-
lanítóan hiányosak , a film igazsága 
ennélfogva részigazság . Elhisszük, 
hisz kénytelenek vagyunk, doku-
mentumfelvételekről lévén szó, hogy 
nemcsak a rend őrök gyakorolják 
az erőszakot , hanem az autótolvajok, 
verekedők stb. (a filmben legtöbb-
ször négerek ) is, de arról már nem 
vagyunk meggyőződve, hogy a 
két er őszak egyformán indokolt, 
pszichológiailag , etikailag egyformán 
menthető . Wiseman erre vonat-
kozó kérdésünket elhárította, ám 
ha máshol nem , filmjében el kel-
lett volna töprengenie e kérdés 
fölött , hisz a kameraszem önmagá-
ban arra tökéletesen képtelen és 
alkalmatlan. Egyébként Wiseman-
nak, mint maga mondta, bőséges, 
s mint láttuk , kitűnő  anyag állt 
rendelkezésére , ha kedve tartja, 
bebizonyíthatta volna külön a 
rendőrök civilekkel szembeni s 
külön a civilek rend őrökkel szembe-
ni erőszakosságát egyaránt. Attól 
félve , hogy részrehajlóan . vádaskodó 
film születik , Wiseman inkább az 
igazságbíró szerepét vállalta. 



gerold laszlб  

hevenyészett 
múltidézés 

(Garay Béla: Színészarcképek, Fo-
rurn, Újгr Edék, 1971.) 

önmagunk fе1fedezésénеk idejét 
éljük. МMú tшіkbбl szellemi létezé-
sünk folytonosságának fonalát gam-
bolyítjuk, sérthető, hogy ebből a 
szükségеs szellеmidézésből a szíл-
játszás emlékeinek, előzményeink 
feQkutatása és twdatosítása sem ma-
radhat kii. Kialakulandó kultúгhistó 
riai összképiink fontos része az itt 
működő  színészek portréiak meg-
rajzolása, művészi ,pályájuk felvázo-
iása, vámosadnkban, elsősorban 

Szabadkán hasszalbib-rövidebb ndeig 
tartózkodó, fellép ő  színésztársulatok 
ténykedését felllidéző  тnűsorrendek 
i шегtetése és éгtéke4ése. Komoly 
művészettörténeti nnunka a megsár-
guft újságok, időszaki kiadváинyok 
tudósításai, kі~itikái alapján rekoл-
struáln aгz itt zajló színjátszás több 
nvimt másfél százados útját, több 
mint szazötven év romanфikus vád-
1alkozásaimák — mert fitt a színját-
szás még ma Fis гoanantikus tett 
— eapizádjait, történetét megraj-
zolni, felidézni: 

Csak az І udja m7t jelent színé-
szekrő1 írni, alakjukat, művészetü-
ket megidézni, Bakii megpróbálta. 
Halványuló emlékekból, belénk 
rögződő  mozdulatokból és félmon-
dátoikbói, vagy ennél is reményte-
lenebbnelk hátszó hdlyzetben mások 
lejegyzett emlékei, ítéletei, vélemé-
nye alapján kell újrateramteni a 
már kedеtk zése percében szerte-
foszló, megsemлтisülő, elillanó 
művészi megnyilatkozást. Régi, 
kivált pedig sohasem 'látott színészi 
te'ljesítméпyekről írni szinte a 
lehetetlennel határas. 

A múltat tildéző  szfnészafcképek 
írásának többféle đehеtősége köziil 
az a legértékesebb, amely a sok 
kitaláltrészlettel készii•1•t regénye-
sítés helyett a tények bdmonyitó 
erejére támaszkodik, dokumentumot 
késznt, s így fekteti le a művészet-
történet e jelentős ágadatának 
alapjait. Adatókat kutat fel, gy űjt 
össze és közvetít kortársai s a jöv ő  
számára. A színésрoгtгék ezen 
változata nam a magáneлnbert, 
hanem művészetének kltúrtörté-
neti értékkel bíró állómásait s eze-
ken keresatiil a kort állítja elénk. 
színháztörténet s nem regényes 
életrajz, tehát módszerei is inkább 
tudományos, nem (pedig szépírói 
igényűek. A tudományosság első-
sorban pomtossáigot, hitelességet, 
miііјdll több adat közlését jelentd, de 
semmhesetre sem jelent elиana't-
koztatást és szárazságat. S ami 
szinte a tényekkel egyenlő  erejű : 
biztos kritéг iummad, іszakmai tudás-
sal és ,teг nli+nolágiáwál bemutatni, 
elemezni és értékelni  is  kell a 
felkutatott dákumentumértékű  
tényeket. 

Garay Béla most megjelent .köny-
véhen, mely a színészuortré'k 
műfajában első  könyvkiadásunk-
ban, a színészarcképeknek nem a 
legszerencsésebb vádtazatával 
találkozunk. Elnagyolt iportrék 
ezek, melyekben sók a közhely, a 
sab2on, a kémzdЛet csalóka ephzád-
ja, a regénvesített nész, s az ada-
tok sem teliesek, biгonvító ereiüket 
nem eгezzUk, és hiányaik az úró 
eliigazítá mércéjének súlya, bizton-
sága is. 

De •mivel úttörő  jellegű  könyvről, 
kiadásró•1 van szó, vizsgáljuk meg 
гéѕzletesebben is erényefi+t és hibáit. 

A könyv célja megismertetni és 
megörökíteni »azoknak 'a szíвészek-
ne'k és színésznőknek a nevét, akik 
Szabadkán szillettek«, vagy akik 
»első  szerződésiiket színházunkkal 
kötötték, és innen indultak el a 
siker útfára.« A múltidézés eevrészt 
a »végleges feledés veszélyét ől« 
mentheti meg azok nevét, akiknek 
valamilyen formálban részük volt 
színházkultúránk, színjátszófi+ 
hagyományunk megteremtésében, 
másrészt viszont a mai közönség 
előtt növelhetik a színház tekdnté-
lyét, hozЈz јáxulhatna'k megbecsii'lé-
séhez. Saiát emlékei, színészi :nap- 
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sajtó tudósítás'ai, kritikái alapján 
elevenítette fel Garay Béla harminc 
egykori színész .arcképét. Köztük 
a legmarkánsabb név mmndenképpen 
Blaha Јјuјza, a »nemzet csalogánya«, 
akli +több mint .száz évvél ezel őtt 
a .szabadkai színpadon aratta els ő  
súkarét, innen indult el ragyogó 
pályájára. De a magyar színház-
töгténet külön gonddal jegyzi 
T•huróazy Gyula, Hegyi Aranka, 
Fenyő  Aladár, Kürthy іЅѓгј , Lugosi 
Béla, Komlós ,Vіiilmos nevét és 
sikereit Is. Itt találjuk a vajdasági 
magyar szíjjátszás azon lelkes 
és tehetséges tagjainak .portréját 
akiknek jelentős része van abban, 
hogy a háború utánli hivatásos szín- 
játszás biztos, komoly alapokra 
épülhetett. Ferenezy I'bi,, Raczkó 
Ilus, Szabó János, M. 1?álfi Margit, 
Mamuzsich István, Bnlázs Janka 

• kalpott helyet az ut бbbiak közül a 
könyvben, 

Megtudunk néhány +kartörténeti 
érlékességet, többek között, hogy 
a közönség érdeklődése a farsang 
idején lényegésen csökkent, értesü- 
lünk néhány jellegzetes színész-
sorsról ,(Hegyi Aranka »bármikor 
jött, mindig hivatalos küldöttség 
várta a pályaudvaron, és a város 
d7 јhiпitaј án kocsizott lakására«). 
Rábukkanunk nрró, de fontos ada- 
tókra (Blaha Lujza férje Szabadkar 
csáгdás címmel »'szerzeményt« írt; 
Gulyás Menyhéгt volt az első  v1-
déki геndező, aki rendezőkönyvet 
készített és használt) Garay forrá-
sai között elfelejtett kiadványok 
címével taldlkozuiтk (Szab аЕdkai Hír-
lap, Báюskal Ellenőr, Rácsmegyei 
Napló, Délvi іdélái Magyarság, Nép-
szava, Revü, Jugoszláviai Magyar 
Üjság, Munka, Alföld istb.). A leg-
értékesebb adatok azonban azok, 
amelyekbő'i az egyes társulatok 
műsorrendjéről, az itt színre 
került darabokról értesülünk. 
Mintegy . kétszáz darabcím talá'lható 
Garay könyvében, s ezek nemcsak 
színház-, hanem íaléstörténet!i jelen- 
tőséggel Is bírnak, ,hiszen a 
szabadkaii színház, a Népkör, a 
Lеgényegylet, majd pédiig a n~p-
színház közönségének ízlését for- 
málták évtizedéken keresztül. 

Saljnálhatjuk azonban, hogy az 
adatkLzlésben Garay Béla nemegy-
szer !felületes, hiányzik munkájukból 
a kellő  alapos'ság ás következétes-
sqg. »Meg 'kell azt is említeni, hogy 
pályafutása alatt többb olyan seké-
lyes darabban i's kénytelen volt 
fellépni« —írja Mamuzsich 
Istvánról, de azt már nem említi 
meg, melyék volték azok a se-
kélyes darabok. Balázs Jankaról 
megtudjuk, hogy »még szántaian 
siker fííződik ... működéséhez«, de 
a koгуkrétuтnok élmaradnak. Szabó 
Marci munkájának fontos sa ј  t'sd-
gakén említi, hogy „Igyekezett a 
színuadi irodalom értékesebb 
vígjátékalt műsorra tűzni ... meré-
szebb műsorpolitikát folytatott«, de 
a .felsordlás itt is elтгn-аd. Mert 
nyilván a Mágnás Miska, az Eltö-
tött a hegedűm, a Osáгdás'kiгdlynő , a 
Viktória, a Mosoly országa, me'lyek-
ke'l ebben az írasban találkozunk, 
nem tartoznak az értékesebb mű-
vek közé, s bemutatásuk sem min ő-
síthető  anerésze'bb műsonoolitiká-
nak. Az 1864љen Szabadkán vendég-
szerepelt Sіpos Károly társulatáról 
olvashatjuk: »hiába volt azonban 
a .jó műsor, kitűnő  társulat ...« Azt 
azonban nem árulja él Garay, hogy 
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repertoárban mély darabok jelen-
tették a »jó műsort«. 'Lovast' Klá-
riról, Loósz IsUvánnak, a 'szabadkai 
gimnázium egykori Igazgatójának 
lányáról közli, hogy a »szí:npadi 
irodalom 'legjobb, szerepeit ját-
szotta«, a tényekkel azonban adó-
sunk marad. Szirnte a könyv 
nиndegyak darabjában találbatunk 
egy'-égy szinháztörténeti ,fоntosságú 
mégálapítást, .de ezeket nem doku-
mentalja kellőképpen. Amii pedig 
Komlós Vilmos, Paulayné vagy 
Thuтóczy port:réjában a legszem-
betűnőbb, ,mlindössze néhány darab 
címét említi, noha jelentős művé-
szekrő'l van szó, akik néhány évig 
Szabadkán léptek közönség elé. 

Mеgtörténik az is, méghozzá elég 
gyakran, hogy közli ugyan az ada-
takart, de nem elég precíz, s ibizony-
talanságban hagyja olvasóját: 
Fenyő  Aladár »játszotta •Molnár 
Ferenc Farkasában az ügyvédet, 
Molüére fösvényében Harpagont, 
Shakespeare Romeóját, a Hamlet-
ben Mercütiбt, valamint a Lear 'ki-
rályban Kent g гбfota. De hol? Sza-
badkán? Ezt nem tudjuk meg. Vagy 
arra emlékeztet, hogy »1918 
őszén .a bácskai helysége'kben 
működő  magyar lіIvatásos színházak 
függönyei végleg legördültek«; .de 
elfelejti közölni, hol voltak Bácská-
ban »magyar •hivatásos színházak«, 
noha ezt nagyon is fontos tudni. 
Sok .esetben elfelejti, vagy félesle-
gesnék tartja a játszott, ma mar 
teljésen .ismeretlen .darabok, víg-
játékok, színművek, operettek szer 
zőit feltüntetni. Arról ne is beszél-
jünk, bogy egy-egy daralb bemuta-
tásának pontos dátumát csak elvét-
ve tudatja olvasóival, akik aztán 
nem tudhatják, hogy ha ;története-
sen !két portréban is előfomdul 

. ugyanaz a darabcím, akkor két 
különböző  színгеáЈlításгбl van-e szó, 
vagy ugyanabban .a szereposztásban 
játszott a két megli'dezétt színész. 
Felületességre vall, :hogy amikor 
egy-egy kritikából i'déz, nem közli 
a. kritika megjelenésének •dátumát. 
Kürthy Sári egyik alakítását »az 
akkor Szabadkán megjelenő  Nép-
szava cíтnű  hetilap« beszámolója 
alapján rndl'tatja, de hogy hányban 
jelent meg ez a hetilap iSzabadkán, 
azt Оaraytól nem tudhatjuk meg. 
Bácskay Julcsáról például elmondja, 
hogy nemcsak színésznő  volt, hanem 
sz Іrngazgató is, méghozzá Zombor-
ban. De mikor?? 

Hiába írja tehát bevezet őjében, 
hogy a ,;legnagyobb történeti húség-
re és pontosságra törekedtem", ha 
a történeti hűség ellen alapfokon 
vét — rengetegszer. Hogy a törté-
neti hűséget és pontosságot csak 
deklaratíve érti, nem ragaszkodik 
hozzá következetesen, bizonyíthatja 
a Magamról című  záгбíгds követ-
kező  mondata is: »Majd következ-
tek mas szerepék, amelyéknek felso-
rólasa kissé unalmassá tenné 
történe'temet.« Hogy lehet egy •szí-
nész élettörténetében unalmas sze-
repeinek ismertetése?? Sajátos 
szempont. De nrindenképpeл  •meg-
magyarázza, hogy Garay miért 
hagyta ki írásaibó'1 .az adatoxat, 
vagy •miéit falületes közlésükben. 
Esetleg színessé teheti írásait azzal, 
hogy anekdotákat közöl a 'színé- 
szélcről, de színháztörténeti jelent ő-
ségük ezeknek nincs. Elmulasztja 
azt, amire az óriási gyűjtő  munka 
e'lsős'orban kötelezné: nem közli 
sem a színészek, sem egy-egy évad 
műsorrerndjét. Lehet, hogy ,nem 
akarta portréit 'sok adattal megter- 



hehe, de a (kordakumentumfon-
tosságú jegyékeket az írások után 
fiiggeQ kkemt  is  kózőlћette volna. 
Hogy nem alaptalanul vádalom fe-
liiletességgel Gamy'BélІa munkáját, 
b4zanyíthatja, hogy azokról a színé-
sekről, a'kLkkel együtt dolgozott 
()példá(1 Thuróczy, vagy kés őbb 
Szabó János, Ferenczy ebi), alig 
mond valami éndemlеgeset. Szabó 
Jánosnak csak felsorolja a Népszín-
házban ialakított szereapeit, részlete-
sebben egyikről sem ír. Ferenezy 
ILbiről is csupán annyit említ meg, 
hogy »kellemes fellépése, bájos 
megjelenése, іiitelцi..ens ijátéka meg-
hódította a közönseget«. Ez annyira 
általános, hagy semmi lényegesét 
nem tartalmaz. 

Ki ііlöа  kell felhívn2 a figyelmet 
Gamy néhány nagy mulasztására. 
A már említett Ferenozy Ibi paiat гé 
d9ваgyolás ~a mellett említendő, hogy 
az 1886•os Thalia színészszövetkezet-
ről, a Legényegyletљeli műkedvelés 
megflndulásáró'1 semmit sem mond, 
vagy alig valamit. Neon veszi észre 
annak a jelentőségét, hogy 1913-ban 
és '1914-ben Gyórri Géza írta a 
bácѕ!kali Hírlap (s talán a Színházi 
Újság) kritikáit. Lгzéketlenül megy 
el a mellett a fontos dráгnatörté-
neti tény mellett, hogy 1919=ben 
MamQuzsich István ,Darázsméreg 
címmel drámát írt, amit játszottak 
is. 

Mulasгtásаi azmad nLa;gyarázha-
tók, hogy nincs biztos mércéje, 
nem tud kritikusan 'uiszonyúini a 
jelenségekhez, az adatokhoz. B. 
Török Manci például a sok fércmű , 
operett mellett játszotta Ibsen Kí-
sértetek сfmű  drámájának Alvüng-
néját  is.  Enr(91 az a'lakításгól. azt 
írja, hogy »éppúgy át tudta érezni 
a modern  kor szerzőit, mint a 
ldassz'ikus darabok nőalakjait.« 
Nemcsak azt nem említi, hogy •mi-
lyen klasszikus nőalakdkat formált 
meg B. Török Manci, hanem kri- ' 
tiká't is a Oigány című  népszínmű-
ben, neon pedig az Ibsen-drámában 
nyújtott ,аЈa'kításáról idéz. Kritérium 
hiányára vall az i:s, hagy Raczkó 
Ilusról megállapítja, hogy a Сsár-
dáskirá'lyвő  »címszerepében nyűj- 
tott maradandó adakítás't«. Egy-
szerűen nem hiszem, hogy bár-
melyi'k operettiben, akár a Csardás-
királynőben is •mara'dandó alakí-
tást leehet nyújtani. Garay különö-
sen sokszor .nagyon is elnéz ő  az 
operettekkel szemben. Pusztairól 
azt írja, hogy »kom2kumában n f n-
dig igyekezett eszmét kifejezni 
vagy emberi •sorsot ábrázohиΡ«. Majd 
felsorolja azokat a darabokat, ame-
lyekben játszott, s kiderü'1, hogy 
szinte csupa operett vagy népszín-
mű, Mohérc Fösvénye az egyetlen 
értékes mű  ebben a lajstromban. 
Hol fejezett ki komikumában esz-
mét a színész? A Kiralyfogásban, 
a Nebántsvirágban, a Sárga csikó-
ban? Komoly eszme lehetett ez!! 
Jászkürtfl Ferenc ,fejl ődését vázolva 
említi, hogy a »változatos műsor, 
a különböző  stílusú szerepek nagy 
segítségére voltak az ambíciózus, 
tehetséges fiúnak, hogy tanul-
jon«. •Szerapait pedig a Váljunk 
el, a Drótostót, a Szerelem 
iskolája, A szerencse fia, a' Vas-
gyáros című  igencsak kétes 
értékű  darabokból kapta. A tánoos-
~kormkus szerepkörben játszó Tász-
tay Miksáról írja, hogy operett-
szerepeinek hiteles megformálását 
annak köszönheti, hogy »nyílt szem- 

mеl járt az életben". Operett és az 
élet?! 

Garay, az eddig elmondottakból 
is kiderül, elsősorban gaz embert 
akarta megidézni, s nem sгínház-
történeti tanulmányokat írt. Ez . 
abb l is látszik, hogy sok teljesen 
mállékes életrajzi mamemtumot 
említ, lényeges adatókat épedig fel-
dolgozatlanul hagy. Szándékáról 
jellemzései áss tanйdkodnak. Portré-
iból hiányaik a szakszerű  értékelés, 
a lényeget felfеdő  megállapítás. 
Raczkó Ilus »alakításait báj és 
kellem jellemezte«, ő  az, aki a 
• »tömörséget a harsányságig tudta 
fokozni«. Luosi Béla a Bánk bán-
ban »mint BYberaeh, lézeng ő  lovag 
nyújtott kedves alakftást«; egy 
kedves'ritter, aki emellett még f ő-
imtrikus is!! B. Török Manci »ahhoz 
is értett, hogy azokban a darabok-
ban, amelyeknek szövege nem volt 
egészen .reális, dikcióját színessé 
tegye«. Mi köze a szöveg reaНtásá-
nak a dikció színességgéhez? »Vince 
Mihály tehetségében mlinden ösztön-
szerűen, In datosan érvényesült«. 
Vagy ösztönszerűen, vagy tudatosan, 
nemde? Tisztay M'i'ksának, amint 
írja, »alkalma nyílt megmutatni 
oroszlánkörmedt«. Csodás lehetett 
egy oroszlánkörmeit mutogató szí-
nész! Hozzá talán arák Bújdosó 
Rózsa »jellemzése« mérhető . 
ö »az emberábrázolás tehetséges 
szobrásza« volt, »aki mindenkor 
hatalmas kálapácsütésekkel faragta 
ki alkotásaüt.«.Igazi színészi 
erény! 

Rengeteg szóvirág, 'közhált', álta-
láлasság tarkítja Garay könyvének 
írásait. Nagyon komoly és erélyes 
szerkesztői beavatКOZást igényelt 
volna ez a kiadvány, hiszen szerz ője 
arra vállajkazott, hogy a regénye-
sített színészarCképekb ől színházi 
kultúтánk néhány jelentős epmzódját 
tartja elénk. Sajлos, írásainak'do-
kumentatív ereje nem meggy őző , 
adatai nem teljesek, s ezért nem 
igazíthatnak el bennünket kellően 
színháztörténeti múltunk feltáratlan 
vadonjában, de sablonossága miatt 
olvasmánynak is érdektelen a Szí-
nészarckéipek. Nem a szándékban, 
hanem a szükséges krité јliumok, 
esztétikai felkésziiltség hiányában 
kell keresná a könyv hibá2nak for-
ráјsát. ,Példaképpen, befejezésül, 
álljon itt két idézэt Garay könyvé-
ből: »A kispolgárok nem tudták, de 
nem is akarták megérteni, hogy a 
tréfálkozás helyes al'kalm;azása 
művészet« (57. oldal); »Azt tartatta, 
hogy ha ei kell fogadni azt az 
esztétikai megállapitást, hogy a 
művészet л  indig jel2és, utalás —
eszmeire, magasabb rendűre, 
szépségre és igazságra —, akkor 
a színészet az a művészet, amely 
képzőművészet, mozgásművészet, 
zene felhasználásával az élő  emberi 
testen át közvetít2 a testi-lelki álla-
patot, annak változásait, irányát, 
úgy jelez, hogy ábrázolásként ön-
magának egy helyzetben lev ő , hang-
ban és mozgasban egyesített nilla- 
natnyi képét mutatja fel« (140. old.). - 
Ilyen színházesztétikai káosszal 
istentelenül nehéz lehet komoly, 
hibátlan művészportrékat rajzolni. 

A sok kifogás — nem mindet 
említem — után jogos :lehet a kér-
dés: miért kellett ilyen hosszan írni 
Garay Béla könyvéről? A válasz: 
mert első  munka, amely színház-
történeti igénnyel is készült, s a 
további kutatások érdekében fontos 
szempontokat, mércéket megáll- 
pítani, rögzíteni. 218  
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üd-vöz-légy nép nep fi te ar-ra 
ne er-re te hó-ha hó te ha-hó ha-h 
a-ha-ha ah ah ki az aki haj-dan cs 
ak e-le-delt ki-várat az ki a ga-lé 
ri-á-rój lesz kény-te-len hall-gat 
ni mit? vé-gez-nek sor-sá-ról mit? 
nem mit? med-dig mer  en-ni ven-nii 
vagy nem tud-já-tok mily ször-ny űű  
ha kit ver s nem úrž úr ne-vé-benn 
vet mi mi iz-za-dóst mer-ni in-nži 
ak-kor is ez az ve-rem-ben rút nem 
úr nem un ír-nž sem sem-mit mit is 
mer is üt-nž mit t űr-ni ni-ni műút 
őr-lő-tör  dg-ról-ág-ra re-pül mint 
a víg ma-dár víg az ám aggg vén gé 
m s gond gu-ri-ga a tor-ká-ban luk 
á-ban víg ma-dár gžr-be-gör-be luk 
ám az út az út-on es ő  sár sas zárr 
és vért sír-nak i-lyen-kor a ha-mi 
s pró-fé-tők a kik azt hir-de-tikk 
hogy már meg-áll-ha-tunk mert žttt 
az ál-mik föld-je-je je helye de a 
há-zon sas sár zár a sár sas a sír 
a zár és zümm-zümmm-zümmmm 
züm-mög zúg a k ő-kút-kar há-la mos 
t majd lesz is-ten-nek béke a vilá 
gnak bé-ke van volt tessz- z -z -zzzz 
zzzzzzzzzzzzz ka-lžt-ká-ban ka-kas 
ku-ko-rék há-bo-rú coc-tail a krtb 
en bé-ke ku-ruty-tyol a kol-dus jo 
bb ke-zében hejh zsi-vány-ság deré 
k szép zsi-vány-ság jaj jaj jaj ja 
gyakran fogod most már hallani mer 
t itt a tavasz itt van újra no meg 
a forrr-a-da-lom visz-sza-visz-sza 
tér vár egy sün disz-nó ké-pé-benn 
csor-ga-tott fe-hér tu-ru gya-nánt 
friss ci-pó éh-ség mély-ség-ben fi 
mmm  pa-pir-bdl se nem se-lyem-b ől 
o-lyan szé-les szív é-hess száj j j 
árt a szem-nek árt a szív-nek ártt 
a vi-szo-nyok-nak ha a múlt a je-1 
en nem a ti-étek lesz a jö-v ő  ha-z 
ug-ság szem-te-len ha-zug-ság porr 
epe és pör és púp-csáp és zsí-ross 
csel zseb de min-den-kép-pen u-ras 
ág o-lyan fe-ke-te a vi-lág és kii 
bé-rejt lel-ki- is-mi-net mély-ségé 
ben bü-rrr-dö-gök lab-dáz-nak vele 
d is meg is váj-ják sze-me-i-det a 
szé-gye-ne-det hagy-ják csak csakk 
csekk caf-ran-go-dat az úr az urun 
k az ura-sá-gunk тn l-tán mi is tii 
is ők is nyal-ják bol-do-gan ke-gy 
el-mes id-ba-it itt ott amott ž ~ tt 
ma-gához hogy meg-ér-jen hány nemm 
kell nem kell e nagy gyümölcsnek a 
sza-vak-nak s az sem baj ha sá-ros 
lesz a f e-hér tollad utá-la-tos de 
ki-nő  ez az ü-röm-fa hü-velyk-ujja 
mu-ta-tó-ujja középs őujja gyű-rűsu 
jja kis-uj-ja ke-ze id-ba sze-me s 
iája or-ra s egyszer csak ember az 
akinek szemével a napba kell nézni 
és nem a porba 
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em-her e-szes ál-lat min-dot-ták a 
ré-gž-ek az em-her  e-szes ál-lat m 
on-dot-ták a ré-gž-ek és val-lá-so 
s ál-lat mon-dot-ták mert a val-ld 
s az em-her  e-szes ter-mé-sze-té-n 
ik ki-fo-lyá-sa és  ha-szin -t a-lann 
daj-ka-ság dan-dár da-rab-bér-a da 
rab-díj és da-rab-ár a  hit  a jó-za 
n ész kö-ve-tel-mé-nye dá-tum de-c 
ent-ra-li-zá-cž-ó déd-a-nya déd-aa 
pa de-di-kál de i-de e-de írd i-de 
ne-ve-det s ne félj ne-ve- det i-de 
e-de e dű-lő-be er-dő-be hogy vi-r 
ít-son a szó mint té-len a di-óóóó 
szót tör-tem di-ót tör-tern de facc 
to de-flo-rá-cž-ó a nyelv éppen ar 
ra va-ló mint a lány me-nyecs-ke a 
sszony mi-re  is  mi-re is mi-re iss 
is hogy kö-zöl-jük má-sok-kal is s 
a-ját szel-lerni kin-csün-ket a-kár 
í-rás-ban kö-zöl-jük kö-zöl-jük ii 
ná-zisz u-no-ká-já-val a-kár ér-zé 
ke-in-kkel és e-szünk se-gít-sé-gé 
vel hisz a nyelv ép-pen ar-ra va-1 
ó mert ha nem hisz em-ber-tár-sá-n 
ak az em-ber ak-kor e-gé-szere ha-s 
zon -t a-lan por-té-ka a fyi-ely a n 
yelv is csak dek-la- гd-cž-óóóóóóóó 
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h 
nincs aki hitelt ád a gondolatnak! 
és aki hi-te-lez az csak sa-mu siž 
mon sa-rol-ta szi-lárd szž-dó-ni-a 
sok sok sok ki-csi de sok-ra megyy 
a megy a megy ne szólj szólj szólj 
ž-ga-zat  mm ~-dig ž-ga-zat sze-szes 
i-talt ne i-gyál sö-tét-ben ne oly 
ass mert me-rő  á-mí-tás  a-mi-kor a 
mi-velt em-ber azt mond-ja hogy lá 
t az ez kü-lön-ben de-rék de dekla 
sszált dek-ré-tum de-kon-cent-rá-c 
i-ó ez  hit  ez nem is hit csak hitt 
é-tel sza-bály tör-vény tör-vény a 
du-nav nagy fi-lyó a drá-va is foó 
lyó de ki-sebb és dol-goz-ni nem s 
zé-gyere a da-ru ma-dár ha 1e száll 
hoz-zám i-lyen hin-tán o-lya-non i 
s ül-t az em-ber már ám mmmmmm 
rnér-leg hin-tán de de de-legá-cžóó 
ként del-fin de-li-be-rá-ci-ó de-1 
i-ka-tesz vesz ha kell de-lirium t 
ré-mensz ha kell e-melt láb-bal el 
őre és hát-ra o-da visz-sza a 1á-b 
át át át át mert hiszen kivezet ő  u 
tnak lenni kell ha fene fenét eszi 
kkkkkk ' 220  
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