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A KOPARSÁG szЁPSЁG Е
LEVЁLINTERІю PILIiY.SZKY JÁNOSSAL

HORNYIK MIKL б S

Pдllirц5mky Jámos volt a felszabadulás wtáaи mag~rar líra egyik l,eg=
nagyabb ígérete. Trapéz és korlát című eliső kёteгtét, mely 1946 -ban
је]cnt meg, karгtlár,s kö1!tők és kriitikusak osztatlan ellsmeré.se fogadta. Az azбita eltelt húsz esztend ő fогlугаапáп Fitimszky madeatin
xöli;гésizetiiдцk kvaas~szi!kus alaikda lett. Az a belгsб, lelki fiarrad а;loш, а7пдlу
lітáajáabam ІrtОllСSi ti;sztasárg, filoъófiai mélység és va1Јlásoз tartalom
háтarvasegy ~ségében jut kifejeгёsre, csak a lгeгgjabьak verseiben fed.ezhető fel.
Minden más táns~ától elltérбвn., Pilinaaky nem temmékenyülőagazdagadó, teahrá,t лö~vie(k ~dĐ ,és váltazб élгetműveQ vívta ki ezt a rangot a
rruagy ~ar és a,z eurápai köbt гészeіtben, haaiem та(kаcs önismétlaésseQ. Igazat
kell adanunk a lkmitiknzsakтvak, hagy lírájálbмan mindmáig nem történt
jelemitósebb sъerrvlléІeti válbozás. Sz!earLІёletért telj es mémtékben а viжghábarú deteгшјвёlta; иасоуб idegenségben, hamuszín ég alatt bévelygő,
árva ember szál hazzamk vlea^sei,bó1, a kifоsztoгtt és meglgyhalázatlt. Az
egzisztemaiiáAШs 1iёt végső hatá гain jáг, rrvá,r ma,jdnern а tárgyak viIágáib+aд.i, ahol
Valószínűtlenül
gyenge pulzusok igyekeznek;
próbálnak megmaradni.

A hazátlan, е`1gyötört e mbe r szenvedéseiar6 ►1, а „baladogságug lelassult

pusz~tulásїгбQ" beszéil szünte&e тiiцl. Nem metafizikus; versei a rryúl ►t .realiitásába homgonyoznak. Nem m юtafдzi►kus, maert minnden realiatáз, így
а múlté is: jе llenvalб~ság. Úgy mondja ki keanény, hi deg vagy iгzzó szavait, miint а hraдráalraítélt: kaгІtáavolгságnyina а sear>Ltnitőd.
Csa1k karoansёtét éjsza4 ~ában, fazó krumpliföi Ісlekeaz vagy iires hamaikbányrában oQyan иége,s érvІényű a sгzó, mint az 6 kölitészetében. Кö1нгsaeté+bem a smaиak, mint ra tárgyak: оrивa,gi,uk iizenetei osupán. A lagtisztább, „abjelkttá,v" líra ez. H a egy szđwail ki lehetne fejezni, azt
mюndanám: inia. Mart Р;.1,пс~Лгу nem szzómоkal, nem pöröl és nem
atkorгódi.k. Vezefkel mlaldammyi,unk helyetJt. A j ávát~heгtetlen B űrLnel néz
szembe. S hogy felo ьdádm,i nem tud, 1eszántiolni nem akar, a „fё1лјi1eanielked ёst" v;agy а feledéíst erk stelemnek tartja: ebben van emberi
és köШtói ma,garGaпitásá,rnak naigylsága.
~
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A sёtét mennyoтsaáag neancsak Auschwiitzban kísért, а múzeuгr>lmá

t ha,laálatáьarakbaan, hanean az e mber 1elkében is. A hétközna ~pokban,
plakáltamagaлyban z6 éј jeil,ekben. A mt xealitása ez -- s а költő
részérőd „mоzdu]1a1t1an eQkölteilezettség".
Több гrrLiinit húsz kér.désean,re R;alins Иky János az alábbi nyalc fclelietet
küldte. A kurat+a válaszak töan&ségiid ~kel kárpátоlnak: Pili,nsгiky ars
poetјсá~aalt, köaltái világát az Is megismeri bcll ő,lilk, aki verseit nen а1vaasfta.
KЁRDЁSEK ÉS VALASZOK
FeilQépésae után az 50-es évek eleJéig verselt rendszeresen
kázöllték а fo(lyáiraato(k: a, Magyar Csillag, а Válasz, а Sorsunk,
а Viqilia, az rtTjhald és a Kortárs. Kёsőbb azonban, köritilbelгül
haat-жét éven árt nem pubilikáillt senimit. Mi volt ennek az oka,?
Akkori hal7lgaitásam oka politikai va1t: 1949 tavasrz.átál 1956 nyaráig sehol se közölték íráasaimaat.
Minthagy igen ritkán közöl Іј verset, áUtalában szLik&zavii
köФtőnek ta,ntják; hra,llgaatásált fanmaérzékenységével, verseinek
„művessé.géved" magyararazák. іgy van-e?
Nem vaagy ~ok szűkszacvú, s végképp neon „m űves ködtő". Nehéz
errаl beszaylneam; s egy ~áltaФán гnagarnről, maint „költfíről" nyilatkoznam.
Az íráS számaamra valami tö ~kéietesen egyszer ű és mezíltelem fuankció,
egyszerűbb, miant a pusztra cselékvés vagy а beszéd. A léleak ke11 ő „mezítelleei ѕégi foka" vdszont ritka. Flutaasíltvia minden föilt űn;é ►st, aninden
„beölltђіködést": а mű,vészetben valójában a tökéletes i,génytilemség
érd:elkel, a g уearekek, az öreg оk és а hallottak beszéde. A gyereket mondtaan, di nem,. amikor játszik. A. jaгték а gyerek száunára k,i гándulás
abba, ami. ],ebet belmle vaagy а vidágbál. Engem az elfáradt gyerek érdekel, aki jáatéka után vжsza,tér valádi elemébe.
Mivel magyarázható ,a tartóakoadása mindem i гоdaalmi vitáatód?
-

A köiltésmetr!őll iadegenkedeatn közvetІeniul beszélni. I11ettiensfégnek
éгzeпn, mintha férfiaak d±иatpахуьъérnáaikat viltaríгn.ák meg egyimás között. A иalllás és a fidazóf3a. köze*etlenül érdekel ugyan, de mint olvasтáту és mediat~ci.ós anyag. Ezekben viszont az isntieretiin és b'izonytaalaan elemek kёteleznek többalyiare kmaasáigma.
Az íráas, kii,lörnösem а versirás: kiitárulkazás. Tehát Фényege
szerint élilaentгnond a néntiasá;gmak
. . .

туgy szem.eltnék íгmi iis, mintha tulajidonk,épгpen ihallgatnék. Táláan
inтlélt tökéletes fo,rmaai 'тgémylaelonségeпn. I1lenadőségből és tapintatbál.
Elіоgu,llbam szódaalak meg, s ezt az elfagnaalltsáagat sose fogom tudni levetkőmni. Llугет érteleamben megrekedtem a gy!erekk огban.

Kriatikusai helyesen állaptitották meg, hogy verseit könyörteuen feg уelmezetltség, erős fommiai zámtság је]flieamzi. ön nem
tartja „műves költ.őmefx" гagá,t
mi az, amit ilyen szenlpontb61 mégis j elentősnaek taat?
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Fommiailag teahát: a zörej, az üté.S Іk és kupásak, vagy miég inkább
a régi irkák fáradhabatalan korkataenge гe! Azoka vól +lem jegyek, mik
elvéthet ІІtden je erut ~éslt adnak egy itá гgynak vagy egy él ő~lénynak. Van
Gogh cipője; el арult bőrönd az aausahwцtzi múzeumban. Ez az, ami
a vtlágb ~an megrendít, vagy a ég inkább: arni belöle atttahonosan ismeretlen. Az az ösvény, amin át megérkezt еm, s amin át egyedül tаlrдlhaфak ki belőle. A kopáг ság szkpség1e az egyetlen, amiben reménykedem.
Az a igygédség: arnift a véletlen., vagy rnég inkább egy sálszarosító
gép közönye fugaflm inhat meg agyadul arról, akit szercetünk.
Az úJ ma;gуar i гогdaloanгtöвténet 6. kötetében alvas+taan, hogy
а fa.dmrnu4s i,szzan уагtával valá ta7гáЈа omása, ezeknek az élanények г
nek a feloldca(tlamsá,ga „az emberben való hit n ъélyebb, általánosгabb miegrendül;ését is konzerválta" az čцг művésze+t,ében. Egyszóval: pesszimiatáatiak m оndjak . . .
gesszianizanгus ez? Űgy éгмгІтn, egyetlen 1eletőségean arra, hagy ne
1egy+ek petsszintiicsfta. Egy оlгуап daend., iigény+telenség, kornalyság megközelftés,e, amilyen a gy еГek+é, ntiicvel egyidül abbődl eгггielkedhe ~t fö1 az
е1!ső ha jnál vigasta1lása. A művészetben egyedi:iil a „megaldhataitlan", a
,;sakk-martt" heQyzeit rernényel;jes. A töb arz éle гt gondja. A műv+észet
viszont valami aly,asmire válililaцiozik, amie az élet nem vállalkozhat.
Ki.ilönben mi smerepe its lehetne? Ёlet és halál közt közveti,ti ő; akk,or
szál JeghalthatásalІуban az élet érdekében, a аnikor éрр га hađ á11a1 1t.ásgya1.
Vigaszai persze aligha fоmd3,thaták Ii köznapi vagy fagalm цi nyelvгe.
Ha ezt meg Mehetne tenni, nem lenne +többé &zükségünk rá.
Ki'vlönben pesszimiz кnus és optimizmus иiltáját а műveszetben számomra SiimLOne Weil fagaMmazta meg a legmegkap бbban: „Amenn уire
~ ~ ség látványa, осlу egyedwra,lk,odбan szép annak
riasztó a szereneséitltiea
igaz míiгvészi kifejemés;e."
Лllennyiben öгvkif,ejezés а kölbés¢,et? S mennyi,ben itöbb
ennél?
Az ember nean magát irja, hanem mindig valamiképpen az egészrбl ír, hagy a7Јtán az alvasб ismerhesse fö1 benne önntiagát. A nészLe+tek
él~rálasr јtana(k а többiektől, mig az egész mindig és mindenkit egybiekö't.
Az „egésDröl" semmit se гtudunk és semmit se tudhatunk, ez a „nemtudás" mégi.s eligazíit, ez а „söté►tség" mcégis világit. Az „egész „ sose
nyoгmasatá, elШenkezáleg, enyhi,tő könnyítёs rajtunk; legintimebb bírtakunk. A +tudomány részleteken át próbál utat törni magának az eg!ész
fele, a. тYиá,vészeit a felderitotben része1vet maga mögött hagyva, eleve
az egészгІ fülel. A tudarnány az еmbeaмi9ég legfőbb gondja, a mwvészet
az egyes emгberé. Joga van hozzá, hadak tragikuma jogán. Az eanbeтnség nem ismeri a haláal ea,ményét; résmlet-tudását, гésaLet-élményét
világról csak a halálira цнéФн egyes ember egés гitheti ki az egésszel
va15 kiвnoaldhataltlan +ka csoaa,tá.val. Iga,z, ez a ,tudá,s" is а részleteken
át beszél, di ilyenkоr m;ind,i,g kiUinik, „гkiha(1Ma+teszik", ki is a részieltak,
való!di јhІetбjІ. Акшлél а résml,otek za ja elnyonІ ja az „egés+z:' csend j ét
szegény gazdag az. Ezzel szemben a иаllббдг beszéd а művészetb:en
mindig a gazdag szegénycség ъeszéd+e.
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— Maзgatlaritását engagement immobile nak, rnoziduLatlari elköte>lezeststség.nek nev ~te; költészetét keresztény ihlietésíínelk váL1ja.
Mi ennek а k~e1t fo,galoлinaгk a szerepe a köitcszetbem — s m,inthogy itlt nean lehet éless határvona'Lat иonni: az életében?
írásomban; annak
— Erre тагг megfeleltem Ars poetica helyett cпmíí
"
néhány mo х atát isrnétlem e,l.
Ацbегlн Сaanus а Sziszüphosz mítosza (Le m$he di Sisyphe) cim ű
könyиében s7Jemгére veti Daszto jsvsk јЈ .n сk, hagy fölisnІгrve а világ
abszurditását, гmégse írt abszurd regényt, hangi a hit vigaszába теnekült. Gsakhagy а иΡilág abszurdlstásának föliiisme;résén túl — és е;рр
neon а nзsenekvés irányába — van egy még kdve.tkezeteseibb, ha"ugy
tetszik, m,ég abszwrdabb lépésünk, s .esz a vilrág k.ёpteslenségének a vá1lацáва. Gamus s zerint Dosato jsevs ~k;i j azzal, hogy egyszerre onondatt
igent az örökLét bavdagtságára, s a valág
baldagtalanságára, va11é j а,bал
~ '
а megalá ~kadást választoltita („La rёponse де Dastaievski est 1'humiliation"). Csakhagy magunkra vennl а világ k ёpte'lenségérLek a súlyát,
m,integy beöltözve а 1ét és ? tulajdon elllentдnandásai.nask terhébe, DosztoЈ evs ~kiЈ nél Фávollról sem megalazlkodást, hanem épp az eцbenkeazőjét
ј e,цentš. Alámat a neve, s túl, messze tú1. а szаьadságon, а teremtés
cafér.ájált érinti már. Passziv terean гtés, lregyeol bár а legteljesebb saolgaгság hordozója ,is; vagy éрр azért.
Né~stel,enül és megíratlsaai, a maga szünelt néцküli foslyl<з,rnatosságábaл,,
úgy, .ahagy azt az EvangгéLium kоcli:fikálta, mi lenne más а szegényék
történeste közö гttümk, ha nem esz? бk, а szegényeik azok, akik mintegy
i;nkaгmá,lцták, valóssággal а vérükьen és а húsukьam, küzvetbemül tagjaisklban hard,ozzák idő~tШem idők бна а világ rájuk eső, lényegie szeriollt
elviselheiteltцen, foskrdl fakora m,egseanonilsiгtб nehezét. EttбI alyan nyugadtaak szтvükben, s érezhetik maguk körül egy isteni rnindenség јеlemfцétét.
Szemsben velwk a gazdagok јgyekszІinek szabadulni e képtelen tehertél, a gazdatrLan abszurditá gazdáat цan temhét zúdoútva а világra. Ha
a szegények tehervá ~lца;lása az isteni megtesltesülés idatr ет е]iőképe, а
gazdagok a deinkaгmáció kezdetét jelentik. S amikor e lerakostt és
szinte kithat6v és tapinthatává Lett gaгdátlam terhet maga a szelLem
se ha;,j7landб töгbbé msagara vinni már — beérve annak puszta és
kétségiьeesési,g mienő иауу •akár adekvátan firiva ц szesnléІetével —,
цénye,g>éfьen osask swlyosbitja azt, amilt a gazdagok már régen megkezdtik és ецеггнбl сLlköveгttek.
Sгzínre léphetтlek a közö~ éig>ess bűnözők — a végki>fiejlet szerepléi —,
kik az absszurгditáslt, а ,batrányt most már k,özvetlenLil követ+ik el, direkt
mer n ІеtјјiК, pervertáltságaatál várva vatlaonif ёle vi.sгsгzafeLé ha ~tó meggazdagodás, hatalom és szabasdság soha nem volt beköszöntét. Az ástatlanok szea~vtedése ettél fogva már nem követkогmtiény többé, hanem
а kömyörtelen asemények gedhetet ьen energјаfоrrasa.
Az í;gy fejün гe idézett katasztráfának volt azonban egy niAs& tanuцsálga is. Az írott tönténeъean romjai alLaitt szinte kivétel nélkш rnindarvnyian érin ►tlkezé>sьe jutoгsütunk saz iratlan történet, a szegények ,éцeitének
n~ élysétegévcl. Mi is tapasrntaltuk már élfeleajtett szavak, — mint éhség,
szorn,júsá ~g és hazátlanság — elemi jelentését, úgy, ahagy azokat az
írás msindenkоri aranykaranak szesrz ői használtá,k.
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Cоse
Számunkra e' ddig ismeretlen ellentmondásokat élltünk r ,
hitt kiszalgál ►ta toitltságot és maradéktalan védettséget. Látszat és vak srág hсІyet csІ réllt. Kényes gesztusai mögötlt láttuk en аi a jóllаkott a .t,
s 'a moislékot anу agtaa(lan szubsztanciaként magához vinni az éhez őt.
Ideig-óráig min,daлnyinn szagényеk leоhetttüntk, részesei a si génység
pozi сioná'l ѕ szákralitásának, képtelen terhének és passzívan teremt ő
bizonyasságám аk.
SzeaYiély szerint ekkor ismertem meg el őször a békét. Neh Đz helyzetemből mégis szabadulni kívántaдn, amikor pedig ez be is kivetkezett, nem véletlen, hagy wgy érte szabadulás, akár az el,sd gyereikkorf
bűnbeesés.
A tények mögül számíizöltt Isten id őről .időre átvérzi a törtáne1 Е:m
szövetét. Ami nyomot hagy rajta, aly véghe.telülemül igényte lІn, hogy
kérdéses: valaha is föl tudunk érni hozzá? Ha lehet megkülönböztetést
tenni, a köztünk beáDlottt elnémíthatatlan csend többé nem is annyira
a kиlttészetet illeti, mint reagálta k őltы kiteilezi, élete cgész°t követeli
már, s nem lehet nem eleget tennie hívásnak, ha mindjá гt a végleges
és tökéletes elnémulás kodkázata árán is.
~

~
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A NAGY VARАZSLŐ

MAJOR NÁNDOR

„A pesti vásár, amint valaki az ablakon áit nézi a dolgokat" 1 írja
Krúdy 1913-ban, 'egyiik legjobb regényének, A vörös postakocsinak az
előszavában, s 'az olvasó el őtt egy pillanatra felvillan a flaubert-i objektív szemllélődés és kínosan pontos fagalm аzás igénye, amelynek nevében abban a korban már ügyes, de szerény ailkotóer ővel megáldott
író-mesteremberek, Daudet, France, Baurget és követ őik, apró, koherens témákra szabdalták az emberi sors nagy, bonyaliult víziöját, s a
realista m űvészi regényt vélték megalapozni azáltal, ha az egyenes
vanalvezet(ésű történetnek és az ellentétes jellemek összeütközéséb ől
fakadó banyodalornra való építésnek segítségével m еgti!sztítjá,k a regényt a szétfolyó íepikai ;anyagtól.
Krúdy is hozzáfog, hogy elmondja, mi lesz regénye témája, ekkor
azonban m:eglepеtés ér bennünket: szó sem esik kerek történetr őаl,
nyoma sincs egy kiszakított, jól körülhaítárolt életprohLémá.nak, a téma
voltaképpen elveszett, s helyette egymás mullé rakott képek, esetek,
emlékek, áumok, val'loгrnások, helyzetek, gondolatok, titkok, hangulatok,
ködképek, fеlбtlő mozdulatok, kavarognak: ismét a szétfolyó epika
tenyészők.
„Hаlkan elmondott szavak, elfelejtettnek vélt emlékek, szenvedések,
,

1 A
vörös postakocsi, 9. lap. — TanwLmányunk idézeteit a Krúdy-m ű vek Legújabb
kiadásából vettük. Mivel azonban egy-egy kötet több m űvet is tartalmaz, ezen a helyen felsoroljuk mindazoknak +a könyveknek a teljes biblagráfLan adatait, amelyekre
tanulmányuníkban hivatkozunk majd, a toválbbi lábjegy гetelkben viszont a m ű címét
és •a könyv lapját jelönjük. Tehát: Krúdy Gyula: Színdbád, FaLS ő könyv, Magvető
Könyvküadó, Budapest, 1957. A könyvben: Színdbád ifjúsága, Színdbád utazásai, novellák, A francia kastély, regény, Színdbád: a feltámadás, novellák. Krúdy Gyula: Színdbád, Másodlik könyv, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957. A könyvben: Színdbád
megtérése, novellák, Alomképek; Űjabb Színdbád-történetek, novellák, Purgatórium,
kisregény. Krúdy Gyula: A vörös postakocsi, Ő szi utazás a vörös postakocsin, Két
regény, Szépi.rodatnvi Könyvkiadó, Budapest, 1963. Krúdy Gyula: Jockey club, Hét
kisregény, Magvető Könyvkiiadó, Budapest, 1964. A könyvben: A b űvös erszény, Pesti
n őrabló, К leofásné kakasa, Öszi versenyek, Repülj fecském!, Jockey club, Etel király
kincse. Krúdy Gyula: Rezeda Kázmér szép élete, Nagy kópé, Az utolsó gavallér, Szépirodal.mi Könyvkiadó, h. nélkül, 1957. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja, Napraforgó,
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1958. Krúdy Gyula: Hét bagoly, Boldogult úrfikoromban, Regények, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1963. Krúdy Gyula: Mákvirágok
kertje, Öt kisregény, Magvet ő Könyvkiadó, Budapest, 1961. A könyvben: Andráscsik
örököse, Mákvirágok kertje, Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban, Rózsa
Sándor, Valakit elvisz az ördög. Krúdy Gyula: Bukfenc, Velszi herceg, Primadonna,
Szépirodalmi Könyvkiadó, h. nélkül, 1958.
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amelyeiken ma mosolygunk; valóra vált álmuk értéktelensége és olyan
rernényІ k, amelyek már nincsenek.; karán jött ősz hajak és fölriаd~ásdk
az ágyban, a sbtét szobában; .enyhe öngyilkossági tervek; sötét gondolatok a gyilkosságról, a rablásráf, a bosszúállásról; a halálnak várása
és óhajtása, mire fölikél a nap és a lampásak ébredése esténkint, amint
a színházba liép ő nők fehér nyakán és fényes cip ősaYikán megtörnek a
villamos sugarak..." 2 — eZt szándékozta Krúdy megírni regényében.
Ez a barolkkas ex ővel !kitörő elementáris forrás, az egész évet vízió— minden benne lesz a regényben, írja Krúdy — elisöjának áhí torsa
"
pörtе a regény teapatikus koncep сióját, s a színdús nagyvilági élet
kavargása új regényfelfogást sejtet. -Bizanytafanul, cs аlákán körülhatárolt 'ködanyag az, amit Krúdy, regénye témájául, xnegjel ќЯt, szalkasztdtt olyan, mint amib ől Jo ce vagy Mulis építette fel kés őbb művét.
E koncepció ,kibontakozásánaik el őzményeit 1890-ig követhetjük nyomon az európai regényben. Az els ő említésre méltó mü Gide Mocsara
(1895), amelyben éppenséggel semmi som történik: egy író regényt ím
egy emberr ől, aki semmit sem tesz, de ő maga sem tudja ezt megírni
— 'ez a .regény. Aztán Pirandello Matia Pascal haldia (1904), Rilke Malte
Laurids Brigge feljegyzései (1910) , Unamuno Köd (1914) című műve
egyegy áltamás. De ugyanebben az évben, Krúdy sorainak megjelenésekor napvilágot látott Proust Az elt űnt idő nyom аban című művének
első kötete (1913), Kafka írni kezdi A pert, Joyce hozz fog az U1: űsszeszbiz, s 1Vlusil jelentkezik a Tulajdonságok nélküli ember ötletével.
A hagyományos realista regénnyel radikátis аn szakíató modern regény
születésének évei ezek. Krúdy ragyogóan megérezte ezt. A Hét bagoly
(1922) Józsiás !költ őj.e, aki a cselekmény szerint ugyanazokban az években, a századvég kilencvenes éveinek elején volt kezd ő író, mint maga
Krúdy, e szavakkal tör ki az agg Szomjas úrral folytatott vitájában,
midőn a korábbi és az ú j nemzed>k arculata közötti különbségr ől disputálnak: „6, ti csúf, önz ő, bölcs öregemberek, akik fásult szívetekkel
már nem értitek meg az érzők fájdalmát és szenvedését. Mit tudjátok
ti már az ifjúság csapongásait, kedvteléseit, a szerelem der űjét borúját,
változását! Mit tudjátok ti már a mai emberek гájdafmas ,szeszélyeit,
gyötrelmes idegességét, századvégi boldogtalanságát! Ti s11ülettetek és
éttatek egy álmos, kimerült, szenvedélyeit kiélt korszakban, amikor
minden ember bölcs, megalkuvó, ínyes, letkiismeretlerl és kényelmes
volt. Nem ismertétek a fájdalmakat és nyta;gt аlanságokat többé, miután
Ferenc Józsefet megkoronáztátok." 3
Ugyanez a mozzanat bukkan fel a Valakit elvisz az ördög (1928, folytatásokban) cím ű regényben, csak politikai vonatkozásban. A cselekmény ugyanabban a korban játszódik, mint a Hét bagolyé. Midőn
Alvinczi — a hős — körútján kiderül, hagy a közneгnességet már nem
tehet megmenteni, Patkó Bandi, aki Krtídynalk éppaiy hasonmása, mint
Jázsiás költő vagy Rezeda Kázmér, a regényre nézve kulcs jelent őségű
magyarázatában eképpen fakad ki: „Ezik a csúf öregemberek, akiket
itt láttunk, csak a régi Magyarország vétkeit hozták magukkal, de nem
erényeit. Ezek azok, akik Vízkereszt napján nem a három ,királyo'k
nevét írják fel az ajtó sz еrnölidö+kfájára, hanem azt, hogy: ,Minden
mindegy!' Undorodom tőlük,mert még csak küzdeni sem akarnak a
A vörös postcLkocsi, 10. lap.
3 Hét bagoly, 193-194. Lap.
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sár ellen, amely szájukig ér. Ez a sok hitvány lóköt ő zárja el előlünk,
fdaftalok, el őtt az vitat. Eszek er őszakoskodnak, mert ősz hajuk van, ezek
rimánkodnak kegyelemtért, ha letaszítjuk őket a gyа.logjárdáról."4 Akár
Musil .könyvében is ,oгlvashattuk volna a fentebbi sorokat, annak a viPágnak a jellemzéseként, ,amelyben „tulajdanságak nélküli iemberek"
szül ettek;.
S éppen ez az egyik legfontosabb mozzanat: Krz ídy m űvében természвptszerűleg, szervesen bukkan fel a modern regény megalapozásanaak
szüksége; az a való világ is, amelyben jómaga él, s amelyhez költ ői
világa kapcsolбdik, terméiszetszerűleg indítja erre. A magyar irodalom
szerenGSés pillanata volt ez: a Monarchia, kozrnopolitizmusá цal, sőt
irvternacion аlizniusával,, legaláibb f őbb kulturális és társa,dalmi központj aivbam ugyan аzakikal. a szellemi problémákkal küzdött, amelyek az
európai szellemi élet más központj аtt is foglalkoztatták. A f ő áram
sajátj аklént ,sodorta magával Krúwd ~rt; az ultána következ ő évtizedekben
már minden modern m űvészeti törekvés valamtielyest idegen, kívülr ől
jövő áramlatként söpört végig az elzárkázott, magába süppedt ország
művészedén.
E tekintetben még gyerekcip őben jár a kutatás: mit jelentett a szózadvég és századel ő Monarchiája a művészetniek, kivált a, modern
európai irodalom megteremtésében, s milyen távlatok nyíltak ezzel a
magyar irodalom előtt is. E vülágbál n őtt ki Musil, hroch, Svevo, Kafka,
halvány köze volt hozzá még Joyce-nak Is; ebben gyökerezett Krúdy,
s ennek távoli hajtása Krleža; valamennyien annakk a világnak ádáz
tagadód voltak, amelyben gyökereztek. „Ti ebben az önző , realista világban éltetek", mondja Józsiás költ ő Krúdy Hét b аgoly című művében
a korábbi nemzedéknek, „Realisták voltatok, urambátyám, amíg éltetek, azért nem tudj-átak megérteni a mai, századvégi vilá•goit" 5, s vajon
kiknek a nevét idézhetjük még is nagyvilágból., aki ennek az ú j él Іtérzésnek acsapásán jártak regényeilk;ben abban a korban? Prousitét
Virginia Woalfét, HuХley-ét, Unamundét .. .
„Amint valaki az ablakon át nézi a dolgokat", ir.ja Krúdy, ntiiköz,ben
semmi sem volt idegenebb t őle, mint az érdektelen, hideg szemlél ődés.
Amerre csak fordult, minden ianpnesszióvá vált benne, a, tárgyaik viLá,ga
is jelientésdüsan kelt életre körülötte. S mid őn már merészen kijelenti,
hagy a hősöket mint „játékszerül el ővett bábukat sorban bontogatom",
s a történetet, a szentnek tartott regény ~ke}léket is mintegy сsupám véletlenül és mellékesen, voltaképpen tagadálaag említi, hiszen köszönetet
mond a szerkeszt őnek,amiiért ,.,a törtenésbem sem kívánja azt a bízonyos valószín űséget, amelyre az íróik a közönséget szoktatták", váratlanul ismét felbukkan .egy talány, s kételyt kelt bennünk: „Pisti regény!
Mit lehet írni Pestr ől? ordináré passzió, mint az á.l.latakínzás. De megpróbáPjuk."6
Kétely munkál bennürsk, hiszen éppen abban a korban izmosodott
maga reailtsta hagyamányokat karszerváló freskóregény, a társadalmi
körkgpet és keresztmetszetei kínábó, várast, falut, , osztályokat, rétegeket, szokásokait hívem s programszerűen festeget ő regény. Hogy értsük
tehát Krúdy mindent elsöpr ő szavain, amelyekkel m űve térmáját fogValakit elvisz az ördög, 705. lap.
Hét bagoly, 194-195. lap.
e A vörös postakocsi, 11. lap.
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falta össze: a váras leltárának? Mindig gondja volt rá, hogy leírja a
várоsbam dívó valóságos szakásakat, azok alakulását, az utcák színeváltozásait, az apró boltokat, tulajdonosaikat, áruspecialistákat (a Kfirály
utca de'rása a Baldugult úrfikoromban lapjain), közéleti szemly:ségeket szerep еlltetett, akiknek ügyes-baj,as dolgait híven rögzítette, részben persze a cseleakmény idejének felidézése, részben a társadalani
háttér különös érzékeltetése végett, de aztán a mai olvasó végképp
elrefiitentő példának, látja azokat a hosszú lapokat, :melyeken rég elfelejtett, semmitmondó nevek és események áradata hömpölyög. Az
olvasó tudja persze, e sorok hízelegtek a kortárs ,olvas бnak, hiszen
azoknak a nevét látta a regényben, akiket maga is szemé1 у szerint
ismert. Ma már foгdіthatatlannak, olyannyira helyhez kötöttnek, specifikusan magyarnak, s őt pistinek tűnik emiatt a szerz ő, mint még kevés
író:
„Az e'llső felübetes pillantásra úgy nézett ki Pest ez évekbAn, hagy itt
senki sem akar a .munkájából megélni; gazdag araberek megkopasztásán töri fejét mindenki a vácrosba л; Tutrizók, akik Franki мбгіс nevű
csadagyer шek útbaigazítása nyomán nemegyszar tornát ütnek, és lóverseny játékosak hemzsegnek; Göndöc сs Benedek békésgyulai apátplébános aKépíró utcai ablakbál lógatja le csibukját Luft Rézi házában,
ahová vendégiként betévedt; a Ciánkáli cinű élclaлp kiírja a városbele
hamiskártyásakart; Eduárd, a Kontinentál szálloda portása el őszöz
mutalt ajitót a bécsi vagabundoknak; Gály Lajos, az egyiptmmi kedive
váltóival megjelenik az Aranykéz utcai kis koresanábam; Szixmai Imrét
pezsgőben fiirdeti a vörös шilliamo&lány: megindul A Nap című újság,
és némi ijedtség észlelhető az elszám't városban; a régi szép kastélyban, aMagyar utcában dédig szól a muzsika a tiiká г szobában, Đesterreicher úr elválik, és egy fekete pincérn őt vesz feleségül; a Gyapjú utcai
német sizínhaz egykori m űvésznője, K. kisasszony, tábornokmé karában
is megjelenik a Bellevue гΡteraszan, Carola Cecília elpusztul Pestr ől, és
szép asszanyoikból öregasszonyok Tesznek; ügynökség rikoltoz, és mosoQygó csendben dolgozik a n őkkel való kereskedelem; az életben való
baldagulás egyik fontos körülményének látszott, hogy ki melyik kávéházba jár, és mennyit hitelez a szabiija. — Bánatos, szélhámlas, üresfej ű Magyarország, arrгe'ly a nadrágja szabásából és a kártya kevexéséből akaгt megélni."7
Akármilyen szuggesztív ereje is van ezekinek a soriaknak, s tekintse
bár őket iaz olvasó afféle kiragadott újsáagc јmekne:k vagy 1Liradó-szövegeknek, amilyenekre a kaés őbbi modern regényekben ,ga гmadával bukkanni, az a kérdés, vajon körképfesté&e a rendeltetéstik, egy társadal,am ffnegrajzalása, a városregémy kiibanitakaztatása, m;i гként azt a
hagyomáaiyos regény egy válfaja épp abban a korban szorgalmazta?
Végső soron igennel kell felelnünk: Krúdy valamennyi regényéiben fellelhetjiirk ezt a rendeltetést. І ton-útfélen szokások rögzítésébe botlunk:
ez idő Májit, aklkoriban, azokban a napokban — így* vezeti be a sz гrzб
efféle közléuseit. „A ,1umрhaatig' volt divatiban a magyar f ővárosban, a
jogász savanyított paprikát evett, hogy hangját tökéletesítse" g, Vájsz
„számгΡolási műveletbe kezdett, amely szamolást a vendégl ős még mindig
régi szakás szerint palatáblán végzett" 9, az elszomorodott s rházi vonoszi utazása vörös postakocsin, 425-426. lap.
8 Boldogult úrfikoromban, 459. lap.
Boldogult úrfikoromban, 479. lap.
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dég „megtöithetne egy vadászpuskát a legfinomabb francia pezsg ővel,
és úriember módjára a szájába l őhetne a Kamara-erd őben"l 0, vagy
például ,gyanaгkodák lettek a törzsvendégeík Pesten, amikor divatba
jött a tárzsvendégek ,maltretírozása', amikor beleköptek a ,sörükbe" 11 ,
így ír Krúdy a Boldogult úrfikoromban néhány еgyrnáas után következ Ő
lapján, szanaszét szánva 1eltáranyagát a sorok között.
Nlég mondásak filológiai vizsgálatára is rábukkanhatunk 'a pesti szokásak e vé±glteien tárházában. „Én magam sem tudom pontosan és biztosam annak a mondatnak a jelent ősigét, amelyet a borbély Boly vakmerően kivágоtlt. ,A kabátam a harmadik fogason fiigg'. Igen régi pesti
embernek kell lenni annak,, aki nyomban megérti ezt a sértés ,amely
a mondatban rejt őzik. Álгlíгtólag még abból az idüből származik ez a
mondás, amikor az Újviláag utca és a Rasltély utca sai гkán levő Ferenczikávéházban a hamisikártyajatékasak tartózkodtak. Eleinte a ham!islkártyása'k használták egymás között a mondást, ha idegen került a k;örmeiik közé. ,Kabátom a harmadik fogasan függ': jelentett tercet a kártyajátékban. Jelentett hiszéakeny vidéki embert, akit hölgyismer ősei a
Ferenczi-kávéházba kormányoztak. De a mondás is ama pesti mondásak
sorsára jutott, mint a legtöbb pesti kitalálás. A találmáaiy a pincéreik,
kávésok, kávéfőzők és ikoсsanárosok nyelvén kés őbbеn jelentette azt a
gyanús vendéget, akitől i.dej+ében meg kell szabadulni, mert előbb-utóbb
valamely huncutságot Csinál. Ezért sért ődött meg az urak társasága,
amikor a borbély azzal búcsúzott el t őliuk, hagy kabát j a a harmadik
fogason Lóg" 12, magyarázza fáradhatat!laatiul egy regéalyh ős.
E szövegeik rendeltetése, de egyéb is kételyt tármaszt bennünk,: mintha
a ha го m&Іуos regényírók valáságízű gondos utánajárása, aprólékos
megfiigyelésе, lieirása, elemzése, noteszba feljegyz ő naturalista módszere
kísiértene a sarak között. Pedig ezzel elszántan szakitottak a modern
regénymegalapozói. Italo ,Svevo például, az új irodalmi felfogástól áthatva, rriár 1899-ben ezt írta naplójába: „Aki azt gondolja, hagy regényt
alkothat .aly ~képpen, hogy mindennap leír egy fél lapot és semmi mást,
nagyon téved. Egyébkert az a lap, amelyet meghatározott pillanat, perzselő égalj, hozzánk közel á111ó hang hajtására írtunk le, mindig csak az
marad, ami tulajdonkiéppeni mivolta: őszinte lap, mely azonban túlontúl közvetlen és er ős benyomzásakkal van telítve. Ne is reméljük, hagy
ilyen lapocsk kгatt összeszedeigetve valami sokra visszwk. Napóleonnak
szokása volt, hogy cédulára jegyezz е mindazt, amit nem akart elfelejteni, de aztán ös<szetépte a cédulát. Tépjétek el a cédulátokat, ó, ti, az
irodalom hangyái! Hadd pihenjen meg a gondolatatok az írásjelen,
amellyal már rögzítettétek fagalm аítokat, s hadd változtassa azt meg
belátása szerint részben vagy egészben, de ne engedjétek meg, hagy a
gondolat első , éretlen rezdülése megmerevedjen, s ez megakadályozza
minden további fej Ібdёsёt." э
E sarak llé+lreérthetetlenül az elfajzott naturalizmus müvel őinek népes
tábaráхa vonatkoznak, akik szorgaloarimal Igyekeztek pótolni az alkotóerő , a tehetség hiányát. Mármost hogy értsiik azt a városregénnyel
Boldogult úrfikoromban, 481. ap.
Boldogult úrfikoromban, 482. lap.
12 Boldogult úrfikoromban, 455-456. lap.
13 Idézi Enos Sequi, ItaLo Svevo Zenova savest, NaUit kiadó, Beograd, 1963., el ő szavábam, ,а 10. papon, hivatkozva Svevo Saggi I paping sparse, U. Apolanio, Milano,
1954., 287. lapra.
10
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kapcsolatos állatkínzást, amelyre Krúdy oly kihivóan, egyúttal azonban

fölényesen legyimгtve is vál'la'likozatt: „De ,megpróbáljwk"?!
A modern regény éppen ezzel a legyint ő, majd egyre er ősödő iróniával kezdte ki rnindazJt, amit a tradicianálns regény szentnek, tekintett:
ez a fensőbbiséges irónia Krúdy regényeinek valamennyi alkatelemét
kareszűi) já.rjа, legfőképpen pedig a jellemrajzot, a jelenetek beállitását,
a párbeszédet, a fardulaltoi саt, sőt a mű felépítését is, akár a modern
regény valainennyi hírnökének m űveiben.
Elég, ha felidézzük azt az iróniát, amely a Valakit elvisz az ördög
(1929) alapcselekményéből a mü egészének felépítésére nézve kóv зtkeziik,: Alvinczi Eduárd, hogy megmentse a végképp eladósodott köznemességelt s visszaállítsa a régi világot, vidéki körútra indul, fel akarja
vásárolnia nemesek hamis válht бit, azok azonban sértődötten elutasítják: hiszen már-már az el őkelősig ismérve lette válták révén élni, aki
erre nem kényszerült rá, csak újgazdag lehetett, Alvinczi így ősi raazgjulktál fosztaná meg őгкet. fgy a regény alapja grohteszk. A tkreanenéshez és az elzülléshez való ragaszkodás, méghozzá az el őkelőség nevében, olyan iróniát ad, amely a m ű egészét átjárja.
Ugyanez az irónia mutatkozik meg a jelenetek beállítasakor: a hhábarú alatti királykoronázás a budai Mátyás templomban a csodadoktor találmánya haszontalanságának keretébe van ágyazva; ez a csodadoktor feltalálta, hagy a sz űzhártya séxülését roppant egyszer ű beavatkozással Іitünteti, de a hasshzú évtizedek ledérsége _folytán senki se tör ődödtt twdományával, mignem egy férjes asszony, hagy szeret őjéеneik
kiilönös örömet szerezzen, az orvoshoz fordult, a m űtét azonban túlságasan já1 sikerült, s a boldogtalan asszony végre a koronázási Ünriepségeken rátalálta csodadoktorra, s egész id ő alatt az volt a legn аgyohbb
gondja, hogy Rezeda úr közvetítésével a doktort újabhb beavaltkozásra
rávegye, s közben az iinnepi látványosság fenmkölt leírását olvashatjuk
a regényben. „A doktor, Rezeda úr könyörgésére, néhány nap múlva
valóban lerombolta nagyszerű találmányát, és ezzel köriilbelül vége is
lett Pesten annak a lelkesed ő hangulaitnak, amellyel a ikiirályság оht ünnepelne apublikum" 14, írja Krúidy.
A beállítás iróniája ez, s könnyem lapos frivolitássá alacsonyodhatott
volna, ha Krúdy hangvételben és stílusban elvéti a fennköltség és kiábrándítás rryértékét. A fennköltséget a vele paarhuzamhosan futó dezilluzihanálás ellensúlyozza, nemesak az egész jelenet beállításánál, hanem
az apró részleteknél is. „Úgy rajongott e magasrangú, elérhetetlen n őkért, mint egy középkori hantos, aki korgó ,gyamairal énekel a bástya
alatt. Oh, Rezeda úr buzgó királypárti férfiú volt, szivesren tartotta
volna a hátéit, hagy azon végighegedüljön egy herccgass+zany." 1 э
E finom, a mű minden pórusát átjáró irániéval Krúdy nemegyszer
cervantesi anagasságakba emelkedik; korántsem veszi az elmondottakat
szó szerint és végteleniil komoiуаn, mint korának realista és naturalista íréi. S ha hozzátesszük, hagy az egész Krúdy léletműben csak
egyetlenegy helyen látni a balzaci hagyományok nyomát, nevezetesen
egy társadalomleírás képében, méghozzá épp a ki хálykaronázás jelenetéinek .keretében, nem tudunk szabadulni a gondo4attól, hogy az egész
14
15
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jelenet iiromдkus beállításának a balzaci leírásra vonatkozálag is különös jelentess van.
Fél lábbal a modern regényben, törpémet, drrámai bonyodalom és társadalrrvi elemzés nélkül, ironikus fens őbbséggel, fél lábbal a tradicionális
regényben, a kömképfestés igényével, a pesti regény megírásának rögeszméjéve+ , merre vezetett Krúdy útja?
„IVLiцden, ami nekem kedves, és .minden, amit eddig meg nem írtam,
mert nem írhattam" 1(; — ezt kívánta Krúdy belefoglalni Vörös postakocsi ciлІű regényébe 1913-ben. Tíz évvel kés őbb, 1925-ben André Gide
ezt vallja könyvérő l: „Regényemnek nincs tartalma. Igen, jól tudom,
amit mondok, balgán hangzik. Mondjuk úgy — ha önöknek jobbam
tetszik, —, hagy nincs egy tartalma ... ,Szelet az életb ől', mondotta a
naturalista iskola. Ennek az iskolának nagy fogyaték аssága volt, hagy
a szeletet csak egy irányban, az iid ő irányában, hosszában vágta. Miért
nem keresztben, szélességében is? vagy mélységében? ami engem illet,
seihogyan sem szeretnék ,szeжхi. Еrtsenek meg: azt szeretném, hogy
mindent felöleljen a regény." 17 Mindent? Ez inkább a szándékot, a
töreikvést mutatja, Gide-nél is, Krúdynál is. Akkoriban, a húszas években már megszülettek a modern regény hatalmas alkotásai: Joyce
Ulüsszesze (1922), Prausttál Az eltűnt idő nyomában (1913), Italo Svevátó.l Zeni tudata (1923), Hermann Brach kiadta, a Holdkórosokat
(1928-1931), s készült Vergilius haidldnak írására, Musil A tulajdonságok nélküli emberen dolgozott (első kötet: 1931), Kafkától megjelent
A Per (1925) .
Krúdy megérte ezt a kort, legjobb regényei .ezekben az években születtek. Nem az évszámok, hanem az ú j regénykoncepciú messzemen ő
konzekvenciáinak, nagy összefüuggés ű műben történő éгΡrvényre juttatása
vagy ennek elmaradása (dönti el, vajon írántk — másokkal egyetemben
— az éhvonalbeliek közé tartоzati-e, vagy csak azok el б utána volt.
A NYILT MŰ

A vörös postakocsiban Alvinczi Eduárd, de genere Gút-Keled, aki
büszke volt arra, hagy „a Hohenzallernek xnég kecskepásztarak voltak
abban az !időben, amikor a Gút-Keled nemzetségéb ől származó fiak
várkapitányok és bánok voltak", egy napon az utcán egy ibolyaszem ű
lányt ,látott, ügyvédjénél eljegyzési szerz ődést kötött vele, aztán megbizta házi költő barátját, hagy attól a naptól kezdve a lány minden
lépését kövesse, s nyomban egy :tengerészkapitányt is felkért, hogy
tartsa szemmel a költőt, inasával pedig tégy rendelkezett, hagy figyelje
a tengerészkapitányt, majd elment Madame Louise-hoz, aszerelmi szalon mtiindenható úrnőjéhez, s megkérte, tudjon meg mindent az inas
minden percér ől.
Az epizód a regény első negyedében van, az olvasó úgy gondalja, itt
végje az expozíciónak, s a regény ∎régi jó szabálya szerint kezd ődik a
banyadalom, úgyhogy ez a mátkaság — pontosan körülhatÁárolt, sz űkre
16

A vörös postakocsi, 9 .1ар .

R. M. ALbérés hivatkozik rá Istorija modernog romana, Svjet1ost, Sarajevo, 1967.
147. lapon, idézve А . Gide Les Faux-Monnayeurs című mű vének, Gallisnard, 1925., 238.
Lapját.
17
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Ne kössétek meg kezemet,
a gúnyban is van szeretet,
s habár én a daUamot csak z đrgđm,
ne haragudjatok rám, könyörgöm.
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Qá1 László

Нбн burganya
Hé1t bшrgcmya az Ідеагуbеаг,
Héit burгgoпгyáatiaа rаgiхn:
Fgysz г érn is krumpld voltam,
Dgyszevc bizoaгy piiтé valitaan
Valahol egy nagy lábosbaal,
Vа lá1ІоQ а ta~nyér mél$n,
Bizoaly mlagyon 1 ~rumpld voltam,
S betxne va1tam én а szószbam;
I-Iét bигуоагуа .
Іёt burgomye, az Іdёaiybem
Hёtszer serceg zsfтos 1ёьen.
Ёn csak egys+zer, egyszerr sültem,
Héfisгsrre ~.~en di feasűtit em.
Hét burgonya, sz ёр keunények,
Hét burgamya, 3f jú só!гsá..~ ,
Sárga kmл7npl3k, puhá&, vének,
Ösz fejemen egy nagy marás
нéit burgonya.
. . .

Debreczenl József

Ahronban otthon jártam
MInden, minden úgy vo ►llt, mt rёgen:
A főzelé+k, а fett és а тe1tes,
A hasfájás ее mтu,asikaló бra,
Ivtenгam, hogy szaaadtumlk а klóra.
Kistestлnémeanmeik а fiž]éгн húrдgáltam
Мег,н minddg újra beesinárt az ágyba.
Арáт katomLaképe, újabb himnuszok,
Cserépben 1~aа tuszok, az ин+сааг lótuszak

. . .

Mmomban atthoai јáгlнагп; miatiden а régi valtt ott,
Nadтágоmоn anegtаќltarm а régi forbot,
Nаgyaгpá,m pipái,t га иéвг pipaltaттtón,
Алуаап szi ►tt а véal szivtata гttбaг,
JJs megtalá,ltam а néni,t, а bácaзiгt.
Csak aittál taт7tok, ее 4іvasó most á.sít.
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Bencz Mihály

Hangos kicsodák csendes
micsodája
Tököt és makikat vagy zöiLdert jáá szá
non-szоbrol~ká válnаlr.,
idegen 11
akik ivб1 voдΡ,tak a pálinkának.
Hűn, ha fenéjük flaskбit kínálnak,
beлnük fe]ttolul a nagy böf ögéј,
és nagy koа tyakba fúl a röhöges.
MoѕІlyuk, bamba, ІёptІјk ,tétova,

barwkbannц
' ~r.s se szжi, se maligáli,
s úgy tљо ják 6kаt haza tahgaz.
A gyomruk jobban ég, mint máskor,

s ha a kapu elótit lеmgymak,
szádаbdіkarb6náért zokognak.
Rбkzni 6, hiába akaamak,
memt bеlük ké`Stt rejt, áleггertіt о11át,
s azt јsszák ismбt, ami mindјg roasz volt.
Ne szitltij on piáit eг d nem piált,
ne fwrésze(]jen, kin& nincsen. fája,
ha nincs kicsodája, s hová, micsodája..
Egyszer ma,tjd fSk ás а tököt, makkat j átszó
idegen Mernnan,szabrokká váЛnak,
ha mІgгkбsгtoílják fт,ét а pálinkánák.

Csépe Imre

Tántorgб költő
Mоgindult а tragyás i.s,táhók
Szagos rengetegén álгtal,
Ki.süsгta pálјnka kí,sérte:
hpsaáпn4]гн g а víai:vá&sasl.

►
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Fomgatrt is ve lе az wtca,
A sár is hozta a gyepsaron túlra,
Hol vđгtisebb, +erősebb tarak
Vannak, s ]szopja aragát újra.
BoShák, nуlizsögtek az inge alatt,
Sгélecs gatyák lengtek ve ► e,
Könyveivel a hársa alatt
Egy kiskocsmába veszett bele.

Zákány Antal

Ki vagyok én
Ёn vagyok az,
aki féil amatfi,бl és eanettől
Tudom, hogy sn,iért félek!
Fб11ёk, meait valamit
vakaзrnii vágуt;am.
Kívámltrdan,, viszkető kfvánsággal,
reanegő körömmel,
s mert a ühesebb lett az,
mint remёlatii mertem vodaia —
tlszta rtihes ilett -én, im, kenőcs vagyok niár most,
sјmogаtб keaзksedm
üres mwtatváaiyak.
Fб1ek, fé►lek,
valaYni bőrt bekeвъrnal veil ►em!
De, anlvel reoeptre adгtak,
kemócs vagyak, az 4s maradak,
s a legnagyabb mwtatváalyam
az — hogy kenek!
. . .
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Pap J бzsef

Kiszívott bénaság
кe1ileгtt ez meked
Szttиátlasztottad.
A rhe combjait
Méhbe nуоanІtál
A п~hem kívüli teherbe esésnek
Feiltaépdid
A легиндlет Levedek bo ►гјutékát
KeUet ez лекед
F~]balkarгtátl
Vasa,lбdeszkád rapediés еived
I,eszaQi,í~tOttad
Nadrágom goaubljaiit
Ke111eitat ez neked
Felkavaa~taü
A zaccot a fektёmbem
Most m,ár лimcs mise
A vesóm veséjёbe hatulltá.l
Keаііetгt ez az аlиавапак

Fehér Ferenc

T4уlya
szшЈefiatean Тораlу,ат
larasZti myoszolyáaг
ott neve&t јб arlyáxn
ott kapálllt јб apáan
beоézвtt jб bаьam
varseiJlteun j б kоráai
ott vitt sok јо xonLám
nősцйltem is talám
oualdzоt(t kis babám
vettem a ј б Skodám
ihјitettt s, ilibámг
kombás~jó Topolyán

►
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Dér Zoltán

Poprakás gđце1
Paiprikás gázzel jö+ttem, ma хhap&kёlt
ѕeraegDbt 7ábа n aжtt, sJtáh3,bá,k
őгiztёk nyomо7na,t, meg konoQc
rakoalok. Mosat 3s ráz az iгigysёg,
sи ,jaпnba belefiцr а hosszas
ősmi ®tvágy, a szé11, Аду hatása.
Mosagatom fo ~am kalodomabtаl:
rágás is оlуКогг u~táuirágгás.
Lesгre k1 t ~ákomalt megfejiti.,
hogy бhezean, s elttől пб а takám?
Megmenteni hisz ugyse tud senkl:
p&kvІftet eszelk minden délután.

Aca Károly

A kibFresókus orrú
Ha nths,
Szfvesen kuku сxskái]aiёk
A sáиlta glóbus
Zseьk~л dбje mögé
Vagy а keh~es
Ládítá.so& сs гz ј iébe.
Csak ne puszLl jam
Azt. a bi,b3тСsбkat
Kii,zépean
Az armёnyán.
i: tай.3Qyomlk.
Ёs dömgёlázik.
Ёs ёrzem:
Nekem Is fi,aknуos
M1ndenйtt
A versem.
Nem merek тímёlлi
Meilt mn+ost bemyúl
Az хaatxtská;,jába
Ёs előveszi
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Bibiresákos
Li1a атњн.
A vаrsarrвbe гteszi.
Meg kёne törölmöm
A versemet.
De akkor
Ка fogja kčitiölni?
Lila bгlaiтcsák
A а ;ömyvbem?
Van orrom aюkem is.

Dési /lbel

Fája tüdő
Fáj a tü.dó
sajag a vellő
átёljean-e
sz isiása éleEbét
miatidem tüdd
hörgđk hörgése
bi,1i,be fiá;ló
dörgés
szárr~tamiílag
nицlа vаgynk
eg paioarál
1ehu пó helyesir.ás
ág,yák k.özöфt
egУ dz1эёа
miпхdem, szuszom
Csak hогttyоgds
rozzaayt sz,k
umalmnában
misre fogdk
rászélĐeami

DGDÁNFI SÁNĐDR PARбD1Á1 BDGDÁNFI SÁNDDR PAR бDIÁI BDGDÁNFI SÁNDDR РААб1

Fá,j а Ud5
s a felelet
az aszpia~in
1eny1 ьése
fáj a versírás
di cxsvlФapїt az
hogy a mövi~d sоrokatt
j б1 fizetik

Koncz

István

Lükecég
Kissé poсad,os, dоaѕogó köJ~tg (lehet harapnivad б is),
а ttiép iюvёbeiп,
а kép navé6bea1
össae тиvег,
ébsn
d,adоgó hte+tLугől visszaиerődd
visszhanggal ёnеКе~1:
„Lüke•ke ~ke."
Karrlédia
röhöigve v1 ~Uaszoil а feаeselő
v+álasz, а t+wd:artlanság ha ~rrlt szab rnagánаk :
„Beltaj dk jok j оk j ak!"
. . .

Méri a rLaкlrágszárárt, kelttđ van belбle,
szúr
a citrmn„ csigák repii&тхek a légbon:
„Gyertek-rtеk-mtektek!
Szjoa vágja, magát —
igazat adva az egybeég gyűlt
dlvasáknak.
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Gulyás Józsвf

Rongya versrđl
versnek
nincsenek rongyai
vers a kosárban
vers a fésйben
az ár,uházbаn
vers a. szőr alatt
híg és szagtalan
seffy&ngubóban
az orrom hegyén
habos cuikxos vers
az étjјІ]ti e,dényben
arnel<у nappal is az
vers a+z iziпeteirnbeпz
аа emeleteken
Ismert verseink
levizelt elrrLёk
az íтóasztalon
nincs több Hely
иегsед а гrongy
rongyoi a vers
népbutítб
vers sárga 1д1а
vemanek
nincsenek rangyai

Torok Csaba

Végbelek
tanakodnak
a пyújtеfáП
papír eilőítteпn igein
és int pepita szavakat
de a szőjem jár falytoоn nagyon
én ont pepita szavaikat
miért riiheillijem
s sгégyeilj.em
mгt

röhёglí ördbg nyújtоtt,a
wristten nyújtófá$t
fénykЈépes ramatбr esáatta
harnisítatt kópikeтećre
►káYtkedJeik
rrLléxtt
'
fü+Y]ientéseiлianed
miért
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fejem bníbján jбkara nagy daganat
а nyoQna egy јб1 7 г myzott nyújitófá тLal~
az okos fám и1о nagy csontos fe ►neQ~eik
neszІzёst szaromgó ијјатэ ~ nа1 csititom
s sz&ös arnlyLkaun merengve elnézi
аапд nІн kerekded рарацјик tovatűnve
az áLгadб pásyi hiáьa végigtöröli.

Tolnai Ottó

Libamealcsоt
Rágoш a liba osoaltját,
6 meg ig angeni
hahaha
a szoba közepéaCг csómaikázak
a tata beGsRnátit a kádba
bebebe
egy virág se nyíгІоt►t а s,zakadlamban
pedig öл►tQгte гn
hehehe
ezt a llámyгt megpriity~kö7ném
ргtј ty ргUty ргttу
i,nа ább majd a patkányit, a pockot, az оgaret
veszek Мауу,аг Szót és k,emyaret
hahaha
haha
ha
a
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Domonkos István

NёUІІІ az a

nеmet váras

а szaká аarnаt igaz .be vitted
meg a szeQn,öldđ ömeгt
közbem айіІааронов ►1et1té1
merrt megfedexlkembem magaдnróil
és arrб1 hюgy nenlcsak szaakáalü ►ат van
hanem még val;aanјm
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di ha szeretsz ha i,gаzán szeretsz
gYeгe végy nekem autбtkerёkpártt és koгrxsoü,yát
vagylél agy nyu..szLt és mackбt
meg egy nagy hatijasbabáft
gyere vІgyétl vitoг]бst
margnát és egy kroй odilt
drlctafont
'
tel.efoant hoatgoit
trоmbtitáit haamion.irká ~t és mоzdomy.t
én mindent mindemut kívánok
fizess ];egaЛá+bb egy ронáг s&it
di hanem veszel semmiit
megbosszulom magam és maradok
mэemt agy vasam sdncs
és nem tudok némertül
ebben a muémeit v&osba.n
tudom te vagy az oka
hogy ez a német váras néanet

Fehér Kálmán

Egy híján huszadik panasz
Vajdaságј testamemttum:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hogy а fene ugye meg
hát meg:int üres xninden pohá х hej
piedig di yhaltnёk.
1.
XIX. Sakait ІLІbir még
Ez a hátij, tests ёsz,
A,káutogy za,bá ►lnámk is
Más11&зlt а rizses hurikát.
MCDVI. Sokat albir, még aгtt is,
A&i naadrѓgjába csak úgy
Láibsz,aaggoбaal -belec.stízo ►tt,
S anáris pucoйm:a messze.
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II. Sorkat eJibft', azt is,
A1d csak versel a datáciák
R,enbetege között,
S végiil madrág лёlkül marad.
2.
XVII. Mimt а méѕ7ársaékben,
Kiibűzlemak а lyukas
Ko►Lbász be►Lábő1
A fak,hagyzna goaхіotlaitai.

XI. Erre aggatja al sánetnűjét,
S az émteleQn ellen töa ve
Fenekébe dugóit tesz,
Igy keresi a rímei.
~
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Raffal Ferno

Clpő-dobozok között
у ] tlta euléltát
piszIkoFs-e még a füle
kopasz-e uréig a feje
hagy vagy ailági nőci

a trágya valahogy ]d]јоmmtiá várl+t
jб Јеа me egy kis büdös
Eramx.•os méakаа és ulyásleve ►s
(brumhi кlа rnaana mоdсsiаit kampomá&t
s egy szazaddaa tSőbb
divatba. jött a animdszakriya)

miцca kar.mait szopta lati
és zoтica miatt futottam zá.tomyra
ki igát.. euЖliiát
piszkоs-e még a füle
kopasz-e még a feje
hagy vagy a1gi aэΡбci

Ladik Katalin

Éjfiéli ronda
ez lenne hát
az eгtyeнІ-p.eityete
tienyik ааyok
b3an- ъІ m pđmgeltltyűje
gebedűЛk báaiatoan
тоа df1dв vízhбlyag
sündхугödlk
sü sü sü
dagadt fié1e cs ő
~lередап hiiíiy3t
ј1d ъndІz а vég
t~eaés bok~xn
közé bб1nts
pucál a gбg
egУ ouId lёgУ
bam b,ekapoan
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роd оѕzk і Јбzѕс f

Nem inni jбІІеm
nem inni јйtetв én csak Пагnzeгй
itt-0U nёшІсskёt
vаg т ёt percig
ha ыгj а a pmripani
di m6pагтаа mégis mсgѕјk ьtой
hсњgу hamis téglát ејtsеk fejemre
s puhara аszайt Іаngу соrnbо bал
ё<ntsem Id irбni
kék
аZt П pirci
Жёk-pІтоб vörösre
fesыиk feneіkсвi
s kёъьeйІ nicsak
már ПјiПсѕ pad semerre
hо1 аgу IІвусоniьс't їgу sјniјthаtnёk
mint kыtбk tІ zјk nёhа јбszetгјvёІ
ha вјхiсs már tёшЈuk s ixincsetn harci kedv
nemi szeтvUkьe І
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8zlrmal Károly

A csend vízilбi
Kiléреitt a szabóbál, a hamáilybбl, a sötéitbб1, az ónnyákiból, a fоlyosón
megállt, hagy megálljon, és köriilné tt, hagy köriiilnézzem. Többször
hangosan topogott, krákago(tt, гΡtáviхаtozattt, de nem válaszollt senki,
még ajánlott levélben sem. A környezб szobákban némaság, csend,
néma csend, néaria nista.
Vajon hal lehet a múmlaaтсú sze~rkesmtб, ki nem közli í,rásairna ~t?
A fedett nagykapu (helyesebben: kapualj) egyLk falán nini ftalál јt
seanmit, a másik falán feilfedezetit egy asemgagoanbot, ameQy gomb
volt, eg3гszarsmјf d csengб. Ugyan rnеlyik nаdг grál szakadt le a gomb?
Ugyan hava szól a c sеngб. Megnyam іta. Újra mоgnyoanita.
Hallatta, hagy valahol messze a könyvki аdában szál a csengб.
Y ј ra megnyoanta.
1~jra szólt a csengб.
De semmi sem mozdu0tt. semmi. Csend. Iigen, ez a Csend wtcá ja.
Viszolyogva távozott, de a háltában még rrLialdig é тezte a csendet és
a reumát.
I,gézebe аЈ.бІ csak akkor szabadulit, amikor eljutott haza, s elhatáromta, hagy újra meg fogja nyomovi, iitив újra és újra meg fogja
írni ezt a csendet, s majd élvtelen 1& гnát csap, hagy közöljék.

Sulhбf József

A képtelenen Innen
Szobámban virágzotta tűalfa és a kéziratbgу .гtбs, és messzire terjengett az unalom illata, s ebbe az illatba hullott bele a szú аyogixltő
szer, melyet amerilvatul dјdifbinek neveznek, jól tudom, hisz hat nyelvem beszélek, különben már c;se сseanбkoramban isanentem a didtit, s
késбbb is.
A szúnyagiхtб szer kiirtott nniavdem szúnyogot. Csak egy maradt
élve, s ez az egy azérгt csípett, illetve karcollt meg, hagy írhassak róla
egy karcalartat.
Elбbb csak a fiilean körül kert ng ttt, s fesziiltan vártam . , hátha súg
valami izgalmas naveІattémiátt, de nem súgoгttt, csak zümrrLögött.
Kaipkkadtaml, rsapkodtaan, hadonásztaan, mintha a legújabb r еgényemlről szólб kritika irölaködne körülоttean.
Közben a kritika orvul a nyakszirteanвre szállott, és olyan j бízűt
szívott a véreanb бl, hagy hangosan fedszisszemtean.
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A falyоdrál rnegkérdemteіk:

Hát neked rni а bajod?
Egy szúnyog — rnoaiсl+tam, és hatalmasan pofon vágtam magam.

Báгr 1ehet, hagy mem Is ém valftaan.
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Herceg Jénoa

!ég és zöld
Gerard három szaltóvas és egy száа kalbásszal köszömtötlte а cirkuszt,
amely közben mеgválЈtozatгt.
Az egykari igazgató Іа pémztá~rnál ült most, az egykaтi gandalato~lvasб a•1ócitтĐmat söpörte а manézsbam, а Fejnélküli Ember vakarta
а feját, frau Mici иаlami mást. Ria saimtén mást.
Ez lett bel ~lean — kesergett a, l. ~ócitram, di Gerard inkább а
demakráciá;t szeret,te, s ellki ~áltatta megát:
Е.1Јет a demakrácia!
Ria tudta, hagy ez a k'iá,lltás огá vanattkazik és még va,laaniз,e.
Eime manument — rebegte Gerard, aat el:aveфte rettemtő magy
hangszerét, а t,rom trom-tтam trambiltát, s belefti j va mi,ndem pana ѕzárt,
éreztІлttbe., hagy 6 még tud szeretni, ha kell, és tud regémy!t írni, ha
ke[!í1.
Közbem kömnyemettt is Gerard, igaza kömmyek, igazi jelz ők és igazi
vonaitkozd a a sodc ülitek а вгк,,тébет, amtáai fe1á:11tak.
Ezt máг Ria se bцlta ki.
ѕа{ppeтlоtt — mondta szeтélпnesen.
Gerard megfogta Rt ott, ahől mean fészkёl az agy, s bevonult vele
a cirkuszi kocsiba fantos be.sг•é~llgeitésre.
Е1]ј;ет а deanakrácia! — rikkantotta Іа magát végül Geramd, a
bolóc. De hogy miéтt éррет a darnakráciát éltette, maga sem tudta.
>✓n se tudom.
'

BSresök Erzsébet

Emberek az arasz melli?
Hagy kerül a csizma a mоvellába?
Kti1&iis igy helyzet. Egy jáképü magymémi, két jókép ű fiatal lány
egyerőlen j бkёрií férfivas, akim jóképü csizma fesziil. A csizma бnkériteleniil is felbarzalta a aipđpaszta és a r бk érzékeit.
A cs
ааniъ ts lett az est fénypomtja.
Az, hagy a férfi ügyedül lefeküdt a másik szabábam, ez volt az est
árгnyparntja.
A három mб attmaxadt a csizmával.
0, mimé jókedvre és egyélare imgerel egy Llyem csizma! szinte cirógaгtta éket, 6k meg beszéltek hazzá, a csizmához. Juj, milyem kemény
lehet a sarka!
Minit egy ілgerІб valami áillit, álait: a szoba közepém állt a magányvas
csizma.
A mбk kedvet kaptak lefekiidni. Le is feküdtek.
fgy kerűlft a csizma a novellába.
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Komšroml J бzssf Sándor

Irodalmi szerencsétie аsеg
Az én apám az gy p nester vala• .
VvĐlt azonban egy mollékfaglalko ггása is: nо vellákаt írt.
ѕziileim sahasean veszekedtek, szerették egymást, s ezért elválltak.
Anyám mаl elködltöztenl, de vissza-vasszajá тtam apamhoz, aki gyepmesteri tisztalége miellett itovábbra is naveillákaa írt, e гΡrrбl még a válás
sem tudta leszoktatni.
Еreittségi utánúgy dönit+öttean, hogy nem tudom eldön te, milyen
páгl ált va,lasszali. Anyam azt szerette voil Па, hagy ember legyek; apáan
azt ajánlotta, inkább legyek orvos.
Anyám nem eQlenezte az orvosi pályát, de attól itamtott, hogy undorodom majd a boaoolást бl és a nagy keгеsattаl.
-- Efe 61 köarиiyen megbizonyosodhaaunk — mondta apám, mert
nem jutott esгΡábе rövidebb kifejezés.
Apum úgy teát próbása, hagy irodálmi s+zea еnсsétlenséget idézeitt el ő.
Amikor egy nap beléptarn a +lakásába, beleübközteQn egy novealájába.
MІgütöbtean az orromat, di azért kezdtenI olvasni a novellát. Nédlány
sor oyvasása utáni olyan ro&szwllét fagott el, hagy hámyni kezdtem.
Apám megijedt,
еdt, s í,gy szálit:
Jól vaji, Karcsi, ne legyél orvos!
f gy lett balől,eгn ember.

Lévay Endre

Boszniai riport
A nap korongja még erlб se bujt a boszniai hegyek ormai felett,
de miár indul •a bányába Zatyir Zaítyt r г vics, a hős bányász. Egyлk
kérges tenyerében aznapi uzsoauiáját szorongatja, másik kérges trenyea ében vгΡtá gti vörös csillag тagyag. A hamlo►kán szintén. De máт
lent is van a Márnában Zattyiх Zatyirоvics, a hős bányász, egydk normájáat mLáтΡ 'túltelj,esítebte, és most ömitudatosan túlteljesíti a másik
nоiлiájá,t is, aztán a harmadikat, negyediket — szépem sarjában. Kés б
este xn иgtöali veтejtékes homlokát Zаtyir Zatyixovics, a hő s bányász,
s Maidul haza.
Már régen 4ebukott a napa boszniai hegyek ormai mögött, amikor
álцmrа hajtja hőбs fejét Zartyir Zatyiтavics, a hős bányász. Erősen har
koiva eltökéli , hagy másnap szintén túlteljesíti normáját. Mert ő ulmábaai Fis a szocializmusa szodgNálja. Aliás+Zalgája: Lévay Endre.
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ogdánff Sándor

Foszleányok
Az aforizma akkor јб, ha, sъeйЇ1eanes, vaagy ha én 3rtam.
•
A vaЈdaságd piaco&on m3mden vaaázmap kapha,tб оlсвб zбddsёg és
olcsd fоѕtilány.
•
NéQиély ember azt hiszi, hogy tud afoa јъцnált írni -- ет is azt hiszem.

•
Egy goatidoжt bánt engemet, ágyban afo гiгпmák kámt ha,lni meg.
•
Egy kíváalasi а1б szemёlуІsem, meggyőződќ$tt, hogy nem vagyok se
fiú, se 1ány, csak fo& іlány.

vazimodó Braun István

MI kell egy humoreszkhez?
Кóрте4:је — mondotta Rados, a szabám —, tegnapelбtt itávisatat
kaptam, hagy meghátit a gazdag amerikaa лagyb.ácsжn, és egyunшió
doц4,rгt haugуо Gt ráan. Ma reggel kideй iiшlit, hagy vicc voilt az eg ёsz. Az
unokaбa5éan, aki а po~.~tán doagozik, megtGréfált. Há1t xieun j б?
Hát igen.
ґrjra meg. Enalyi igazán elég egy humoreszkhez.
Sieгttem haza, és megLr+tam а humoreszket.
Picege a szerkesztő visszaadta a kézirаtoit, snondváai, hоgy eaLnyi
azért sok egy hu7nores јkheг: гtávira+t, nagybacsi, haщ egymi,llió до1Эаг, uaioka&s, posta... Ez sok.
Sáetttem haza, és irtani egy ú j abb huanoreiszket. Benne hagytam a
távi~ra,tat, а haЇált és az umr(;aбc~.séamet.
P,icege ёloйNasгtaa, és csak enmyit mondott:
80k.
siettem haza, utam egy újabb hum оreszІvet. Benne haagyttam а táviratot és az ua тakaöсsёaneJt.
Sok — mondta Picege.
Sok? — álmélkodl а n ыtetZanliL — De hát mii К,е11 egy humoreszkhez?
Humor — mondta Picege.
Nahát — mondtam —, ez nem is jutott eszembe.
--
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Kolossi Tibor

brnyеkszék a Tiszл
Egy tetűхe eanlliiélkezet~t, e,gy közömsёges haszontalan betűre, amј;lyen
пуáтот ezеrsz "axnхa гwgrál а mosdatlan emberek és állatok sz őхzeitében
és .a аеg~iyí,rálk famtáziájában.
Ez a гtetű azanban, amQllyiil хe etnlékezeftt, mégsean vdlt вуéѕzет mindeaиiapi tetű, mart ezt nem az augusztusd тар bi,zsargettte é(letre, hanem
az aktdberi könyиhánap.
Kбzbem eigy éleit pergett le a hattérben: gyeranekkar, férf цkor, szere1 m, csa1á.s, házaraság, bá]eset, ha1l, vi цтarsФtás, terrieltaés. Ёs megjelent
а ltuks. A ikulcs, атеlу а rzlúllt és az árnyékszvk ajtaját ntja. És
rregjeJsentek a pđkak, melyeik, а ntiegkiiitatsé~g árzetét kettik az
туéкszđkbem. s vгéigiil и jra eanlё ezett а itetűre, egy közöг iséges, haszontalan tetűre, melyet éррет dlyan nehezen lehet megfogni, mint a
regény fomalát.

Urbán János

A tárcaírás színhelyén
Dudaszб jeleni a munka kezdetét a szoms гзédos pékmüuherlybеm.
Az ébresmtőára jegyi a táтсaírás kezdett málam attthon.
A péikanuinllel&o4& dagasmtják a tésatát, s ebb ől lesz a kenyér.
m dagasztoan a szavakat, a moodaltoQ&at, s ebib бl еsz a tárca.
Aa'гál frak tréarcélt, hagy a pe1kmuheйyben hirtelen piros fény lobbant,
s valaki e сiáttotta magát:
Tűz!
A tárca megjelent az újságban, s egy olvasó felkiálitatlt:
Víz!

Laték István

Balga keservei
Balga hávatálmюQi volt.
Az élett al~k;oгrifbam igen nehёг voйit. A piacon mindem drága volt.
Ebédre ndnddg ьabfőzelé~k volt. Balga e iaedett volt. Zsebében
párbkёnyNеаske vod1t. F.lgyszer csak észreveltte, hagy köriUöttte forradalom volt, di sz ő саpőјéп továbbra s fitt voLt.
Ez egy itiovella volt.
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Saffer Pál

langyos gyertyаfеny
A sziget, szakás szerintit, beint voQt a vízben, s olyam kicsi volt, hogy
téli vihaхоk &idején a poetahaj б csak anmyiszar kdttitt itt ki, mintha a
sziget vagy lett volna. Ha a teanploun tarmya nem lett volnia Іtoa оnу,
azt a 'húsz halászházat a tenger fa1á1 senki sem vette volna észre, de
én é+szreveгttemi.
Nagy, vakálatlan emeletes k, бΡházák voltak, sok szobával;, Qmertt va1=11 or magyok voltak a csáládok, j б1 Rudam, mert akkor srég nedv
érlltean.
Az egyik fёld,sa ntes ház tize egyedik emeleten élit egy fekete ruhás
asszomy, a féleségem. Estcet a k юnуhában kávéit fćízöttt vemdégeineJk, és beszёlgettek. Egysraar elmondta, hagy lett beІбlem író:
Erősem tavaszodott mzáг. Tudom, Inert az uram akkor még rendes ember volt: kint kapálgatott a kertben, és a snandulafák már
v&ragozlćali a fürdőszobábam. Még m оst is hallom a haragját, ahogy
rossz vicceket melt. Ztréfás ember volt sz ёrsiyen.
Amikor bеallkomyadollt, a veatidégek hazamenitek, az urasra bejtt,
a radiáttarra ült, és azt mondta, hogy fáziik. üsadálkaztam, mert éra i5
ftam. Adtam neki vaasarár а fagylaltot, és épp késziiiltümk lefeküdni,
amikor rájöitt a roham. Papit és tollat vett el б. Hiába adtam neki
aszpirint, hiába raktam baragatást a fejére, ő csak irt. Látltaan, hagy
most már írб lesz belбьe, de mese tudtaara, mit csinálја(k.
Mégis — szбlalt meg apadt hangom az egyik ba,rátrn đje —, mit
csináltál akkor?
A feleságern vállat vont:
Kimyita'tlttam az ablakost, és kiabálni kezdtem, hogy: Segítség!

Németh István

Mese a kicsi Sandrirбl
Sandхtј kicsi volt; amyukáЈа kicsi volt, apwkája kicsi volt: én söntén
kicsi voltam.
Múltak az évek a srLi falunkban: Saatidri kicsi maradt, anyukája kicsi
maradit, apukrája Ikri maradt.
Én se lettem vagy.

~ QGDbNFI SbNDQR PARODIAI BQGDANFI S.ANDQR PARODIAI BQGDANFI SANDQR PAR1

opeczky László

Az ember is

macs~c a
.

Ma elattean az eanberecske, aki nem kecskécsike, hanem ír бcska.
-- Nini emelk rád — лyarvogorn, és szóreimet uya,ldosam.
Mikor 1átгta, hagy vaй 6bam nem érek rá, hanem a szamszlédo+s házteitón nyúj+tбzkadó kandúrra ö5z,parntasítam fi, gyeі
~,
lmюm, tíz uj jával
végigsirrdtatlta hátammat, eagészem а farkam végéдg.
EI4хiszeam,, hagy szur І z — dorortnboJstani ké11et1eniil. — De most
hаgyj mosdaлi. Szerelmi Il ёgyat,tra kЈásziilёk, te lüke!
Nem émteдn ezt az emuburkét. Ha már ró, miért nem ír! Miért ingem
nyaiglgat falyltom: cica, anica, és e гgyebek. Dlegem van az ő slmogatásábál, az 6 се mа11јábбl. Nekem dé<úr kelit, jobban mondva kan-dur.
Cicus — haíl].oan ú jra а moaeeztálását.
Há,t ugy smagény macskának valдb.aл nem lehet nemi éleгiGUt ékie?
Kisuxrantaln az ajrtárasen, di a gaz кlЈ n utánam vágta hu.moreszkj eiaиlek degú j abb gyíí jitemány,ét.
Parvtosan еЈ►tia]áltta a fejemet, az én tsméгp cicafejemet.
Szaremcsére о1у körцnyü. a humora, hagy meg sem éreztem.

urány Nándor
A maiunk prбbafúrása
Az ó;tietet kultatam, meg az istá Іlákait.
Nézean а tereket, a tteihenek pedig néznek engem.
A borjú úgy nnбzz rám, mint borjú az lii iróra.
Mennyi tejet &I kelgyed? — kérdean az ugyik szóke tehenet.
A tiltáke,nn6je, ajki szi+ntén marha, kпzbevág:
Ha gёppel fejik, hároan lsiter гt, ha ikezzel fejik, Ot litert ad naponta.
Réanes.
Azoalnal ösisze keillene híavni а páalt,бrtekezl.et'et.
A biztok i,gazgaitája feyvti7ágosít, nagy minden hi.ába: a tehenek nem
hajlandбk végrehajtani a pántha,tárorzataka гt.
A fejбgéгpek r аgyagnak a tmsztaságltóа бs az ёnitudаtltól. Neдnsokára
lacsea~lti;k óket, éts kávédaráltává alakíitják, át. A fej нódésít nini 1eheјt
m,egáLlítani.
Kinn a fej 8k ki,nevatnek. Nincs Igazuk, hisz ет az?t se bámom, ha
engem kбzzel fejnek. Fб a praduk,tivi,tás, ;magyarázom.
Az én tehenem kilenc litert ad — pöiki oda a gulyás, és hazzráteszi: — Mert hagy én szárral eteitem. A sti Іótakarmá.лnyal etetett
tehiém csak három 1i,tent ad. Miit sz бil hoФzá?
Miit szá7tjak? Elihatár оztam.., hoigy ez еntúl én is szárral eteteni a
riportjaimalt.
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Varga Zoltán

Iekvárkeverđ
Веиаllат, kissé nюgszppea~Jtem, e ~mikar а szeгnélyzeti asmtály főnыke magához а~етдеlгн. R,tigtö tuditam, hogy a k& be&;rwllt köтülќ$ttom, eіLиїtem és mö~göttem, di egyebiittt iás.
GyашоrsavíZŰ
нІгкk,e1 érkemtean a SzeпnélyjjaJl és m ъcukoгјъű
aeti Osmtály sz ь z ьа, vagyis а SZDSZ-ba, s máriв éreztearг, hogy
benne vágyak а szószban.
A szabdmak, amelyb,e be7,éptem, az volit a 1+egszembet űm,őbb fiau.lajdonsáaga, hogy szoba volt.
A Főarlök íróasztala mögött ült. Он1аsг szatbású kabátjám csak egyet1en &denxretid: a SzarnéJliyi Jövedeleun Csúcsasidlaga ragyago;tat а vele
járó első osmtá0.yú menetrenddel és m гapidíjalkikad.
УТ1ј öл 11 — rnomdta szigorú hangon.
Kéreгn aІ zaitaosan — válaszoQltram dacosan, és néma eNlenáШással
leragyltam а székbe.
A Főnök betléanfúrгta tekintettét.
Bizalmas émtesüпёseirn szerint ömnek van egy viiszketin nevű ►talárlanámya, атгеlу ltekиá,r,ba keveтve olyképpen hat, ho,gy vaka гózsra
készteti az elnbemt.
Iгgaz — vaJLiottam be mюgitö+гΡlt,en, s felaneтült bennem a gyanú,
hagy а SZOSZ-i гak lekvárra van sмгüksége.
A Főnök теувмгб1а11:
Azotul&!i hátállyal áathelyerr,em az étkezde kanyhájába, f ősczak.ácsi
tiszlt..~égbe. Titkos kü]dettésb.en.
Ellboa ъа lгtam, di a Főnök kérlelhetetlen.ül szegezte т áдn ~teikintetét.
Pszt — momdta, és az uj jáit a szájáтa tette.
Pszt —
teltenl, és а szájaдnait az ujjamra tettem.
A ntiuntkástanács holnap délután dt а vezérigazgra,tb részére vásáл°1andó Mercedes geгpkocsd ügyében — mondta fojtott hangon, majd
Igy folyttattta: — Ön lekvá,ros детедуéн főz holnap ebédre, јо sok viszk,etlnndl. A ttagdk vaka,róФni fognak, s et]anegy a kedvük a vihátóQ. Megealtette?
Meg.
Szaavai 5wlyos kö-ve гkk,ént hűllattak ráгn. Mintha valami tlálthataltla.n
rém k,eanény, jéghideg acél](kasjai feszíitettték volna saét az ál Іkapcsomat, éts іtöшték иогlла beliém a lеkvárгt, és .а lekvár folyt, foЈylt majdnem t&zen$t szerz ői iven át.
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Qeák Ferenc

A kis Balphosz törtёnete
Fekszem a folyópaтton. Félrefвordítom a fejem. Balra fordítom a
fejem. Jobbra ferdítem a fejem. Jé, mondom, nekem van fejem.
Lassan, nagyon lassan megtudtam, hagy apám ajz apáan, an уám az
anyáin, és hagy én vagyotk én.
Ez a fel јsmerés megdöbbentetat.- Apantitól .azonban kaptam egy pofovit, s ettől megnyvgadtam.
Az Arany iccébe jártunk аnуѓiШвaІ iccézni. Apám a városba járt,
szјnntén iccézni.
Akkoт már ttъdltam, hagy unimdeniki a saját életét éli. Most is tudom.
A patakvölgyben építettem magamnak ,sá,skunS*hát, đs kцtaláiltam
hozzá egy fеhérruhás kist ny!t, aik sъiai►tén együgyíí valti.
An áan a kútba ugrott, noha nem is volt traanbulia unk. Elteanettük,
de én nem sirtam, mert modern harngvélteal ј novellában nem ilílik sírni.
Apám megparancsolta, hordjak fel vizet a patakból a hazurikho z,
és öntsean a lyukas kádba.
Hordtam, hardtaan a vtizet, de a kád nem t е lt meg soha. A víz
kifoоlyt, elfolyt, lefolyt.
azonban megerősёditean a vízhoirdástáil. Karom olyan izmos lett,
hagy akár reggeltбΡl estig is tudok elbeszёlést írni, ha van hozzá lyukas kád és ha van hozzá eliég víz.
~

Gion Nándor

KеtlréliiвΡk a pácban
Pici regény

I.
Hét tagja volt az Amat& Falramszók Dgyessület ёnek, ате,lу azéггt
alakwlt meg, hagy b onitalan dalg оkról vitatkozzon, s hogy valaki
errőil haszontalan plcd regén$ írhasson.
Az eg;yesület 1;rlubhelyisége öt lépсsбΡf ak volt.
Az elsбΡ 'lépcsбΡfoikom üfltt Rozmajetr, az elnök.
A másad.ik lépasőfokon Bar,a.s és B resztovszky.
A harmaduk léposőfakon Angeli és Sailaаnon.
A nеgyedik fІёрсѕófokon Fáb!ián és а Szegёny Kiss Rahmánavics.
Az én pici regéri;yаm a Эegalsó fokon volt.
Az e]z5 ülésen a haszoutalan völ ~gyekró>1 vi►tatkoaćаik.
.
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II.

о tаk bemásodik ülléaan a ha;szoavtalan csúszámászákr бl vi
ható együgyúségged, de igen modern ha гьgne,mben, (Ісёгbюn kipucoJitattk а cáp6jiiket egymássalL, mert ez voilit az agyesüle ~t fő сеlја.
Az оптауу nem hüilye — rnoaъdita Angeli.
A Zöld.imges Idióta viszant idiáta — mandta Angel.
Láitгtaan a Zarngarázó N őt — anondta Вахав . — Ёррет zo ~ngarázott
egy hеgeé.űn.
Nem baj, ez is јб beltélt egy pi regéaiyihez — mcnd,ta egy kétbél.ű.
A

III.
A harmadik ülősem a nőkről besјzélitelk, mert a nőik is haszoajtalanok,
básr lehet ókat pofozni és olykor haezn ni a j avílt бiл,tézet lagfel,ső
emeletén a matacacokon. A matrac hasznos ilyenko т, de errdi nem
beszéltek.
вresatavszЈКy feleségit vette a szép sz бke Khloéгt. Khlaénak !tejfehér
voflit az arca és az a testrésze is, axnelly е1 •a khlaéra ült.
Közbeni Fábián eцszeгΡgődöt$t szеmétnek, vagyis ú jságir бnak, illetve
pici тegénymek.
Barcs lakásáхi megjelent az Е jfekete Vizem, levetkőzött, s elkezdtek
éjfeketém pajzáaйоdazi.

•

IV.
A negyediik ülésen Harnyák гнатáт их felakasetatita magát, mert
pafezták, és memt ő vdlt az egyetlen regényhős, akiben valt néani
Homnyák tаnár úr arcárra zöъd degyek és soиiniszták szálltak. A ziki
hegyeket ki,vrtatгta, a iyz Іgny KIs Rahmrámovics, a ѕavinismtátk megmгarradtak.
A teдnetésem egy ronda гléуу tartoltt roatida beszédet.
Elhaгtб roггták, hagy a zdlid гlegyeket felveszik az egyesiile гtbe.
Angeli, рисзоlд ki a cipőmet.
Nem — шoatidíta Angёli. —, az ülést berekeedtem.
V.
Az utoцsó ii ёsen а vemelhkmeve+k haszonitalanságárál tárgyalft az
egye.siilet. Baras rosszul lett.
Ki-ki felal.иasгta a maga érletrajzat.
Angeltibőil nag ГЈ.wtya lesz — memodtálk а kis kutyák.
VI.
мasПаp 37 бга 129 perokorr a ѕzІgény KIs Rahmáгnavics vízbe fн.illadt. IIgy tІ neGtёk e11, anгint egy kwtyát.
Кеиевет maradtunk — rrn ~dit~ Br.eísZtavszky.
Вт Is azгt hiszeщ„ hogy kevesem unaradtumk — err ősítette Fábúán.
ѕzІtгtutean rбg mindig sokam vagyгtok — szál,t közbe egy цlvasb.

~
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Véget Lászl б

Egy mikró emlékiratai
ненfв
Olga azt mondta: „frtó perverzek vagytdk."
„Csak ha i " — mondtam éт.
Kedd
Сѕdsј evІstlte a szokaiyáját. Most 7áÍtltam csali, hogy rebkes a nyaka.

Moa сlitа rL, szeretem a metilvet.
Szerda

Hum amt mоаidta, hogy bum. Hem azt mondta, hogy bem. Puf azt
mondta,- hagy püff. Рuttу azt mondta, Hogy pitty.
Bea j б mó.
Pislta Is jđ míí, de fiit Mungotsznak hívfáik, ha harap.
Csütörtök

Mondtam Szwtltyimak, hogy imt б beszari aUak. 0 erre azt mondta,
hogy éгn vagyok iMtб beszarni alak, mIre Osszedlelkeztüaik, és belerúgtumk egymvásba, ment Berak szép az arca, a combja еs a fara.
y aп fё k ёsz ru vagyunk egy kicsit
Mondtam,, hagy mi mІrndашlу
nagyom.
Рuttу felírta a sizabámk fayá тa: BITIRATA.
Azt moaidta, ez a hiutvaЈl sa.
Péntek
Tanja azt mondta, fogjam meg a kemйt, Aidrian,na azt mondta, neki

is fogjam meg. Megfagtaan. Ik is megfagták.
Ealаiаtáromtuk, lapumk egy Mercedes kocs it, di a Mercedes etlo+paiJt
beпvniiа*еlt. юtttuatik. Köљem fáпyk€чperгtІm а nemi életet, di csak úgy
mélléik,eseп, péаzrtt.

Szombat
АК]rnј ammárt keriilgeti egy vén szivar. Undarítб. „L'efeküdmёl а vém
smivamrad?" — kérndemtem. „112iiért fi?" — mondta, s ha гиátettte: „Szerettek szivarozni."
Vasárnap
Heni és Merkn,LroSz smöamyettcha1tak, erre ementtmk a kor гára.
Csi,asived elwtaztumik. „Boíldogak 1jesziia ~k" — morldгta. „Iszunk, iszunk"
— mondta. „Hrшtiyi elёg Is" — mondtam, és rá,gyújtattam eg у vém
szivarra, akkitt Weöres Saáatidoamak hivmak és cseng a füle.
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Brasny б István

A Skоrpió jІgyёьІn
Лllég ,ji'ét1 edј5tt đátibe¢i kefzclt~k válagatn,i az ócska nyakkemлdők közö,tat: egy 1 hossъií, nini гниl тövi,d, nini twl széles, лem ~twl
kes(kany, neпn Itúl v јй gexs, тет túl sötёt, nini túl nyakkemd4 kelile ►tt
vo&na, атегlутек az egyi vége az e+gyiik végёm végz.ődik, а másiй vége
а rrLásiгk végїém, di fi lІgy+em еёје, cxsak kömepe.

BOGDbNFI SbNDOR PARODIAI BOGDbHFI SbNĐ OR PARODIAI BOGDbNF1 SbNĐOR PAi

Mire találtsík nyakkendlit — j ó ál l ароltban levő rongyból valót —,
már sietni kelletet.
Negyvenhét ára van — mondta a fiatalabb.
Ősszel és másfél citrom — mondta a тΡnég fiatalabb.
Az órára néztek, melyet a fiatalabb vett id бsebb karában, amikor
még alig valamivel volt fiatalabb az id ősabbék fiatalmál.
A havak belebemultak a sötétedésbe és az értelmez ő szótárba.
Egymás mellett haladtak, abban a tudatban, hagy egymás mellett
haladnak, mint két fekete er ős csizmanada meg.
A, fiatal tudta, hagy a fiatalabb fél, a fiatalabb tudta, hogy a még
fiatalabb nem fél annyira, minit a fiatal.
A legfiatalabbnak eszébe jutott, h оgyan oszlathatná e1 a fiatalabbik
félelmét, amaz pedig emezen ,t ёprengett. Emez mondani akart valamiit
amannak. De aztán megfeledkeztek róla, mint ahogy sok mindenrdQ
megfeledkezik az ember, amikor ír.

Gobby Fehér Gyula

Kifli
Nem igaz, hagy kifli lesz belбletek! — 1dáltattam.
Senki sem reagált kiálltozásarnra.
Megcsuklott a hangom és a ttea`dem. Szerettem volna kiitárаi elбttük
a szíveanet, de ők kózönytјsem vonultak tovább.
Senki sere reagált üvöllhés iгΡe.
Vaukőzzön le! — szálit rám egy füstíz ű pezsgбügynök.
Nem akarom, hagy lii£Li иlegуem belбl,em és belém harapjanak! —
harsagtaxn.
SeaзΡki sem reagállt harsagásom гa.
Meztelenül vonultunk szé рen sorban, és egy kis ajtón bújtunk be
egyenkéalt.
Mindenem látszik: a szereim, a mellbimbóim, az ülepem.
Senki sem reagált ajz Uilepernne.
„Minek őrizzük оlyan siflit malacok emléekét, melyeket egyszerиen
f dlf a Јitunk?"
Senki sem гΡreagáіъt a ragényeana е.
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м aj,tényi Mihály

Szivar és hamutartó
Szivaromiat szíva — hІg К er1, ra ni г а1у пeh,éz valádi јо szivart
kapni patyán —, m а vаjdaasági Irodalom rёgi, тéigi
паууј адта. Pé;vdául teg,napeil6ttme, amtiilkox а Kalangya 1933. évfolyamábam rátadáltam egy veasre, rnég а сímёте is em1ál ~sz&m: „Infirđ sorok
egy veхsvegyészhez", rrlég а vers ján:ax rLeavére is emlákszem: FIdCIitI
Lajos. Jóf1 emllёkszem,'
hз:sz іQtt а]а а neve a Kalangycíbam. Ёs erril,ékszean, ínie, a versre is. fgy 1 еzdАЇdik:
Köđitfíi anа g amyod műhelytitka
Csakugy rejt mindent, mint a
kalld' &а
drátfalalklkál s üvegablakoQ ~ka,1.
Kár oly araagyra lemenni a tlltak+kal,
mart a drбtom át mimdemkai Záathat,
s hidd ed ba гn
tо — drótom s
üvegem
rövidláctó tekintet is áatíiat.
E köUGŐmagámy s műherbyttiltakbаm
vemse et farralaz kis дΡоanыakоkbam;
s míg csönded číszik hű komondоak
nagy hбkusz-pбlЖusz kvzt
e]késziidmek
a verskaépletek és a vemssoaok.
De ha mégis megkörnyezi házad
kérő s бval agy koldus vaigy barát,
a műhealy titkos, gőgös, fagyos lesz,
mint havas csúcsával az Ararát.
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.
~etІ órőІ,
De te áaxnoasz ea ~э~b~ea:sme
versedd fíSeleane a jóság:
vegyíitesz egy аdлј t abbбl, e+bbđl,
míg úgy váile+d, veased та valóság.
Pedig éhgyötrellnlett ;tedd hassal
és nyoanort á1mо dmi úri gönaben,
veпs-szбёrt ftxtи;i a patikba
(vagy riniet bбaigésm хi »bёba",

már nem еgészem köLttíi dolog.
Emlléke.ian közötit k utatva feli,dztern magamban a vers falytat ~isát.
Ez1t d:s kifrtam pontosan:
De meat twd jnak, hogy лј4ad a
hamlgгsúlly
legfó1kiéppen а b(íség>е n forog,
az a9lkattás száиmyarin csak szá11 j föl,
s szaporodjanak a rimek, a sorok:
koltдko+tds,оt-ІКatikot — ikod>ács,
хвinden napra еду tojás;
дј föa: hess, hess, hess,
költő
mdndem napra hároan vers.
Egy verselt a j óságért . . .
katttöt а hiúságётt:
az ellöbbilt á]anоd,j ад,
mds keltltóábem magadat
nevezd е1 prófétának.
S ha maJd á1 pirófé ~táaгa,k
hamds sorok és rímek
lesznek méltó г'saiкl:
ál-bartok, ái]hívek.
Műhelyltifbkоd rnsan titok,
éп majd пiégis sunylut,ok,
humyarјtom szememet,
s amíg te keveredkavarrad а nlérgeket,
kiálilolk a kapuba,
s hangosan kiabábok:
itt e, nagy vers-vІgyésze►t,
fúj jáfi.otk csak zenészak,
Hetpјde és Hepuda,
rio, most szólljоn a duda!
. ..

Ha j б1 eпrLlёk.szen, a vers így fdl ~taгtádot4t (1ega,lábbis a Kalangya
szea'iд~t) :
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De ellćísmčir..lkikdtöm,
hоgу arcról nem tehetek,
ha a zзummaa ás idő
démтel veri fejedet
s szárasan kéri hirtelen,
hal az a vers-vegyé ѕmеt? !
— S szétrúgja az egészet .. .
Vigyázz, barrátоan, a soakféle ménreg
egysaer ІГ ,fІіујЈС szívedre,
szenedre,
s úgy borulsz fetl a Titkok
műhelyében
zöldre marottan, minit a halál
vedre.
Igen, igy fajező döгtt bé a vers. Egy régi, régi vajdasági vers. Szeremse, hagy én önég vissza tudok rá envliékezni, ha kissé an оgerőlttetem
magam, eilбveszе(nn a régi falyбiratakat, és eliszívak egykét j б szivart.
De hal van manapság j б saivaг?

Saeli István

A Híd -díjas asztаloѕról
Dgy évtлzede тáт , hagy ditt gyalúl közöttünk rysalnai ОФнб, az ifjú
mííaLSzta:lю s, s ezen nem puszta gyali г]а-5t ke11 értenüxLk, hanem azt,
hagy Zsolnai rozoga székeimknek és'
esгkargó szal ,rényeimknek az ей-múlt év tizedbem hovatavább egyi(k, ójává vál гt, amélkül, hogy
6 maga
orgott vonna.
Az asZtadosmwnka ui tákolmáxiyának mádsze тát sürgette Zsolnai,
s egy emyиelаemes magatartást, s őt enyиgyrvulöletet hirdetett, ami terméaszetІsen mer csеkély elQemáltlá t és köhögéé+t váltott k2 bú torasztaIo►soikbál és bwtorker.eskedбkb51, sбt a bútоrakbбl is. Pedig csak az
töritérцt, hagy egy fl.aetal műasmtaІоs hevatavább új múajitót nyitott a
műszed гёnyeken, bár ezt az аЈ tét méцnelyek szivesen bec ѕa,ptátk valma
аа erra el;ótt, mert asapa шvalónaіk tartottak.
Zsolmai a két pontot ö eköit б legsövidebb egyenes és а két vesszőt
összekatő leghosszabb görbe útját válaíszto гtгta, amikor havato vább
megaгlkatita azt Ia anűvésmi tákálrnámyú szеІkrémyt, aлІІlyвt а bíráló bizoittság Híd-díjjatl tüntetett ki.
Amiiko>r а bíráló b.izoгtфsátg kétértelműem úgy döntött, hogy hovatovább neki íttéli oda a Híddíjat, azt is hangsúlyozn2 kívánta ne<rnán,
hogy a Zsolnai késmitebte smёkrénybеn éppen а benne levő alsбnem{ít
tartja a legnagyabb értёknetk.
~
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~
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Juhász Giza

Plábános Dániel
Szűk esztendőkben és szűk nadrágban etlkatatt Flébáaпos DámieQ, aki
irada0дn,i pályafwtásáit Zambarbam kezdte, s aa én könyvemben fejezte
be.
egyértelmű hurrioairal szinte sohasiem talá0koztam Flébánas Dániel
műveiben. Kétéгr nűvel sem. Három érttelmn v еl és négyértеlművel
még kevésbé.
Egyik sarj átsága, hogy csak a mondatai nevetnek, az dlvas бi inkább
sírnak, ment történetei méayé wlajdomiképrpsm gyászinduló húzódik
meg, s magaara is acat szoklbam m iї zбdnd a vajdasági ixodaSam viharos napjaјban.
A leggyakoribb eset azomlbam, hogy a humorból a szatírra felé fordítja a heilyzettet, aortám vasszájára fordítja, itlletve összevissza foirdítja
a humor felđ+l a szatíra felé, fölé és alá, n űgnem keserű szájízt okai,
amit csak kalodanttal lehet e ауhјt eni, esetleg fokhagymás kolbásszal
vagy tanuilmányírássaIl, de ez az wtóbbi nem mindig hatásos.
Pere itt es étvényes az, esni m űvészetének egyéb szájízére is, hagy
nem egy hwгom játszik, hamm két fogkefém. Tud Ylébámos Dániel
kérleaheitetаem sztamartodágшs Is tenni, mégpedig akkor, ha világi papoknak, ksgyetлеn és embertelem гΡtanárokаiak vagy műveletlen katonatiszkneQi keд0. kihwzaц a zápfogát.
Plébános Dáaiiel érkor a ;k űndulápanitbGl kell kyлdulni. Én
is ebbбl indultam ki. Jegyi esetben a vákuum kitöltése a kizponil
kérdés. Dalgozatommad ezt a vákuumot kittöl гΡtötatem legalább kélt vákuwmmal, s így sгkerülit a magyar aradalom egyik valóban méaltatlan гull
elfeledett alakját végképp elfeledtitni.

Biri Imre

Bojtár Franci, a két költő
Nemosak az öt vilá,grésznek, nemcsak a mai magyar köil гtészetnek,
di a mucsai ömk ~pzákörnek is egyik legnagyabb fогmtwmú és mellbííségű egyénisége Bajt,ár Franci. Már kétéves karában Se гbІ.i-d.íjаsnak
mondhatta magát, aztán аltatéгYt а itк jbegгiaгбl a babfSzeгІёkтre, és ez
vahaхok;aat kavart fel benne és költész еtábeLL-І.
nagy'
rtTjabb költt+észete mi гtikus, orfikus és patikus, s rokona minden
аlуат kötlttészeltmek, amely nem volt, nem is lesz. Versei, bár alakt4tilanok, haltártall:amok és lemérhetetlenek, áйtalaдn k,önnye+n leané гhetők,
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mert a 1ttаќёs иеауйgz6 tхuІkсјбlst І ttаtj і , s én - ezt kU»rn. A vak
Is tJ а.
воjt х B'ranci nem is Іgу, hanem két k Ј)tб, és аlkоtásаi а „tudott
tudаtlаuság ё zёkІsёgёіt" 1јhвgјас és pdјhegјk, di enie 14 egiёs-p4he ёs а
гасиоn&јs г& і6 és а nаЈсiоnális né.оiб intéllеktuális Іszёt vesztegeti, a
tudбs buja vеgеtáоiбјánаk és ѕzбгzetёnek геngetegben.
Neni сsак „Іmьenјsёg dој kёpёkєst", hanem „hazаssdigkыќs іdeјй
гёnуkё pсkІd" is alkot воjttг, s kЈёdtќtѕzефёt ёіррeа ez viszi, di én is
viszem a mаg аг irodailom lеgmélуеbb niаgаѕs4gај és Іeg1ehІtљІdлІneьь
eiеtбsgeІ fеІЈё.
Кё 1Јьёszс e jelen p4ј1Іаnаtьen llуеnsоеrűеn жуІа, di hоgу а megгni
јъоtіt mNgаsságbбl tоv ьh јаdыйvа n ІІnsиe гй mіІуen lesz, n жideneйсёІбtt sz б nуügtаlаnságátбl ás az én ПуugiайnІаігПtбl függ.

Major N ё nd ог

A fйl korszaka
Еgу nagу frаnсiа etsѕzёiгб, nујј v аІ eigу ааgу aagoil és két nаgу nёmet
nуоmi, nІеgnz6 kéреt festett a fјј1ґ IІ, атnёІу mindent ІІliа gаt, met
az, ami.
П azonban azokkal tartok, akIk mdsok, It еhát т
kёtt vаkагј4k
ftіш[kІd: аzойКа], akik tudј k, hоgу а fül ѕоhајenІ volt I аlárеndеlvе
аz ёѕznіeК, hanem a tёг1п z(neйс.
Ez szІmьаszќiКо.
A tёхјI1Яёzб mаghоz Idоmitо tа a ftUet, hоgу bІlъаtоІјоn а m8lуьІ,
К fјІІІkёsszi а сiшpёt,, а dоьйІїtу4t, kitisztitsa a fшkаgуІ6t, s megaliki.ssa ezt és amazt, ami sz emberi 0ét ёгteіІаnІ.
Ez Is ѕzеmьІszёасб.
A fül azonban sz emыгё, erre ёpp most јёttеm rá, а itőrülköző viszont, ha m8gюат nъeghј tt bах tЈа Is, idegen szn га: holt ааІУаg.
Ez ааІвуІга szІлъbeszёkб, hоgу ezen nem Wюt v1tоztаtлi még kkаrt6
esszёf г4saа L sem.
Korunkat л gо dtаn nevzhetj јik a fül kогszаkёваdс, részint mert
рајх nilndent kibír, részint уedјg, mert a ftt]emniel szeretem ni ќsоk
és a. magam иооsоg4sit hallgatni.
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Tornán Lássló

Az előszbák иalóságában
une Gyula Fl.őszabák cf,míí regénye (Bi,radailm,i Könyvkiadó, Mucsa, 1966.) voi]Ital éppen xét regn , azaz egy se.
Az e1s6 ,rész а гegény ellaején kemdődik. Négy-ёt hat-hét személy egy
karrLrában kamarradarabot ј áts к el szemümk eаќ tгt, а gyászos há1á1
és а halálos gyász drámáját. Ez irodalom.
A második rész а regény iközepén kemdődik. Négy-ёt-ьaгt-hét szeanéаіy
szolgalati úit✓ra indwl. Ez nean iтodalom.
Eam,ek az iradaгlani és nem tirodallmi eigy-két regénynek van egy erénye, ат11 szжntén nincs.
Az írб hőseit úgy akasztja fel а fcsgaara a söiиét e16szabákb ааi, mimrtha
6 akasztana, di ez nem 6.
Lehet, hagy ez іgy van, lehet, hagy ez az él;et, di ez csak éle гtnek
eaég, ez csak kis kxitikusnak elég, nekem — ke;vés.
~

~

Bányai János

A cipő felépűése
A suszlter semmiit sem tud bizonyosam, válltozatlaaъul; а stiusdbe,т mfin
déatit tud, miaъdent nzegfalitoz.hatt cs'цizzІl. alaposan. A suszter tehёt
karptafára húzhaltja a cip őt, megfarmálhaгtja, rr>:ég m&el.őtt megtalrpaLta
volna — а lábhoiz nvé ►rlten. A Itywkszeпn>rő1 'aizomban nem tudhat el ő re.
FeФtélte lezheti а tyúkszean álakját, foaanáját, а lényeges büttykы et: а
tyúkszeanfájás ámtemzitása azanban nem lehet fLtggetlen a kuncsa&t
tudatáltбl., lényegét6l, gandalaitáitál, érzésétáL, esetleges pillanaltmyz hascsika,rásátá'1. Virginia Waodf számára minden а pildanatnyi hascsгk arás;
száaná:ra а pillanatдnyi hascslkarás határa,z meg mJndent: hoigy az" egymás wt,áal készit;ettt cip бk nem csшpán ballá;basak, illetve jabbiábasax,
azt elsősarban а csdгri összefüggő, t'alan sagacsos, di mindeniképpen
büгdös meghatározattsátga bistoiiltja. A pil;lan аtnyi hascslkarrás hatása
felltételezi а vél,e,tlen kiгоbbanást is: Vlrgialia Woa]f susztemm,unkájábam ez fomdí,tot!t processzus: a hascstikarás iatitenzitása hattá оzza meg
а kirabbamás;t.
Esszéme,t ezzel be is fejezem, mert hatni kezd a ri,oim.us.
~

~

tij ѕуmpоsиоn
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Utas1 Csaba

Pоcsоlyаbаn
Rendhagyó ige egy kis legényró1

A kis legéayлek ez a zavart kІ DtL, haangsaálaibaл ösѕъeviss,za kuszál,t,
e1ső, m,áasadпk és h+armaadik p'ylba Іъtáas~ra mo коаігІ sіzennyviгzk,-ző kis
regénye,tapaasztal ~hatatuk, egyesekmréQ tёkёlQates székrekedéšt okoъ, та
so+kaat raeg kar Шáatllагт hasanenésтe ösztö¢ъörz — egyszлval jelen иаит
цrodaaln~umас bizoayos re égedben. firásombaan éррец eme bizonyos неЛ:у.ец va(1ó jeflean:vaJlásáagá.aaak okait prábálam m,aaиilгágíltani, di
tekintettel a papírhiány х a, nem 1+ehe,tek „objektfv" s ezérat közzљteszek
harmЁnckét dokumervtuшххat, атеіІу részialt pont az eflea]pontja és гzrevátealedannek, részirat pedig pont ennek a,z elle лkazője. idézek néhány
dokumentumot.
dokmentum

Annak д,дејéц, amnkar sz t j Skоrpió fe~lyttaatésokban. közöllte a kis
lagІёai.Y kis rag~nyгét,, az olгvasák zome k7átelkedeitt. Е п is keatelkediiean.
.

dokumentum

Nini csoda hat, ha szüleatл enitl ёmt Pedros Sa,áandor levele, ат,еаlуben nem győz asadál.kozni а kis legény fёlelmeates ,nyeйјхлteniet ő е+гејёл.
Ezt ёn is félel шetesnek atartom.
З. dokumentum

Ez ,a, kis агеёту a szб igaz éпСе'1lnцében forr&lalmI és eredeti. Fejezetről fetjezeltare szidja a feije ~sekeit és а kkarasszékekeat. Étinszeri,ntem
ez forradalmi еа5 eredeti feа fedezks. Hasonlб aQii,g lейheltő fel az irroda
loanaben, іІ,egfölгjebb parizer.
4. dokumentum

Ez az. ►zearintem ais.
dokumentum

Azt moarLd,jak, nagy mű, Ётх is azt mondom.
dokumentum

azt is egyiak baCsak mg egy ilyen könyv van a,crg.iaradaaгоYabaan,
'
rátom tirta.
dokumentum

A kts legёmy, ez a гнакёеd Іaел ,tökёleltlen ny hand.abandázik társada4arutiank gyemug+esged. е11ел : íigy 1egа1ább bürdkratáink, apwkámk és anyuká,nk kömmyebaben szemet hunynak а 1darnondatit igaazságok f ейet1t, hisz
aaz udvari bal.oa~deka,t, mondhаtatak báгmift шв, sohasem érte bámft бdás.
Engem se ёrt bánitбdás.
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Hornyik Mlklóa

Beszёlgetés а kёltёvel
Peiros Schánidor, az e►gykari, mai és jövóbeni kdlltészet f ővezér és
hadvezér a1;akja, teanerind viszanydaltbam is egyike а .],egegyeteanesebb
k;öZtőгltnerk, merit egyetemre is járit. Akik úgy is гmerik, mlin,t én, ezt
valйJáak, akik niIskérppen ismerik, mást vallamak. A vita ian гmár két
éиtázede tart, va,gyis amiбгta én megѕzülelttem.
Schámdor köiІtésmetéről könnyű bаsmé1ni, mert ez a poézis
Pearos
'
könnyű és ne1]éz, vékomy és vastag, magas és lapos. Kö й tőd vјжga
tajásméretű, di lábntieretű is, és а kozrnás 'kozmosz szele si гІlel be1ő~1e.
De bárrnilyen névelőt vagy névutőt aggatunk elébe és utána, csak еду
а fontos: a peirosi vers — a kéiptelen és hasztalan pedrosi vexs '1:s —
а taga,dhatatlaaz ős-~atatisztiká ~t, emciá+t és ós béreаszániыást ábreszti дéleфre bennünk,, benatiiik, benne, benmed és bennem.
Pedros Scháaldоr an;ár egyéveмs ko~ábam verselt. [mi első verse:
Сц+ј, (71Gi
CiGi, dci
Cicili.

Azóta több vermit irt. Azt mondják , hagy e еfántcsonttaromyban
él, holott én neon láttam otthonában se elefántot, se csontot, se ,tornyoit. Rövidem: szocialWsta költészetet k&tnedc szatnon, az én számon,
a kölitőtőd, ahedyeitt hagy megviasgáAnák létének mibenlétét és v оlІtának
mivо1 tát. Az ál0iami јhletéбű köLtészeгΡt szargalimiazöi, akiket saját szemеamnnel nem láttam, holnap ás azt mondják Peiros Sch ёndorтa, hagy
fizikus, pedeQа us, és krónikus, halott doktarártusa van. Én viszonit azt
rl&ј1tom, hagy valtiikání ihlietés ű versedit neon akarták kiadni, ho&stt kdadták.
Az alábbi interjú ez évben ve&len keleitkemeftt. Kilenévenhét árán át
beszélgeitt еm a költбvel, s bizonyos, hagy e beszélgetés sarán a peirosi
kбltészetnek csak a peme пΡnvidékéit mlthettiifk, bár közbein én néhány
konyakos pahá+r peremét is érintеttean. Еzerhétszáz kérdést tettem
fel Pedтos Schándornak, kiemelve lángeszú zsenia1Itását, ailk гΡotói páraltlamsáagát., " , mérhetePblen nagyságáit és nagyszer ű
mérhetetlensegеét. Ezerhétszáz аёгdёseгтІ tömörem válaszolt ianigyem:
-- önnek igaza van.

szabott világ — lesz a regény témája, s szigorúan z7iegtisztítja majd a
művet az oda nem iil ~ő, e témába nem vágó újabb epizódoktól, hiszen
így ez a viilág zárt, ;kiikere!katett. Az olvasó sejtését aláltámasztja, hagy
Alvinczi nagy körültekintéssel készíti el ő a nyomozást, a jelenet tele
van ti'takzatot ggal, s fel сsigázza az olгvasб kíváncsiságát.
De a regényben soha többé szó sem esik a nyomozás eredményér ől,
s őt a mátkaság sorsáról sem, leszámítva, hogy a m ű két hőse, Rezeda
ür és Horváth .kisasszony, egy ízben, váratlanul, meglepetésszer űen, a
budai hegyekben meglesi Alrvinczit, amint egy téli kastély havas parkjában, ntiéltóságteljesen, szátlanul, ,kéz a .kézben végigsétál máitkájáva'1
a sétámyon, mintha valami titokzatos szerta гtást végezne a szerz ődésköltés évfomdwláján, minden egyes évben — agyebeit azonban nem
tudhat meg az olvasó. Csak egy hét évvel kés őbb íródott regényben,
a Velszi hercegben bukkan fel ismét a :motívum, aniiddn Traktárovics
(alias Alvinczi) kölcsönadja Bimynak (alias Rezeda Kázmér) a zugligeti
villa kulicsát: „Az anyjának vette valamikor Trakitá гavies. Az öregasszony
itt la~kdtt mindaddig, míg meg nem halt. Azóta Traktárovics szokta itt
lebonyolíitani szerelmi találkozóit, ha ugyan akad olyan bolond n őre,
aki elmenjen vele a vadonba. Volt valami félesz ű ismerőse, akit menyasszonyi ruhában, mistuszkaszorúval a fején, aracsokorral a kezében
sétáltatott itt a kertben. Ő maga frakkba és cilinderbe öntözött, mint
valami vбlegény" 18, írja Krúdy.
Ez az összefüggés persze a Krú и dy-életmű világának egységét, osztatlanságát mutatja, s kiderül, hagy néaniképpen valamennyi m űvét egyetlen ciklusnak kell tekintenünk, az ekörüLi bonyodalim аkrál azonban
majd később esik szó. Ezúttal maradjunk meg A vörös postakocsi
imént emldtett titokzatos, de a regény további részében semmi szerepet
nini játszó, az iró által „ellenejtett" jeleneténél.
A traadicionáliмΡs regény wgyanis nem tűr 11 olyan titkot és egyenetlenséget a töiiténetbeln, mint amilyen az Alvinczi-mátkaság igen részletesen
előadott esete, még ha foadlag csupán a h ős, Rezeda úr közbeiktatott,
időbontásos, múltba nyúló elbeszéleseként szerepel is — de azokkal az
írói eszközökkeеl, amelyeket Krúdy a közvetlen megjelenítésre a regény
tö'bbá résben is használt. A hagy о nányos regényben minden titok
valamelyest mnagyarázatat lel még ugyanabban a m űben, s a törtiénet
egyenetlenségei is valahol ,tartalmé tekintetben okmagyarázó egyensúlyt
nyernеk. A hagyományos elvek szerint ennek az epizódnak, ha már
ekkorára sikeredett, vagy közvatbenül be kellett volna folynia kifejtett
banyadal4naival egyetemben Rezeda úr és Horváth kisasszony életsorsába — 6k а гegёnу kközponti alakjai — , vagy pedig csupán utalásszerű — tehát közvetlen megjelenit,és nélküli — méretre 'kellett volna
zsugorodnia. Krúdy az epizód fеlduzTasztásával történetet adott a történetben, regényt a regényben, voltaképpen önálló íörténetfonalnat,
amely a cseleгkm,ény szövedékében valahol felbukkan s valahol envész.
A modern regénny törekvése ez, a történet diszko гntinuálása és diszlakálása, miindenekfebett pedig: a nyílt m ű megallkntá.sa.
Régi prabІёmа : egy-egy újabb regényformát alkatáik id ővel dlyan
zárt világba és keretbe merevítettek, hagy a m űfaj alkalmatlanná vált
valódi emberi sarsprablemák komplex kifejezésére. Ilyen esetekben
egyrészt anyagbeli s tartaloni zártság, tehát a felölelt s megalkotott
18
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Velszi herceg, 231. lap.

világszabályszerűen körülhaitáravt zártsága, másrészt az ezzel kapcsolatos formai-tantalp ј jegyeik zártsága akasztotta meg a regányfejtiódés
útját. A zárt világ megalkatásánark igéanye gyakran ,kisérti a regényt
hosszú története során. A középkori udvari regény zártságát már-,már
hírhedtnek tekinthetjii ~ k. Annak kereteit törte át gaz a regényforma,
amelyet ma tradicionálisnak mondunk, s egykori nyílt jellegét a századfоrdulónál mrár maga is végképp zárt farmmával cserélte fel, kivált
a nalturalistáknak és a k;lasszikus lél еktani regény realista alkotóinak
a kezén. Igaz, taraalmi, anyagbeli, tehát a felölelend ő és megalkotandó
világ szempontjából sohasem volt ez a regény olyan értelemben s oly
mértékben zárt, mint ars udvari regény, tudniillik mindenrGl szólhatott
ugyan, de csak szíókra szabott témćгΡk szerint: csak az kerülhetett a
regénybe, ami a válasmtoitt témához szigorúan h оzzátartazoatlt. A téma
volt az a mechanizmus, aansely a tradici оnáliLS regény tartalant, anyagbeli zártsáa gát hivatva volt nyújatani.
Viszont meglepő, hogy a mű zártságát szolgáló farmai-tartalmi eszközök között mennyi rakoam vonást észlelhet јж a középkiari udvari
regény és a kései tradicionális realista regény esetében. Hogy csa.ik
néhányait emlhtsiimk: az udvari regényben szabály, hagy a h ősök a
bemutatott tárit virág erkölcsi normáinak visel őiként e normák illusztráclбi legyenek s affirnmállják azokat, küv вtkezésképp illusztráció voltukban egyéniségük magretked a típus szint] án, a hanyatló tradiciomáhvs
realista regényben szimtén szabály, hogy a h őísök a válaszђatt témán
bakii egysm~ássaL ellentétes jellemet alkossanak, a térmát tipikusan reprezentálјák, egyéniségük csak ennek keretében s ezzel koherensen —
mеgrna>,gyarázhatatlan ellemitrrvomdás nélkül — bontakozhat ki; az udvari
regény megköveteli a történet egyenes vonalvezetését, a t.ürténet fordulatai az јlІІґtб viliághoz kapcsolódó erkölcsi dilem.inábál fakadnak, s
meghatáxozatt helyen következnek be, próbára veszik a híőst, a kibontakozás pedig ebből. fakadó szabályhoz van kötve, a atradiciomá:lis regény
éppúgy megköveteli a töraténet egyenes vonalvezetését, hogy az bonyodalomhoz vezessen, a bonyodalom a témát tipikusan klépvi.selő jellemnek
ellentétéből fakad, s a kibontakozás ebb ől kifolyólag kis számmú sémalehetr$ё géhez igazodik; az udvari regényben az író a. Gondviselés hangján szól a hősökről és a történtekr ől, s a mű eilejét és végét a Gondviselés eleve tudása formájában teszi zárttá, a tradicionális regény írója
pedig a mјndеntudб póтát veszi fel hőseivel és a tö гІténtekkel kapcsolaљán, éreztetri, hogy jáva2 t őbitet tud róluk, mint amannyiit elmond,
s ha gúnyolódik ёs játszadozik is, m űvét előre bezárja azzal, hogy
kikerekített témájának erejét és végét eleve tudja, hiszen múlt ese ményként kezeli.
Az ilyen műben minden hierarchikusan egymás alá van rendelve, egymásnból k'öveitkezik, okozati viszonyban egymással egybefonódik, beri ~árkázik önkereteibe. Az ilyen m ű mindazt, ami nem illeszkedik bele az
okozatiság záart keretébe, idegen testként kiveti magából, s az, hagy mit
vet ki és mit fogad ,be, elldől, miég mueldtt a mű egyetlen sora megszületett volna. A márt regény alappillérei tehát a szigorúan kiszabott,
körülhaitáralt +téma, a asupá дm eltökélt funkció szerint alkotott s keretbe
zárt hősök, a pusztán megszabott bon уadalmat építgető egyenes történet, a nmиndenbudó írói námőpant s a témát lezáró, kikerekített kezdet
és vég a mmúlt idő véghegességével.
Említettük mára dilemmát, mely abból fakad, hogy Krúdy elutasí-
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tatta a szűkre szabott témaregény koncepcióját, formátlan anyagot —
mindent! — akart bele foglalnia regénybe, másrészt viszont rögeszmésen kísérte tгte a freskóregény — a pesti regény! -- víziója, s az el őbbi
a modern, az utóbbi a hagy!amányas regényfelfogáshoz kötötte. Ez a
dilemma egész életm űvére is vonatkozik. Az életm űvön belül vannak
rе g,ényei, amelyekben a tematikus elgondolás észrevehet őem kidomboradik, de ezek között is nem egy akad, amelynek zár ćságát a formaitartalmi eszközök és jegyeik, akár a történet di szkoтvtгinu Јdsa, akár az
írói nézőpont laza váltagaitása, vagy a jellemek akozateLlenes formálása révén nagy mértékben fellbontj зk, sőt lényegében nyílt művé
alakítják.
A vörös postakocsi előtti regényekben még igen szembeszök ő a tematikus szerkesztés, A francia kastély (1912) még erőteljesen magán viseli
ennek jegyét, s őt különös mádon itt-ott az udvari regény nagyon távoli
visszfénye is fel-felcsillan benne haloványan, bár kényelmesebb vara
csupán azt állítanunk, hogy he11ye1=közzel Wáltes Scatt m űveinek utárezgéseit látjuk benne. De már A vörös postakocsiban az idő és a
történet diszkontinuálása, az írói néz őpont váltogatása, az egyenes vonalvezetés elivetésе , amelynek érzéikel ►tetésére Alvinczi mátkaságának
jelenetét idéztük, alapjában válto гztatja meg a regény struktúráját,
noha éppúgy szabályos banyadalomra épült a m ű, mint a többe hagyományas regény: ,a bonyodalоm az utolsó előtti fejezetben kicsúcsosodik
(Rezeda öngyilkasságn .kísérlete szerelmi bánatában), az utolsóban Pedig megkapjuk a kibontakozást, s ekkor kiderül az is, hogy ez a bonyodalom a hősök jellemének ellentétén alapult kezdett ől fogva (Hoаváth
kisasszony és Rezeda úr jellemének ellentétén) .
Némi tematikai kerekség észlelhet ő a Velszi herceg, a Valakit elvisz
az ördög, Az utolsó gavallér, a. Jockey club, a Pur_g аtórium című művekben, valamivel kevésbé a Nagy kópéban, a Rezeda Kázmér szép
életéhem. De még az eldző csoparithoz tai tazбk között is igen sok farmai tartalтni elem feszegeti a téma záritságát. Az utolsó gavallér (1921)
című regény például, noha túlsúlyba kerúl benne a hagyományos eljárás, a hős bemutatásával kezrdőd:ik, ilyképpen: „Egy borbélym űhely
ajtajára volt festve, mégpedig a város el őбkelő helyén, a ferenc ib arátok
terén." 19 S hagy nyomban felhívjuk а figyelmet e motívumnak a Krúdyéletművön belüli összefüggésiére, emlékeztetünk arra, hagy a Hét bagoly
(1922) hőse, Józsiás kгöltő, ekként mutatja be Udvarlás könyve című
művét a szerkeszt őjének: „Nagyon lenézem azokat az írókat, akik a
való életet másolják. Rossz szaga van az életnek, tekintetes wr. A legtöbb író lopásból é1. Ha egyebe гt nem lophat: elorozza a szomszéd j a
élettörténetét. Én kivétel alkarok lenni. Nem puskázok sem régi francia könyvekből, som egyéb írók kitalálásaгiból. Hćísömet magam mintáztam. Festmény ő egy borrbélyműhely előtt. Remélem, nincs páaja a
világimo,dalomban. — Nem tudok ily regény+hбsről -- szólált meg az öreg
szerkesztő ."2І
Már emlitettük, hagy a Hét bagoly a századvég kilencvenes éveinek
művészvi1ágá,t eleveníti fel, azt a kort, amelyben világviszomylatban az
első tétova lépéseket tették meg a modern regén уfelfagás kialakítására,
r ns már volt alkaliminik idézni a regényb ől .olyam részletet, amely az im
~

~

~

'g Az utolsó gavallér, 345. lap.
20 Hét bagoly, 90. lap.
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tihez hasonlóan iigen tanulságas fogódzót nyújt a kutató szánfára. Érdemes felfigyelni arra is, miért választ Józsiás, aki — fi felejtsük el —
maga is regényh ős, ilyen különös „embert" könyve h őséül: „Hоgy művemnek némi valászinűséget kölcsбnözzek: kénytelen voltam h ősömet
ily szimbolikus alakban megjelentetni. Egy festm,ényröl többet el lehet
hinni, mint egy eleven emberr ől."21 És mi legyen elhihető egy ilyen hősról? Ez: „JÖnnekmennefk a nök a Váci utcában, és h ősön nem veszi
észre, hagy megöregedtek, hagy elváltak, hagy megcsalatkoztak, hogy
rosszul megy soruk. Ő egyforma hévvel udvarol a ragyogó deln őknek,
akik fémykarukat élik, valamint a lagymaitag fájdalmasoknak, akik
abból élnelk, hagy régi szerelmes leveleket оlvasgatnask." 2'
Krúdy tehát olyan id őstruiktúrát teremt, amelyben a mulanadóság és
a maradandóság összecsap; a valóságas emberek közé, akik felett el júr
az idő , egy fiktív embert cse ~rnpész, aki wgyanúgy viselkedik, mint 6k,
de megállt fölötte az idő . A borbélycégér gavallérja, mivel oda van
festve, „sohasem öregedett meg, mert még ifjam, hullámos hajjal és fodorított szákállal itért meg a halihatatlanságba" 23. S nyomban következik
egy négylapois részlet Józsiás költ ő , a regényhős Udvarlás könyve cím ű
művébőil, amely a borbélycégérre festett gavallér — neve is van: —
Nagybatois — élményeit, tapasztalatait, gondolatait közli A ifajról a1címmel.
„Igen :nagy fantasságat tulajdonított Nagybotos a fül mellett lev ő ,
valamint a nyakszirten elhelyezkedett hajszálaknak. A morgue-hullinl,
vaааmјnt egyéb ha.'lotJtaknál tett látogatásaiban rájött, hogy a halál
beálltát ezek a finom, leheletszer ű hajszalak jelzik. Ok halnak meg
legelőször, és 6k hervadnak el leggyorsabban, mid őn a negyvenedik
éven túl elszáll a n őiesség ... Ezeknek a hajszála kn
аk göndörödése,
gyű rődése, firissesége vagy bágyadtsága mindig valót mondott. Ezek a
hajszálak., mielőtt titokzatosan összegöndörödtek volna: jegyezlték a
rбk ártatlanságát. Asz zonyo ~ nál is talált Nagybotos egészen sima hajszálakat a nyakszirten, de ez wgyancsak nem bizonyított :mást, mint
azt, hogy a nők bár férjhez mentek, tulajdonképpen nem ismerkedtek
meg a szerelem 'kielégültségével ... A nyakszirt haj szála, amely kéttiszer
és há.ronfszor is meg van csavarodva, mint a rugó, nagyabb er ővel tud
visszapattanni, ha nyomás éri, mint az a hajszál, amelyen talán egyetln csavarodás sere látható. És ezeknek a hajszálaknak éppen ellenkező twlajdansáagшk van, mint a zsebóra rugó] ámark. Minél tovább járnak, minél több munkát végeznek, annál több rajtuk a csavarodás.
Mintha minden újabb csavarulat egy-egy szerelem emléke vülna e
nyakszirti hajszálakon. Más hajszálakhoz hasoniitva, olyanok 6k, mint
az észalki földek és a déli országok lakosai. Többnyire színben kühönbözneik egymástól..." 24
Az eliméllkedés szembeszök ő beáramlása ez a regénybe, elemzésre és
szintézisre tör ő, enyhe iróniát rejt ő szabályos esszé ez, amely a modern
regényben megszaikitja a történetet, a cselekményt a tudat m,unikájába
viszi. át, s a kitágult pillanat, az álló id ő képzetét kelti. Akárhogy nézzük
is a Hét bagoly egészének „anyagát", témáját: a - regényh ős művéből
vett esszé a hagyományos regényfelfogás szerint nem illeszkedik bele,
P 1 Hét bagoly, 89. lap.
2E Hét bagoly, 89-90. lap.
23
Hét bagoly, 88. lap.

Y4 Hét bagoly, 93-94. lap.
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ellenkező leg, idegen test a regény szervezétében, semmi kapcsolatban
sincs azzal — hogy ne mondjuk: semmi 'kihatással sincs arra —, amivel
a regényben a kés őbbiek sarán találkczunk. Az utols б gavallér (1925)
című regény tehát a Hét bagoly (1922) iménti motívumának, aprópénzre
válitása; .külön vizsgálva ugyani túlnyomásészi a hagyományos eljárások
szerint készült, a Krúdy-+él еtmű összefüggésében azonban maga a
felölelt anyag, a téma is a modern regény különös dilemmáit veti fel.
Vagy vessünk egy pillantást a hagyanányás felépítés ű, körülhatárolt
témájú művak jközül a Purgatórium (1934, posztumusz) című kisregényre, erre a páratlan remekre, amelyben nyoma sincs Krúdy oly
gyajkari henye fogalmazásának, az anekdoták burjánjának, a b ő lére
eresztett, szánoiklatszer ű párbeszédeknek, a helyi szokások aprólékvas
leltározásának. Ez acélra tör. ő , látszatra hagyományos úton járó `lélektani és tudatelemző regény, a:melym2lk hangvételéb ől túlvilági bölcs megértés csendül ki, s talán egy tágra meresztett szem lebeg felette, amely
már semtimim sem esadállkczk — műr.emekként méltó párja Nlusil
korai regényének, a Törless iskolaéveinek — , nem a jellemek ellentété л
alapszik, hanem a szokatlan helyzetb ől kifolyólag ellentétes posztra
rendelt emberek összeütközésén — lelki válságban szenved ők szanatóriumában játszódik a csele кmény —, ennélfogtva a banyadalom sem
hosszú előkészületek eгedunényeként csúcsоsodilk ki, hogy aztán kibontakozhasson a befejezés, ellenkez őleg, szabályos bonyodalom nincs is,
csak összeütközés, helyzet adta összeütközés, amelynek megny иlatkazási
formái kezdettől fogva azonos szintre -hev űtett, nem .akoza;tszer űen
Egуmáisbói következő , hanem láncolabszerü еn egymás mellé rakott epizódokból álul, s a vég kmbantaikazása a javulás beálltával automatikusan
következik be, ahol aztán a h őfok — a bonyada.lom kicsúcsosodása
nélkül — esik, és a jellemek is automatikusan összebékülnek: hiszen
valóságos ellentét nem is volt közb,ttük.
Az egymás mellé rendelt e риzódak láncolata valójában nyílt szerkezet, tudniillik a jeljenetek — például azok, amelyeket a beteg saját maga
elleni merényletnek tekint — tetsz,és szerint szaporíthatók vagy apasz+thatójk, anélkül, hagy a m ű egésze megsínylené azt. Azonkívül a mű szigarúan vett témáján kívil rekedt világ akár laza kapcsolat révén is
beleilleszthet ő is műbe: Krúdy élit is ezzel, olyképpen, hagy h őse sorra
vette régi szereinieit és ismer őseit, akiiktбl segёlyt remélhetett, s külön
fejezetekben adott el ő — első személyben —egy-egy hozzájuk f űződő
epizódot.
A tematikus zártság még kevésbé érvényesül Krúdy legjobb m űveiben, a Napraforgбban (1918), az Asszonyságok díjában (1919) és a Mit
látott Vak Béla szerelemben és bánatban (1921) című befejezetlen regényben, vagy a Hét bagoly, a Boldogult úrfikoromban meg az Őszi
utazás a vörös postakocsin című művekben.
Az Asszonyságok díjában például három fejezetnyi expozíció után
Czifra úr, temetésrendez ő, a hős, lakodalomból menet, találkozik az
utcán hasonmásával, önmaga meghasadt énjével, akit Álomnak hív,
együtt elmennek az örömtanyára, mindenki külön kezeli őket, külön
vesznek részt a beszélgetésben is, és Álom csak reggel, a regény végén
hagyja magára Czifra urat. Az örömtanyán több szoba titkát kilesik,
végül pedig a nyolcadik fejezet kezdeGpn (a 131. lapon), ahelyett, hogy
a kalandregény sémája szerint egymás mellé f űznék a többi szoba tit407

kát, visszatérnek az egyik lányhoz, Natáliához, aki mára 103. lapon
felbukkant, s most vajúdik.
Itt megindul az egyenes vonalvezetés ű első cselekménnyel páchuzamosan a шásadilk egyenes vonalvezetés ű Gselekniény, Natália élettörténete, egészem a regény vtégéig. A regény id őpontjához, az els ő cselеkményhez képeist itt a гégmúlltiba kanyaraduk vissza a másadiik cselekmény, s többé már nem is találkozik a két fonál, hiszen voltaképpen a
103. lapon volt az időbeli egybeesésük, a metsz őpontjuk, amikor még
a második cselekmény meg sem indult. A .regény végén tehát az els ő cselekmény jelen idejéhez képest a második cseleikntény még a múltban
időzik. Az elјső cselekmény a nyolcadik fejezett ől kezdve (131. lap)
jelentékitelenné zsugorodik: minden fejezet kezdetén egy-két lapot s a
regény .legvégén négy lopat tesz ki, m іndazomáltal a fizikailag eltelt id ő
itt majdnem annyi — fél éjszaka —, minta regény addigi részében. Ezt
az időt azonban jófarimán a második cselekmény tölti ki emlékek formáјában, s ez a pár ára, féil éjszaka alatt átélt idd fizikai mivoltábaзl
több évet tesz ki. E fél éjszaka fizikai idejében zajlott els ő cselekményt
tehát kirekeszttette az író a m űből, pontosabban a megélt idő néhány
oldalnyira tömörјthető híg cselekntiényével az átélt idő sűrű cselekményét szegezte szembe, e gyazоn fizikai időbe, a fél éjszakába .zárva őket.
A másadik aselekmémyt éppúgy harmadik személyben nyújtja az író,
mint az első cselekményt, de 'a nyolcaadik fejezett ől a .tizenkettedikig
a két hős — Czifra úr és Alom — a .lány szeme ,„szlvárványhártyáinak
hierolglifjei között" 25 olvasta ki azt, a két utolsö fejezetben viszont,
amikor a két úr már elköszönt a lánytól: „elmúlt éveinek képei megszakadozva, foszlámyakban mutatkoztak el őtte" 2(s , a lány előtt.
A másadгik cselekmény ebayenes vonalvezetésével jutunk el a harmadik cseLekmtiényhez, amely ugyan szerves ,része a második: cselekménynek, kiiilönös mádon azonban alig van köze hozzá. Naitália élettört+enete
sarán wgyanis megjelenik Dubli úr, s a kilencedik és tizedik fejezetben
ehnondja saját, a második cselekmény kezdetét ől is még régebbre
visszanyúló szerelmének történetét, holott sem ennek, sem Dubli úrnak
nem adatott meg, hagy szerepet játsszon a lány élettörténetében. A
harmadik cselekményt Dutyi úr szájágból els ő személyben adja az író
— noha azt a lányt reeehárityájáról olvassa le a két regényh ős — , ez
a cselekmény a tizedik fejezet végén fizikai id őben találkozik a második
cselekménnyel, bár az elis ő cselеkményhez 'képest ez a múltban történik, hiszen észben kell tartanunk, hagy a második és a .harmadik cselеkm,ény csupán átélt Id ő, emlék, s valóságos fizikai idejük az első
c.sel ►ekrnény híg időysar abаan zárul. Azután Dubli úr elnlékkén!t is lelép a
szíalről. Ne feledkezzivnk meg még orrál, hagy a regény derakán, közvetlenü'l a második csel ејknémy kezdete el őtt, tehát az els ő cselékmény
menetének radikális maglszaktása végén, egy epizód a jöv ő időben,
a regény befejeztének, valamennyi csгLekm,ény befejeztének id őpontja
után játszódik..
A regény „amyagában" itt xnár hiába keresünk tematikuson jól körülhaгtárolt zártságоt, ugyanis folytĐn rés nyílik rajta, s azon át egyre
terebélyesedik és — ez a fontos — ter вbélyesedhet, emellett pedig a
~
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formai-tartalmi eszközök is félreérthetetlenül a nyílt m ű szerkezetét
építik.
Ugyanígy állunk az Öszi utazás a vörös postakocsin című regénnyel.
Ha azt mondjuk, hogy témája egy Bécst ől Máraniaroaig tartó utazás,
valtаképpen azt fejeztük ki, hogy nincs témája, csak laza kerete,
amelybe minden belefér. A regény vágy reszre s tizenhat fejezetre
oszlik, de előtte egy Előhang és egy Naptántiból, utána meg egy Végszó
című rész ácsarag, ékesen bizonyítva, hogy a regzynek se kezdete, se
vége nincs. A beosztáshoz tartozik, hagy egy-egy fejezetben a következ ő
betétek, mondhatnánk, külön címmel ellátott mavei1l k vannak, anélkül,
hagy okozati kapcsolatban volnának a regény anyagával: A borkereskedő története, A karnagy történeite, Az á'llamfag оly története. A regény
cselekménye több fonótan fut, a fanalak azonban csak érintik, de neon
keresztezik egymást, kicsúcsosodó banyadalomhoz neon vezetnek. A
másaduk fejezet „fehér asszonyának" története, aaneiyet az egyik, h ős
naplója prezentál, a fejezet befejeztével el is pang. A pozsonyi gr бfnák
históriája — hatodik fejezet — novelilaként önállásul: az utazás somár
többé semmi sem történik velük, nem is tudni, m ёi keltek útra. A
kuséretükben lev ő, mára regény elejém fellbulkkanб Vecsera Mária csak
a regény végén kerül az eseményék sodrába, siaha magyarázatot nem
1e16 ititakzatassággal. H. angol űr, aki szátlanul kíséri a társaságot
hosszú ú'tj ~án, s egyszerű halandákéant viselkedik, a regény végén csodákat művel, .kiderül róla, hogy szellem, s őt halott, de eltűnik, anélkül,
hagy kitudódott volna, hagy tulajdonképpen Rudolf f őherceg,. aki az
Előhang szerint eltűnt sírjából. Mindezt különösebb izgalom, s őt éa~deklődéis nélkiil visel el a társaság, egyedül Rezeda úr határozza el, hagy
tapasztalatai alapján napló farmájábam ,némi följegyzéseken tesz a
Vecsera kisassziomy ügyéről, amelYeгt halála után a Nemzeti Muzeum вalk
hagyo ~mányaz; hadd csáwál јák, a fejüket a tud бѕok"27, naplónak azonban
a továbbiakban semmi nyoma — hacsak nem arról a naplóröl van sz б ,
ameгly a könyv elejém, az El őhang után ácsarag, e titokzatos esem ényуkrdl azonban semmit sem fed fel.. A titokzatosságra már az El őhaxig
fe'-lkésszíti az olvasót, ugyanis Krúdyt, az írót meglátogatja benne az
egyilk barátja, s íigy szál: „Csak azt akarom mondani — szólalt meg
nagy távolságból —, hoggy én ma easгtefelé, Mddlingben, abban a hónapos
szobában, ahol harminc év óta lakom, maghaltam, xniel5tt végrendeletet
írtam valaza" 28, de azért az uró beszélgetve elsétál vele Rudolf sírjához,
s midőn másnap valóban értesül barátja halálhírér ől, csak ennyїit állаpít
meg: „Tehát már halott volt, mikor nálam járt." 2Э
A hősök egyénisége tehát nem egy meghatára хatt t rmа tipikus reprezentálásíábál, a bonyodalmat szolgáló ellentétb ől fakad, a történet
helyét a cseleikm ny foglalja el, az sem egyenes vonalvezetés ű, ellenkezőleg, több, itt-ott érintkez ő , hellyel-közzel a тnúltba s a jövđbe kanyarodó fonalból áll, az id őbontás diszkantinuálttá teszi, a jelenetek az
akоzatuság helyett többnyire az egymásmellettiség rendjét követik, az
író nemz ölti magára a mindentudás p бzát, s nézőpontját is folytan
váltogatja, maga is, hasanmzása is megjelenik a m űben, a hősökkel
külön epizódokat adat el ő, naplójukat közli, neon ismeri a regény kez~
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detét éas végét, ezért olyasmit is bejelent, ami nincs benne a m űben
— a naplót —, hanem csak a regény utáni, a jöv őben következik, nem
atyáskadi'k az obvasó felett: megfogalmazott epikai anyagot tár °i ,
hadd igazodjon el ő maga rajta.
Nem volt célunik so rravenni a Krúdy-regényekét, hogy mindegyikükön kimutassulk a nyílt mű kialakulását s a nyíltság fokát -- ez a
konklrét művek krittkájár а hárul —, hanem agy •pgy m ű szembeszökőbb jelilegzetességével utaltunk arra az útra, aan еiyet Krúdy a nyílt
mű megteremtése 'okából A vörös postakocsi megjelenése utáni — tehát
modern regénymúvészeténk ki ombosadása korában — megitett, s e
jel legzetesség(b бl igyekszünk levonni azokat az iroda.lamelm!életi összefiiggéseket, amelyek elisgamíthatnak bennünket az egész életm ű megítélésekor. A liét bagoly és a Boldogult úrfikoror г ban felölelt anyaga
és szerkezete alapján éppoly részléte:sen .kimutathatnánik, hagy hiányzik
belőli-fik a zárt m űvekre jellemző szigorú tematikus elhatároltság, mint
ahogy az Asszonyságok díja vagy az Őszi utazás a vörös postakocsii
esetében tettük, ehelyett azonban inkább kiemelj dk egyegy olyan —
nyílt műre jellemző — jegyüket, amelyekr ől az eddigi regényekkel
kapcsavatban kevés szó esett.
Krúdy műveire például jellemző, hogy hősei között alig akad olyan
jellembeli ellentét, amely .kizárólag a bonyodalmat hivatott el őrelenditeni, ellenkezőleg, ugyanazok a hősök, több regényben, .tehát új abbná l
újabb „témák" közepette toppannak elénk. Ezt ter шésгΡzetszerúleg csak
az a köтiilmény tehette lehet ővé, ha jellemük egy-egy regényen belül
nyílt, azaz nini szolgálja kizárólag tipikusan az ottani témát és banyodalrna t: túllép annak a regénynek a keretein. Ugyanez a hds nemegyszer
más névveil jelenik meg egy későbbi regényben, jeliemben gazdagodva,
mint ahogy Szindbád gazdagabb lelkület ű hascnmása Rezeda Kázmér,
viszont Rezeda Kázmér szélesebb érdekl ődé,sű és látdkörú hasonmása
Józsiás költő, eleven példányuk pedig, miként a kutatás kimutatta,
maga Krúdy.
E problémák ásszefüggésér ől és elm.éléti következményeir ől majd
bővebban szólurnk a h ősalkotással foglalkozó fejezetben, de a nyílt
mű megalkotásának szempontjából már itt megemlíthetjük, hogy egyazon regény, a Hét bagoly két főhőse, Józsiás költő és Szamja.s úr
egyazon hős két különböző életkorban: mintha csak Józsiás, Szomjas
úr személyében, saját magával taláhkazna, majdani öregkarában, de
— ma. Abszurdum azonban, hagy egy ember egyazon fizikai id бben,
fiatalon éljen, cselekedjen és ,érintkezzen aggkari saját magával, mindazonáltal .Szomjas úrnak mindvégig az a szerepe, rogy nap nap után
Józsiás életét élje és szolgálja, s valahánysazr Jóasiásnak vitája akad
vele, a költő mintha öreglkari önmagával perlekedne.
Ez a perlekedés azonban — miiként már utaltunk rá -- a századfoгduló ,két nemzedékének teljes életfelfagásbei különbségét is felfedi,
s ez méginkább banyolíitja a dolgot: mintha Józsiás egyszersmind azzal
a sajált magaval perlekedne, aki jómaga lenne, ha a korábbi generációhoz tartonna. Ez a rafinált bonyoldalam abból szdrmazik, hagy
Szomjas úr nem viselkedik pusztáim. úgy, ahogyan JóGSiás viselkedni
fog majd negyven év múlva, hanem saját nemzedékének viselkedését
is magára ölti (ahogyan Józsiás ma viselkedne, ha negyven évvel
korábban született volna), de annak a kornak, fizikai id őnk sajá~
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tanságaihoz is igazodik viselkedésében, amelyben a fiatal Jázsiással
együtt él. Szomjas úr tehát Józsiás hasonmása egy nemzedékkel korábban és kés őbben, egyúг tital önnönmaga fiatalon és öregen — a
r egémybe foglalt időpoаъtban.
Azzal azonban, hogy a regényit megel őző és 'lövető korban látjuk
a hőst, anélkül, hagy a cselekmény kilépne a reg гnyb foglalt keretből,mégis kívül kerülünk a regényen, rés nyílott rajta, méghozzá
a hősalkotás módjáxia,k, köszönve. Krúdy eigész kül+ö пös mádon vil
lanitja elénk, mi lett volna hősével, ha karábba,n vagy kés őbben él,
vagy ha ugyanabban a korban öregember, s ez egyúttal az id őbantásnak is egészem sajátságos esete. Különben Krúdy más-más regényében
nemegyszer megírja, hoigyan alakult volna az élet sara, ha egyik-másik
hőse nem úgy cselekedett volna, ahogyan ebben vagy abban a resénybem cselekedett; ilyenkor többnyire ugyanaz a h ős más-más nevet
visel.
A Hét bagoly két hősével kapcsolatban azonban felbukkan még
egy probléma. Krúdy ugyanis a Józsiás költ ő köré tömörített elrnandaлdákat gyakran Szomjas úr közrem űködésével, segítségével adja
elő : ha ki kell provokálni belőle valamit, ha arra van sz űkség, hogy
Józsiás úr magatartása valamely helyzetben megváTtozzéiж, ha megrekedt a cselekmény vagy az І lmglkedés, vagy egyszer űen fordulatra van
szükséb, hirtelen megjelenik Szomjas úr, megteszi azét,. amit Józsiásn аk
kellett volna tennie, vagy puszta jelenléte miatt fordul egyet a regényben a malam;k,erék. Szomjas úr úgy van megalkotva, hogy hol itt, hol
ott bukkan fel váratlanul. Ily módon rejtett formában a kés őbbi modern regényekhói ismert, annyira kedvelt, regémyh őskénc is fellépő
elbeszélő szerepét tölti be: ahol csak elakad a cselekmény menete,
afféle feljogosított, elfogadott deus ex machinaként közbelép vagy bonyo.dailrnat okoz, vagy ahol csak újabb jelenetek rögtönzésére szottyom
kedve az írónak, Szomjas úr közvetítésével bármilio r megteheti azt.
Nem nehéz itt felfedni távoli m űfajtörténeti összefüggéseiket a kalandregénnyel, melyben ugyancsak roppant szabadságot élvez az író ötletszerűen felbukkanó, rögtönzött jelenetek végtelen baikta tására, méghozzá az állandóan mozgó s váratlanul megjelen ő hós segítsQgével.
Annyi Krúdy műhöz hasonlóan a Boldogult úrtik оromban című regényben is a .kailandregény laza szerkezetét ismerjük fel. T гΡmája éppoly
megfog utatlan, mint az Őszi utazás a vörös postakocsin című művé:
két férfi és egy nő más-romás szándékkal a városba indul, céljuktól eltéróen bemennek egy vendéglőbe, és végignézik az épp el őadódó eseteket
s fejleményeket: egy asztaltársaság délutáni mulatozását, amelybe vala-miképpem az egész vendéglő bekapcsolódik. A regény „anyaga" tehát
mindaz, ami egy vendéglőben előadódhat, s az írásiak elvben fogalma
sincs ,ráta, mi mindent ölelhet fel, mindaddig, amíg nyílt m űvét befejezettnek nem proklamálja, hiszem kedve szerint halála napjáig újjabbnál
újabb epizóddkkal !gazdagíthatná regényét, akár kizárólag pillanatnyi
ötletei alарј ám, anél Кül, hagy okkal a szemégre vethetnénk, miszerint
ez vagy az nem tartozik szükségképpen az anyaghoz.
Krúdy az epizódok végeláthatatlan füzérét nyújtotta e regényben.
Okozatellenesem egymás mellé helyezte őket. Nem lehet rá érvünk,
vajon a híres órakulcs-jelenetet — amelybe még egész sor kisebb,
önálló jelenetet ékelt be a szerz ő — , vagy a hordárral kakast hazató
~
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s azt hipnotizáló katanatisz.t epizódját, vagy a butéliákhoz f űződő
emlékeket és elmélkedésit, vagy a valcer csínjáról-bínjáról szóló
esszÉt — bár ,tárgyi .Leírás — okkal illesztette-e be a szerz ő a műbe
vagy oktalanul., noha nyilvánvaló, hagy helyettük vagy melletst йk megannyi más, e műbő l kimaradt esetet elmondhatott volna ugyanolyan
okkal. Ilyem helyzetbe csak nyílt xn ű esetében коrülhetiink, hiszen a
hagyогnányos regény valamennyi epizódjának .megokoltságáról félreérthetetlenül ítélkletünk. A Boldogult úrfikorombcz и füzérszer ű epizódjai egybejátsszák, a múltat és a jelent, a történet id ősora és az élmény
időtartama a regény fizikai idejében sohasem fedi egymást, a cselekményt az emlékek diszlo(kál ják.
A Boldogult úrf ikoroinban című regényről azonban mindeneskeL őtt
azért emlékezünk meg, hogy .szam.lélt а süik, a myílt m űnek voltaképpen
nincs szigorú tematikus kezdete és vége, s milyen kényszeredett helyzetbe kerül az író, ha tessék,lássék mégis ki akarja .kerekíteni, be
akarja zárni nyílt alkatásást. Mivel a nyílt m ű nem egyetlen, töretlen
történetet zár magába, a kezdet és a vég is elbizonytalannodik. S e
regényben épp a törtércet — az egy tört ёnet — Iéte bizonytalan.
„Az elnök ... hamisskadó, titko`lázó, várakozásteljes tekintetet lövellt
Vilma kisasszony felé, mintha csak azt akarta volna bejelenteni, hogy
most jön ám a java a történetnek, ami eddig elhangzott: az csak
bevezetésiil szalgálh:at" 30, biztatja Krúdy az olvasót a regény egyharmadánál, miközben az már j б1 tudja, hagy történetet ezután sem
fog kapni, legalábbis — Gide szavaival egy történetet nem.
Szinte megható az író igyekezete, hogy elhitesse az olvasóval, meghatározott történetet momd el, s épp ezzel hívja fal a figyelmet annak
hiányára. De mintha kihívás, enyhe irónia is volna abban, hagy mesemondó gondjaival folyton maga is megjelenik a regényben, úgytesz,
mintha jelen volna az eseményeknél, s gyakran közvetlenül f огdul
az aivasókhaz: „Azt hiszem, az olvasák ,megértését, helyeslését érdemlem, ha Spatz visszaemlékezéseinek a közlését abbahagyom ... Bizonyosan igen érdeíkfeszit őek lehetnének Spatz visszaemlékezés еi egy
másik beszélyben, amely beszély a világhír ű pesti kеsztyü történetét
mondaná; :sajnos, nekünk követni kell az es І ménye.ket."3
De ismételten rajtakapja magát, hagy elkalandozik: „Most veszem
észre, hogy valstakélapen többet beszélitiink Stra,nszkiról, err ől a jelentéktelen, kinek törzsvendégr ől, aki ezerszámra terem a városban"32,
holott később még hosszú lapokon foglalkozik majd vele, hiszen —
kivételesen — dönt ő szerepet játszik a regényben. Általában az .író
gyakran bizonygatja, hogy most aztán „váratlan esemény, kiszámíthatatlan esemény történt" 33 , noha a korábbiakhoz képest semmi szokatlan nem taspasztalható.
A bezáruló, kerek történetet nélkülöz ő , végteLe.nül áradó, füzérszerű em egymáshoz kapcsolódó epikai anyaginak nincsenek határai, ezért
a kezdet és a vég külön problémát jelent. E ,regény els ő két fвjezetébem
a mű egyötödében — az a1vasó legalább három expozícióra bukkan: el ő ször a Bordapest környéki varjakról, aztán a zajló Dunán
~

~

Boldogult úrfiko т omban, 359. lap.
"' Boldogult úrfiko тomban, 433. lap.

30

,- Boldogult úrfikoromb ,an, 473. lap.
'3 Boldogult úrfiko т omban, 463. lap.

412

átkelő lányról — mely mozzanat, némi módosítással, szerepelt _ már
a Hét bagoly című regényben —, s végül a Margit-szigeti szállóban
már-már kialakult felvidéki tündérvilágról. Haso г l képpen azt is látta
az olvasó, hagy az író csak nagy kínnal talált ebb ől a részb ől átmenetet, hagy a regény kezdetén h ősnek szánt három embert beniszagassa a pesti vendégl őbe, ahol aztán csendes szemlél ők, afféle
keretet adó hő sök min "őségében üldögélnek, mint a modern regényekben a h ősként is feillép б elbeszélő : szükség esetén maguk is
békapcsolб dnak a cselekménybe.
A befejezéssel legalább annyi baj van, mint a kezdettel. Krúdy
ugyan ragyogó megoldást talált, a modern regény ismérve szerint
kiitűnő , eredeti megoldást, de különös máda л ez nem elégítette ki.
Ugyanis a. kitűnő hangulat tetőfokán belép a vendégl ő be 'egy°-Y ember,
aki a böbbiekkel mit sem törődve olvasásba rnélyed, s ízetlenségének
puszta látványa —anélkül, hagy a regény végéig egyetlen szót szólna
— sorra Lehűti a vendégeket, s egyenként kedvetlenül távoznak. Fölföllabban még a mulatság, de a konoikul olvasó ember jelenléte ismételten lelohasztja azt. „Stransziki megitta a jákdvét mindenkinek.
Ő volt a végzet embere. Ő volt a balsors, a bánat, a kiábrándulás.
Okozója .mindennek, ami ezután ,még töritént" 31 , írja Krúdy.
Ez a hő s a végzet, ,a kiábrándulás, a befejezés szimbólumává n őtt;
valóban a modern regényhez méltó megoldás egy .szimbólum erejével
eljutnia befejezéshez, méghozzá. egy magatartásból, jellemb ől fakadó
sziтnbólum erejével. Ez a hő.s olvasással öli ki a hangulatot, éspedig
estilap olvasásával, amelyben hemzsegnek az izgalmas esetek, történetek, s ez utóbbira a regényíró is felhívja a figyelmet. Jelent ősége
van, hogy ez a hős nem jelentkezett korábban a reglény sarán: kompozíciós szerepe van, megjelenése ugyanis fordulat a regény befejezése felé, szerepe a regény bevégezése.
Mint szimbólumnak az elejét végs őkig kiemeli az író azzal, hogy
szinte komédiázva lepacsгkondiázza, ellenszenvvel ír rdla, el őbb harmadik személyben emiiti, aztán a h ősök nevében násodvk személyben
fordul 'közvetlenül hozzá, s felszólítja, hogy távozzon, ha már a h ősök
közül egy sem akad, aki ezt rnegmandaná neki; közben pedig wgy
tesz az író, mintha nem az ő akaratából jelent volna meg a h ős, és
hatalma nem neki, hanem egy kívülálló, ismeretlen er őnek volna
felette, amelynek rendeliése szerint toppant be elháríthatatlanul a
regénybe. Formailag igen küllönös, hagy ez a beszéd, noha az író
leírja, a regény cselekményében valójában nem hangzik el, s jó két
lapon át zárójelbe van kanyarintva.
„De hát az ördög sohase visz el ilyen üvegkeresked őt, hogy távollétében boldogulnának egymással azok, akik szeretik is egymást!
Nincs senki, aki mondaná: ,Menj már Stranszki, a te éreted amúgy
is .napról napra félelmetesebb lesz, bármiként menekülsz lámpagyújtásikor a kacsmába. Inkább aludni kellene egyet a kanapán, amint
délután szokott aludni minden rendes ember, aki ád valamit az
életére. Csak a fenének. van kedve mindig az esti!lappaltör ődni, az
ilyen embert el őbb-utóbb felakasztják. Menj, Stranszki, aludj egyet
a kanapén, a délutáni álam is lehet kellemetes, ha az embernek
tiszta a lelkiismerete ... Menj, Stranszki, az ör ёуkös úј ságolvasásod4
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dal. Mi közöd van végeredményében a palitikáh оz? Bikával akarsz
álmodni mindenáron? Menj sétálni esténként, `transzki, mégpedig
mindig abba az irányba, amerr ől a harangaktit hallod... Hány esztendő lehet ,még az ilyem ember élete, mint a tiéd? Egy, kett ő , három ..."35
De minden hiába, a vendégl ő .kiürül. Csak épp Krúdy nem elégszik meg ezzel a befejezéissel. A hosszúra nyúlt befejezésben többszörös happy endet csinál, s egy Végszót ragaszt a тΡnühöz, amelyből
megtudjuk, hagy a regény' legelején megjelent, di az els ő ötödtől
kezdve háttérbe szorult fiatalember és kisasszony, noha a m űben
egyáltalán nem úgy viselkedtek, szerelmesek, s a kisasszony m-esébe
illő mádon megvásárolta a regény színhelyéül szoligáió vendégl őt,
méghozzá a mulatságot követ ő pár napon belül. De Krúdynak a
regény kѓ tharm!adánál még fogalma sem volt, hogyan fejezi majd
be a művet: „A Bécs városához címezett vend ~ glő tulajdonpisa tehát
nem Ikövetett e1 .ostabaságat, amikor el őkelő hallgatásba merült vendégeit ily kellemes mádon riasztgatta: ,Nálam nincs zenél őóra, hogy
a Radetzk,y-marsot játsszam', mondta ugyancsak evek múlva."3(
Évek múlva? Hiszen naptikon belül megvált a vendégl őjétől. De
még néhány lappala befejezés el őtt sem tudta Krúdy, miként végző dik majd ez a regény: „Mondják, Persze évek múltán, hogy a
gyűrűváltás is mзsképpen történt volna a herceg és Vilma kisasszony
köpött, ha Stramszki nem tartózkodik e napon vélétlenül a Bécs
várasához címezett vend ёgfagadóbam."37 .Évek múltán? Hiszen pár
nap múlva már Vilma kisasszony a gazda. Az a kisasszony, aki a
Végszóban utólag, visszamenő érvénnyel egy harminc lappal el őbb
leírt epizód történtekor lélektani magyarázat alapján állítólag tudta,
hagy a fogadós meg fog válni vendégl őjétől. Neon szorul bizonyításra, hagy ez csak tessék-lássék befejezése a regénynek.
Az eddigiek sorára igyékeztünk rnegv'ilágítani, .miként feszítik szét
Krúdy .művei a zárt regénytípus kereteit, nyílt m űvé alakulva. Mádszerünk az volt, hagy egy-egy m ű tematikai zártságát kutatva — a
felölelEmdő s megalkata:ndó világ anyagának zártsága esetén — kimutattuk, hogyan ,feszíti azt szét azoknak a formai-tar ćalmi eszközöknek egyiike-másika, amelyek a zártságot, ha a. hagyományos regény
ismérvei szerint használjwk őket, támagatjá аk. Eközben egy-egy példával .kapcsolatban rámutattunk, mi a különbség ezeknek az eszközöknek hagyományos és modern regényismérvek szerinti használata
és felfogása között, amennyire a nyílt m ű jellegének fe ismerése
végett elengedhetetleniil szükséges volt. Természetesen felmutattunk
olyam mű veket is, amelyiknek már a témája sem zárt, vagyis a. téma
elenyészett; ilyen esetekben könny ű volta dolgunk, nyílt anyagot felölelő s maga'-kotó m űveit ugyanis a farmai-tart дl~ mi eszkázök rnég
akkor som alakíthatnak zárttá, ha ezeknek az eszközöknek a felhais ггnálása túlnyomórészt a zárt m űvek ismérveihez igazodik. Ha maga
az anyag eredendően epikai — s miként nyomban látni fogjuk, ez
azt jelenti, hagy nyílt — , ha teháát részei egymás mellé, s nem egymás
Boldogult úrfikoron гbaa, 487--489. lap.
Boldogult úrfikoromban, 429. lap.
Boldogult úrfikoromban, 487. lap.
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alá vannak rendelve, akkor ezzel meg vannak szabva a formai-tartalnmi e. zközök zirt használati lеhetőségémek határai is. A továbbiakban az időstruktúráról, a h ősalkotásról, az anekdotáról, az írói néz őpantról, a párbeszédr ől szóló fejezetekben fény derül még a ,történet,
a jellemaltk о tás, a mindentudás és a múlt id ő sajátságosan modern
regényismérvEk szerinti allkal.mazására.
Legfeljebb még a. mindE!tudás és a múlt id ő összefi гggéséről szólnánk itt. A tradicionális regény írója ugyanis mindig múlt történetet
mondott el, az író mindent tudott :róla, hiszen már befejezett dolog,
amikor írni kezd; ismerte a történet k гzdetét, végét, az epizódoknak
a végkifejlésben való szerepének ,mértékét, a hősök tetteiineiк minden
rugóját, számára nem volt titok és titokzatosság, mert már minden
magyarázatot lelt, az író az eleve tudott történetet feladatszer űen
kielеmezte, feltárta és megmagyarázta számunkra, s mindent, ami
ebbe nem illett bele, más eseménysorhoz ta,rtozönak nyilvánítva kívülrekedt a regényen.
A modern regény írója nem veszi fel a mindentudók pózát. Ha
múlt eseményt ír is le, úgy tesz, mintha elvben Jelen eseményt mondana el, amelynek a múlt is .alk аtórésze emlékkánt, tudatban munkáló
j вlenkéint, .de a jöv ő is felsejlik benne vágyként, törekvésként, vízióként. A jelem írója nem tudja, mi hogyan fog történni, melyik
epzádna k mekkora jelentősége lesz s mire nézve, az ok és okozat
viszonya 11lho mályosul előtte, epizódok, emlékek, elmélkedések, titkok,
álmok, történetfaszlányak gazdag tömikelegét kínálja fel az olvasónаk, hogy maga igazodjon el bennük és lelje meg leh вtségas összefüggéseik.et, éppen úgy, ahogyan az értben is cselekszik. A modern
regény írója vgeláthatatlanul sok apró mozzanatot és jelenetet rak
egymás mellié; nem a hierarchikus alárendelés, hanem a puszta mellérendelés vezérli, , olyannyira, hagy Faulknernél már szirl,taxis teikintetében is a mellérendel ő és kötőszót találjuk olyan esetekben is,
amikor atradicionális realista regény írója feltétlenül alárendel ő
kötőszót használt volna.
Krúdy аlapjábam a modern regény ismérvei szerint fogja fel a múlt
időt, s ,ezzel kapcsolatban az író mindentudásának gáza is távol álli
tőle. мikémt látni fogjuk azonban, más tekintetben nem vetkezte le
végképp ezt a pózt: h őseiről és viselt dolgaikról igen gyakran úgy
beszél, mintha sokkal többet tudna, mint amannyit elmond. Ez még
a tradicionális regény írójának magatartása. Folytan maga akar beszélni róluk, a maga néz őpontját akarja érvémyesít еni. Viszont a
modern regény .egyik sarkköve, hogy az író egyetlen pontbál a m ű
egészére eső s annak kereteit megszabó néz őpontját elvetve, a h ősёk
megannyi önálló nézőpontja érvényesüljön. A h ős ne legyen az író
tárgya, maga is szubjektum legyen a regényben. Az egymás metillé
s nem alárendelő részeknek önmagiakért s drunagwk keretében —
nem ,egy ókét átfogó keretben — kell beszálmidk. Krúdy egymás
rrvellé rendeli őket, de azoknak a hangja helyett folytan az övé cseng
a fülünkben.
Krúdy többnyire pusztán intuíció útján alkotott nyílt m űveket,
méghozzá gyakran olyképpen, hagy .szélesre tárta a kaput az improvizálás előtt. Nem tartozott azok közé, akik bonуоlult Elmélkedés
gyümölсsekém,t, rafinált felépítéssel, az improvizáláson messze túl~
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haladva jutattak el a nyílt m űvek alkotásához; a .mi valamennyi
alkatelemének a modern regényfelfogás ismérvei szerinti egybehangolása mбdfellett próbára tette Krúdy képességeit: nemegyszer ragyogó
elképzelést hirdet ő művek pangtak el könnyelm ű egyеnetlenségeken.
Megszámlálhatatlan regényei közül háromz mesterm űben azonban, a
Napraforgó, az Asszonyságok dija és a Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban című befejezetlen regényben tökéle ćes az alkatelemek összhangja, s Krúdy e m űvekkel vi.lágviszanylaJtban a. modern
regény alkat0inak élvonalába emelkedett.
De ezt is egy rnegszorítássai mondjuk: nem iáijuk, hogy eljutott
volna olyan nyílt m ű аlkotás.ához, amelynek egésze a- művön kívül
álló, de tőle nem idegen, hanem egyúttal sajátjának vallott princípiumokon nyugszik, mintegy a nyíl4tság szilárd alapzataként. Ahogyan
Hermann Broch Vergilius halála című regénye beoszlása szerint a
négy elem, a víz, a föld, 'a túz és a leveg ő ősi mindenségét befogó
alapjaira épül. Vagy ahogyan Joyce Ulüsszeszének látszólag szétfalyó
anyaga híven követi Hamuérosz Odüsszeájának minden mozzanatát,
az eposz, tehát a mítosz világának elveihez igazodva. Itt, ezen a
ponton az epika farrásámal vagyunk: a. mítosz világa nem volt merev,
bezárt, kikerekíitett, de forrmátlan se és önmagának elégséges se:
rugalmassága ősi elveken nyugodott. Végtelen volt, nyila és változékony, folytan formálódó, új elemekkel gazdagodd: az eljövend ő befogadására csak a nyílt mű képes. A regénynek is alapvet ő ismérve
ez, ha igényt tart rá, hagy epikának tekintsük.
AZ IDŐ SODRÁBAN
„Nagyon nehéz meghatározni, hogy mennyi id ő múlik el a regényben
egyik fejezettől a másikig, olvastam már olyan regényi is, ahol a
nagyanyák még a várkel tbem büjösdít játszanak egy helyen, míg a
másik oldalon már a templomba falaзzák koporsójukat. Scott
Walter tudná csak megmadani, hogy mi történt Кözbem",35 ezekkel a
gunyoros szavakkal kezdi Krúdy a Francia ka:; tély (1912) hetedik
fejezetét, amelyben egyébként regényfelépítés tekintetében még maga
is a tradicionális hogyanárnyakat követi.
A regény mindig ismerte az id ő diszkontinuálásának némaly farmáit: a fejezetek között a tradicionális regényben is ,gyakran évek
teltek 11, a fejezeteken belül nemegyszer egész korszakokat csak
sarcmázó pár sorral intéztek el az írók, hagy aztán ismét tempós
részletezéssel folytassák a történótet. A nagy társadalmi körképet
nyújtó regényekben több eseményfonal id бmenete közül néhány egy-egy
fejezeten át megszakadt, nyugodott, miközben az író más eseményfonalat követett, hogy id ősoruk ne bomoljon fel; elég talán a legrangosabb mestereket, Tolsztojt vagy Balzacot említeni. Ki ne ismerné
azt a réges-régi fordulatot, ,melyhez majdnem szó szerint folyamadott
Krúdy is Őszi utazás a vörös postakocsin című rLgényében: „Mielőtt
azonban tavábbrcennérlk Gráciásszal, aki csak néhányszor sétált cl
az ablak alaitt, vagy Rezeda úrral maradnánk, hallgassuk meg a varázsm,esét, amelyet a derék budai polgár javasolt a n ők meghбdítá38

Franc đa kastély, 260. lap.
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sóra."39 Mielőtt továbbmernénk vagy maradnánk! Természetesen,
miközben az író egykét eseményfonalat követett, visszanyúlta múlitba
is, hagy a fonalak id őbelл:ségben találokzzanak. El őfordulj аk emlékek
is, hangulatrajzok — tájleírások — amelyQk az id ő menetének ütemét
szabályozták.
Hangsúlyoz,zwk, hagy csak annak ütemét. Ugy аni;s a társadalomrajzot célzó tradicionális regény számára a történelmi idd és a leírt
emberi élet történetének ideje közötti viszony jelentette az alapdilemmát a mű időstruktúrája ügyében. A társadalomrajz a törU ёnelmi
idővel kapcsolatos. A történelmi id ő a jövőtől a múlt felé halad,
fonalát nem az óra mechanikus ketyegése ütemezi be egyenl ő részekre, események szerint lehet s űrűbb vagy ritkább, aminthogy
egyetlen év többEt hozhat, mint előtte egy teljes ćиszázad.
De az emberi életben sorsdönt ő dolgok történnek akkor is, amikor
a történelmi idő ritka; az emberi éhet különben is rövid, a történelem
ehhez képest gyakorlatilag végtelen, az emberi életnek megvan a
maga története, ennek az alapja a biográfia, ds ezt sem a fizikai
idő ketyegése ütemezi be, események szerint szintén sürúbb vagy
ritkább, fdggetlenül .a történelmi id őtől, viszont ugyancsak a jöv őtől
a múlt felé halad, akár a történelmi idő .
A két idődimenzió között közvetít a mechanikus id ő , ő rögzíti a
pontokat, ahol a történelmi id ő és az emberi élettörténet ideje érintkezLk vagy elválik, noha a mechanikus id ő , az előbbiekkel ellenb° tben,
a múlttól a jövő felé halad.
így elkerülhetetlen, hagy a tárisadalomrajzat célzó regény számára
az idő struktúrát a történelmi id ő és az élettörtfinet (biográfia) idejének egybehangolása jelenti. Ha a kett ő közül a regényben az els ő
kerül túlsúlyba, a második pedig annak puszta függvényeként mutatkozik, meg, történelmi regényt kapunik. Ez a történelmi regény
rneghatárazója, nem pedig a mellékes körülmény, vajon múltbeli
eseményt mond el vagy sem.
A tradicionális .regény a biográfián alapszik,
érthető, hogy az
időtartam pusztán .az idősor ütemeként érdeikelte, a történelmi id ővel
egybehangoló ütemként. Az id ő tartam, a múlt emlékeinek, a puszta
hangulatoknak, a tudatban folyó elmélkedéseknerk, a felduzzadó
asszaciációknaik, ,tépel ődő belső monolágaknak, tartama funkciоnálisan
mindaddig nem tehette diszkontinuálttá az emberi élet id ősarát, amíg
az emberi élet csupán a történelmi id ővel egybehangolandó biográfía
volt, merő élettörténet. Az emberi élet a biográfia írója kezén ugyanazt
az idősort követte, mint a történész: а tёгtёnІlmј idő idősarát.
A regény ott vált el végképp a töxténelemirástcl, ahol megtagadta
a történelem affirmálita id ősort, s az idő tartamnak a regényben is
olyan rendeltetést szánt, amilyen annak az emberi élet tartamában
van. Az emberi élet ekkor megsz űnt élettörténet, biográfia lenni: a
regénynek nem története, hanem csak cselekmén УІ van. A társadalomrajz ezután má.r nem célja a ,regénynek, legfeljebb kerete. A regény
idő struktúrája így többé nem az élettörténetnek a történelemi id őhöz
mért üteme, hanem az emberi élet id őtartamainak ( átél id ő ) és
idősorainak (megélt id ő ) egybehangolása, amelybe valamennyi íd őstruktúra, .a történelmi és a fizikai id ő is konkrét szCrepéhez képest
~
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Oszi utaz ~ ís a vörös postakocsin, 256. lap.

befalyik. Nem a regény történelmietbenitése ez, baneni azoknak az
idődimenzióknak és elemeknek a helyrerakása, : melyek csak hipertrofálás wtján vagy idegen diszciplínáikban betdött szerepük kölcsönvétele útján juthattak dönt ő szóhoz a regényben. A regény magának
az emberi életnek, az emberi sorsnak az id őstruktúráját hivatott
saját intenciói szerint felépíteni.
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DÉRY TIBOR LÁZADÓ ÉVEI

POMOGATS BÉL A

1.
Avg van író modern ігоdаІminkbаn, ajki sikeresebben tüntette vо+lna
el indwlásánaгk nyomait, mint Déry Tibor. КёІtбі á1etművét, első regényeit, karai naveliáinak zömét sorra számuzetésre ítélne; anra, hogy
régi folyóiratok vagy nehezen megk бzedíthető könyvleik lapjain porladjanak. Csupám néhány elbeszélésnek, egyeltlen regémynek és egy drámai
kísérletnek ikegyelrniezett. „Negyvenéves karomban kezdtem csak megérteni mesterségeanet s megériteni tehetségemet" — jelentette ki 1951ben az íirászöveitsiég els ő kongresszusán. (1) E szavakkal írói pályájának elllső karszakát, több mint egy évtizedét tagadta meg. Váilogatatt
еlbeszáléseinnek 1954-es .gуűjteményét pedig a következ ő önbírálattal
zárta: „Sok rossz munka kirtjilt ki ékezem alól. Рályáam alsб szakasza,
talán a Szemt ől szembe című ikönyve7nig, tévedések sorozata, tmélyeket
elsбsorban amnak tudok be, hagy rosszul gazdálkodtam tehetsé+geanmel." (2) Ugyamшtat elmarasztalta a kísémletezést és a szertelenséget az
írбi dkanom iával és mértékltartá ssal szerrLben.
13. zonyára az író joga, hogy maga ítéljen m űvei sorsa felett, s maga
válassza ki azokat az íráasait, melyeket váillalni tud. Az irüdalaxntöxtémat
mégis gyalkran perli vissza a megtagadott m űveket. Ami nyo гmtaitrásba
kardit, az már csak félvg-meddvg az író birtoka. S e visszaperl ő ,igyekezett kivlönásen akkor jogos, ha az írói éiietmű be1sб iga 74 ága is lehetővé
tetszi. Az elítél б szavak ugytanns, rnelyeiklkeil Déry Tibor if jwkori m űveit
ihlette, jobbára egy ma már meghaladott estetika követke+zmiényeá. Az
1951-es nyilatkozat és az 1954-es önkritika a karszak realizmws-koncepQiбјáahoz igazodott. Déry akkor a közvetlen táarsadalamárbrázoQ+ás feladaltai+t vállalta, a realista elbeszélés hagyományosabb eljárásait használlta fele. Üitja azóta mintíegy visszakanyarodott eszm,életének és m űhelyének forrásvidéke felé. Regényeiben — a G. A. úr X-ben vagy A kiközösít ő lap fiain — ismét az ember és a tö гténеlem esélyeit latolgatja,
fílozáfiаi kérdéseket faggat, a modern próza módszeu7 t követi. S őt jelen legi korszakának k&dései és válaszai gyakran éppen ifjúságának
mondandóira rímelnek. Az első alkoitó évtized felidézése tehát pwsztá л
iradalоnvtö+rténetilиeg is indakort. Déry mai gondolatai neanegysze а a
négy évtdzeddel eze+lOtt fiei1vázalt eszmemen,eta t gondalfák tovább, az
ifjúság és az öregkar művei egymásnak felelnek, eagymáshaz adnak kwlcsat. tim mindezen túl arхmаgában is figyeleгrLreméltó a megtagadott
~
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évtized termése. Déry ifjúkora: а maagyar avantgarde irodalom egyirk
fejezete. Nemo.sak tanu,lságas ösiszevetés !kelt .tehet a kritikus, hanem
alvaaásra rn;éiltó m űveket is számba keall venn:ie.
Az első korszakot, milként az író idézett wtószava is, 1917 +és 1932 között hёlyezzük eQ. 1917-ben jelent meg Déry eils ő regémye: a Lia, s 1932ben kezdett a Szemt ől szembe írásához. E másfél ёvtized Déry Tibor
lázadásának aиanitgardislta korszaka.
2.

Az első művek farrásvide1k,ér ől és környezetér ől maga az író tudósít
bernnümket đ néletrajzában. (3) A nagypolgári család, a St. Gallén-,i nevelőintézet, ra Neuschloss-Nasici Rt. telepein és irodáiban töltrött évek
jelzik sorra a kеranyezetet. A pesti nalgyvillági éjlelt, a távoli f űrés. telepek
falusi egzotikwma, ,а tengerparti nyaralások kalandja szolgáltatja az
ifjúkor irodaalmillag hasrznosí,tható ,anyagát. Mindez azonban csupán a
fiatal író világának egyek, könnyebben észrevehet ő és felkwta ~tható rétege. A másik rétegben rejtettebb, títkcsabb folyamatok zajlanák: olvaasrnámyélmények:, gondoljatok, a személyiség bensóbib mozgásla.i. Déryt.
a Nyugat nevelte; Táth Airpáddal, Füst Miilaánnal és Tersánszky Józsi
Jenővel rszeirnélyes kapcsolatban is állit. Er ősen hatott rá Ady kö.tészete;
az egyéniség megvalósításának büszke akaratát, a cselekvés és a forrada(lamszenvedélye igenlését tann ~lta tőle el. De igen karán megismerkedett az arasz ir оdálamanal is: Dosztojevszkij, Tolsztoj, Cs еhюv és
Gorikiiцj anűveivel. A nywgatasak hatásán keresztül valójában a századelő művészetkultusza és Nietzsche életfilozófiája vonzotta. Az orosz irodalom viszont a valásáag ismehetével., a !társadalom megváiltoztatásának
számadékáaval igézete meg. Olvasmányaiból llázadni és gondolkozni tanut,
de erre nevelte maga az éket is. önéletrajzában elmondja, miként gyű
löllte mg a naigypallgári kö ~röik hamis konvencióit, hazug érl еtviteliét. S
miként ,látta be, hagy a pd]lgári társadalom rendje igazságtalan, e rend
következményei — a kizsákmányolás és a háború — kegyetl еnek.
. Ifjúságát cgyaszerre alakaítatta telt az egyéndség felszab аdшtásának
anarchista iandullata és a szociális felel őlsségtwdat. Déry szótárában valami hasomгlólt jelentett a 'szépség és az erkölcs; legalábbis nem k.onstruállt elllemltétet a két fogalom között. „A m űvészet szépségének szuaggesZtiája — fejtegeti egyifk tanaualmányában — ellég ahhoz, hagy sz eanber — tudatosan vagy öntudatlanwl — eltika,i elt űnődésre hajtsa fejét.
Mert a szérpség -maga is a;gi гtartív s vége геdményben azonos az örök emberi j óval. S csak a kultúra fej l ődési fogkán múlik, hagy az ágazság és
szépség emberi ésszel érlterGt törvémye milyem m űvészi f arm bam nyil
vánul meg." (4) Szépség és igazsáag, m űvészet és erkölcs, szaabadság és
felelősség fogalrnnaai ekkor váltak Déry emberi és irái hitvallásána.k
alapvető tamtalrnaivá. Első irodalmi prábáalkozásaiban már őkeít élte át,
körzöttünk próbált hidat verni, őket aigyerkezett egy magasabb szintézis
körébe vonni. Éppen ezért egyaszerre próbált dlmerülni a köznapi élet
valoságában és a képzelet vakmer ő kalandjaiban, egyszerre nevelte magát rlázaadásra, emberszeretetre és arra, hagy a valóság azemaélytelen
törvényeinek körveatkezetes kutaatója legyen. Kassák Lajos alighanem
pontos meghatározásba foglalta sz .ifjú Déry természetét: „Déry — írta
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naturalista látású, humanista érzeil дΡnű és vakmerően kalandvágyó
egyéniség "(5 )
Az egyéniség elme összetev ői közönt azonban fiatalon araég nem tudott kellel ő rendelt teremteni. Dé ry Tibor if jwkari művedben van valami
diszharmonikus: az elragadtatást és a kétségbeesésit, a valóság tartózkodó meagfigye lőjének szerepét és a lázadó szenvedélyét eg јformán
végleiteгsen élte át. Leginkább mégis a !Házadás vonzotta. Fiattal vot, környezetéved n еm tudott azonosulni, itapasztalatai feil гhábarirtottáik: els ő
írásaiban egy konok anarchista jeilentkezik. H őseiben mintha önmagát
rajzolná meg, saját fékezhetetlenségét, :száguldását, szertelen igazságkemeséséit tárgyiasíitaná.
lé,zadó Hindulat els őiként a Lia című kisregényben öltött tustat. A
regényt Déry Az Е rdekes Újság páalyázatára küldte be, a bíráló bizot tságban heilyet foglaló Osvát Ernő első díjra ajánlatta; ezt azonban neon
kaphatta meg. Így jelent meg 1917-ben a Nyugatban. (6) Az ügyészség
azonnal percbe fogta szeméremsértés miaut. Déry vattában ellökte magától a konvenciós prüdériát; a Lia mégsem az erotika regénye, inkább a lázadásé. Endrei Tibor, a regény fóhóse egyszerre félszeg és
vakmerő, gátlásokkal küzd, s gátlásait hirtelen va llornásokkail, váratian cse l- ekvésekkel töri meg. Belül csupa nyugtalanság és feszít őerő ,
egyéniségét és a külиi láagot képitélen összebékíteni. A személyiisé g megva'_ósűtasának ugyanaz a láza fíütd, mint az írót magáit. Széltnéz környezetében, számba veszi az embereiket, és ráébred arra, hagy minden emberi individuum külön világ. Egyéniség akar lenni, iki akar tűnni a tömegbőil., s a kiemeilked,és és a másakhoz való hasonulás dilemanájaval
viaskodik. „Mennyi, mennyi ember van — .mondja — és mindegyik fontos. Minek, kinek muszáj akkor leinni, hagy az embereik, görcsösen tartsálk össze ,a kezüket és im áidkozzanak: csak ez maradjon meg, óh Isitenem. De lehelt-e valaki oly rettenetes akaratú, hagy ezreket, mitiliákat
tudjon pátalаtii? Vagy nem is keflll ... neon is sziikséges, és italán nem is
jó? Talán csak ez jó: élni, gyerelkeket szidni, szeretni és így itováabb ..."
Az egyéniségéplltés és a közösségben való felolvadás egyel őre kibékíгtheteitlemnek látszó ervlentmondására utalnak e sarak. Az itt rnegfa
gallmázott alternatíva kés őbb is az író szenvedélyes dilemmája marad,
helyzetének esne ailapvet ő elilemitmandását csak másfél évltized múlltán
tudja feloldani. Endrei Tibor még az egyéniségre szavaz. ,Ezért kínlódik annyit gaz individuum kialakulásának tküzdelrreáben. „Kész leszek!
olvassuk vergődő gondolatait. — Össгehúzni az idegeket. Kicsire a
testet! És a fogakat összeharapni é ѕ úgy rohanni előre összegörbül ő
háttoll." Az egyéniség megvalósításának küzdielme az ő számára gyötrelem: nem tud választani, nem tud egyensúlyt kiaiak űtani. Szerelme és
munkája sarán egyformán kínzó ambivalenciák közé kerül, a lélek vajúdásélt kell elszenvednie. Rá iillenek Németh László kés őbbi, hasonló
Іéleikallapatat tükröz ő szavai: „Aki ,kész, az felmutatja magát, aki nem
kész, vergődik." (7)
Tibor „nem kész", vergödik tehát, önmagát vallatja, s fellázad a küls ő
világ idaegensége ellen. Anarchista szenvedéllyel támad a konvenciókra
és a törvényekre. „Bizony — vallja egy helyen —, nem szabad senkit
sem báaitani. De ha beliülrőil jön valami, ami széf jelfesz іti a vérit, hagy
az ujjak hegyén .kifröccsen, és a halántékon az erek a szétpatltanásig
dagadnak, hagy muszáj menni, rohanni, el őre, és neon nezni, kire lé~
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pek, kit taszítoik en az útjából?" S hasonló Lázadó Láng Miklós, A próba
(8) vagy Szikura, A Kriska (9) című elbeszélés hő se is. Bennük ábrázol,ta kiil:önben Déry az asztályábál való kiszakadás igandj óit és vágyát.
Lázadásukat a po!l gári otthon ellen sryindketten rousseau-i módon képzelik el. Parasztlányt akarnak fej'-eségün venni, az idealizált falu dsi
egyszerűsérgéb en keresik a menekülést. A menekülés kísérlete azonban
egyszearsmind csődjiének beilбtása is. Szikurát ellenséges és romlott nép
veszi körül, rá null ébrednie, hagy szer&Јmе naiv mítosz, a; еvets éges
nosztalgia. S mivel nincs otthona ás nincs módja a menekii,lésre; mivel
a kiszakadás vá,gyált nem követi az új elhely еzkedés kegyelt е, az író
és hősei neon lehetnek ntiások, mint önemészt ő elégedetlenek és féktelen lázadók. Nem tudnak kiegyezni kdrnyezeltükked, nem tudják elfogadni a táarsadailom e ёlсІdt és szakásavt. Lázadásuk bels ő robbanásra vezet, egyéniség és környezet konfliktusa egy-egy drámai boszszúban rabban ki. Tibor áltvágja a várost védeilniez б gátakat, Milklás
színleges б gyilkosságával fбiemzlítai és bünteti meg -szerelmes ёt, Szikosa
pedig felgyújtja az eatilenségessé vált falut. A korai Déry-h ősökben van
valami a tragikus: életüket nem képeseik megoldani, szaggató ellemtnondásоk között vergődnek, sorsuk a vеgső pusztulás felé rohan.
A Lia éis taarsai: A próba, A Kriska, a Novella (10) tehát a lázadás dokuanenІtwmai. N:emcsaik hőseikben, az íróra ernnlékeztet ő lázas és szertelen fiatalemberek rajzában, hanem t~бrté neteikben, moitívwrnaikban és
elbesziélő aesaközeilkben is. Epikus fordulataik nyílt kihívások: az er őszaik, a bosszú és az. erotika romantikusan f еlnagyitоtt mozzanataival
kívánják „épatí:roLni" az orvasát. Endrei Tibor er őszakot követ en szeneilmén; a Novella hőse pedig boccaoci бi kalandba bocsátkozik: barát] át csempészi szeretője ágyába. C.saikhogy a kifejlett cseppet sem az
ironikus olasz mestert kdveftd, a rászedett n ő önгnagát és a becsempészeгGt barátolt egyarant megöli. Az események romantikája arra utal,
hagy Déry meg kívánja haladni a nyugatos próza lélektani realizmusát
vagy impresszionizamwsát. A lázadás nála nem pusztán fiatalos gesztus,
hanem magatartás., ]elkiállaapot, stíцlusfarmálб erő . Történeatei és epikus
e1;j.áarsai éppen ezért az expresszionizmus szellemét és stíluseszményét
követik. A Lia jellemaábrázonása, a tájbeírásai., kompozíciója és sttilusa az
exprasssziontizmus eszköz(táráb6ll valók. Az eseYnények, emberek és tájak
mitikus megnagyítása szia tén expresszionista hatásra utal. Déry igy
kölгti át rnitaszba a tenger látványát: „Isimeri a tengert? Hallotta már?
Látta már? Amikor hatalmas teste ide-oda meng, hu4lá,mzik, ,a mélyb<l
feltörő rettenetes baldogsá gtól! S a sóhia ј ,ai elzúgnak szearteszéj jeal a viΡ ba, hajókat süllyeszitve, hagy pusztuljon az ember, mert a tenger
l гg
boldog. Ilyenkar szirénák sírnak, a föd déli fiel. бn egy hajó: egy kis
pont, az északi részen egy kis pont és Chinában hahotázva házekeit
emel a levegőbe és rohanva sepri maga eal őatt, keresztül a leveg őégen.
S ezt a zaklatott, az indulattál és bels ő feszültségitől fuldokló stílust
beszéliik a többi elbeszylések is. A Kriska önvallató eilemzései, A próba
szavai a pokoli fLrészteilepr ő l az expresszionista próza lazább gondolattárrsttásiaјЈvаQ, nyellvformáló szenvedélyéven hangzanak fel.
Az expresszionizmus, tudjuk, nem tisztelte a klasszikus m űfajokat.
A verset prózára hangszerelte, az elbeszélésbe viszont lírát és költészeteit vitt. Déry elteszi éseiben is a költészet uralkodik. Nem pusztán
vallomásos személyességük miatt, hanem stílusuk költ ő.i gazdagsága és
gondonatrátmusa fk бvetkeztében is. A Lia belső monológjai gyakran sza~
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bad verseknek hangzanak; a mondatok daza asszociatív rendben követik egymásh, az indulatok költ ői erővel töгmek elő, a szenvedély 1ii1
Іёmz а pedig belső ritmusгbia, szervezi a szövegat. E mano ~lOgоk alig
küUönböznek Déry valeságos verseit ől. Első kö1taményei ugyancsak az
expresszionizmus nyelvén szálalnalk meg; igaz, agyel őre még csak kísérlet gyanánt. Epikus j;ealUaguek, romantikusak, motívumaik: a szerelem,
a bosszú és a gyilkosság. Még neon tudják k;ölt ~szeгtté változhatnia m Đndanivalát.
Déry azonban nemcsak lázadó, hanem a valláság kutatója, megfigyelője is. A lázadást, az önfeflszabaditásit nem érzi elagend őnek, a valóság mozgását is meg akarja ér.t ~ eni. Vagy legodább isarLerni akarja a tényelkat. A hényelk iránti pozitivista érdekl бdés j.11e tkezik Két n ővér
(1) és Ellopott élet (12) című novaviban. Ezekben szocriogтáfikus
megfigyelésekre cseréli az önva ~liг itást, naturalista valóságrajzzal váltja
fel az expresszionista szenvedé ~ lyt. A szagényEk nyo охúságát, a proletáгΡmegyedek életét ábrázolja a naturalizmus komor színeivel. Lázadó
romantikáját azonban itt sem tagadja meg: mindkélt elbeszélliés gyiikоssággal érárul. Azt sejiteitve, hagy a megalázottság és a szegénység
belső összeoanlásra, tragédiákra vezet.
3.
A Két nővér és az Ellopott élet írója , a társaeialmi rend ellen 1 aЈ,ad,
a második nove(iLba azonban mára háború rontó hatására is crámutat.
A magányos mumkásasszany szerencsétlenségét ug уanis az okozza, hogy
férjénF ~k be kelсlett vonulnia, s neki .eJyediLl kell viselnie a cs аládfenntartás gondjait. Déry az ells б világháború éveiben kezdett írni, s egyre
hevesebben tiltakazoQtt a há,barú mészárolása és idealágiája ebben. A Liában szerepeltetett dr. Kovács Leó, Tibor démoni ellenfele., a háborút
okozó gá'tЛástalаn hataQlonгΡvágyat személyesíti. meg. Kovács „új rendet"
követel, rendje azonban az ökölj Đg és az ĐrkölCSi relativizmus kerete.
A kor divatĐ vaUunutarizrmusá ~ t fejtegeti: „ Mi a művészet? mozaik, játék színelel, szavakkal, aki csinálja, gyemek ... Mindem mesterség.,
minden komoly munka hazugsáag, koonalynak mondjáik, szeretik, hisznek benne, hogy meg ne wnják. Gsalják önnönnlagukaat, gyerekesen nevetиΡгΡekk hĐzzá, tapso Іnalk: milyen szép! Mié лt nem ütnek széjjеc1 egymás
között, ököllel, , foggal: (tiéd csak volt, most az enyém, miért hazudnak
egymásnak szeretetet, törvényt, jogot? Fuj! csupa osa аl s. Mi az, hamisan esküdni? Miért ne szabadjon másnak hazudni, ha saját magunknak szabad... Nincs abszolút igazság, nincs abszo1wt igazságtalunság,
nincs abszolút tudomány ..." E voluntarizmus vattaképpen a háború
idealógiáj a. Déry azt kutatja, hegy miként rontja meg az embert a háború.
A Liában és az Ellopott életben még csak utalások gyanánt fogllalkozik a háborús rontással, A kéthangú kiáltás (13) című kisregényben
viszont az öldökllésben megrontott ember mítoszát alkotja meg. A kisregény főhőse: Diró a háború áldozata. Parancsra tellett ölnie, elveszitette szabad akaratáat, s a, háabarúbál hazatérve is csak pusmtitani tud.
Tragédiájának famása az, hagy a csatatereken két szeanéalyíséggé vált:
öntudata elszakadta beléneveilt ösztönt őd, hiába fékezné - gyilkos hajlamait, nem bir elleгn.állni a pwsztítás pаranоsánаk. „Ügy érzem — vallja —,
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hagy az alkaratom teljesen külön válik t őlem néha, Vlhagy, kiszáll a
tesltemiböl, vagy inkább én válok el +t őle, elhagyom, mint valami összetöp rödött hüveilyt, elszállak, eillnenekülöik el őle s ilyEinkor, mintha az
eigész viláigmndenség,re terjedná'k .szélt, s ilyenkar mintha ölni, ölni,
ölni szereteték ..." DIró félelmes kísémtetté vtálik: míg ő padlásszobájában altszik, a tudathasadásbál é1elt+re kelt másik, gyilkos szem;élyiség е
puszltítani indul. „Világraszabadíitottt vesze,deCi зm vagyok! — panaszolja
ő maga is. —Miért? Nem tudom. De az 'vagyok. Jaj nekem s jaja vilá gnak!" D,éry ügy véli, hagy a háború felszabadította az emberben
rejlő maid ösztönöket, s ezzel tönkretette a civilizáció évszázados eredmányeit. A le gfбbb veszélyt éppen ezek az ёsztöпök jelenítik: a háborúba kergetett s e+lállatiasálto Гtit ember elpusztithatja önmagát.
Vagyiis A kéthangú kiáltás nem csupán háborúe І enes regény, hanem
filozófiai és piszichólágiai vizsgálat is. A ,szimbolikusan kezelt fantasztikus esemiények válójában a lélek mélyén mozgó folyamatokat sejitetik.
A kisregény kísérteties mozzanatai (a két emberré, szern,élyiséggé a1aku(llt Dіró kéthangú kiáltásokban feltör ő belső vitája, a tükörben feltűnő Diró-kísérteteit, a titokzatos b űnesetek) a kett ős személyiség ábгrázatásált szalgáliják !tehát. Az iradalornban meglehet ősen nagy hagyományfa van a tudathasadás effajta bemutatásának: E. T. A. Hoffman: Az
ördög bájitala, Stevenson: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete, Babits:
A Gólyakalifa című írásaira gondolunk. A tízes évek magvar prózájában
pedig .küilönösen gyakori volt ,az, hagy az írók a fantasztikum közegében vizsgáQjáik a lélek tiitolkzatasabb rétegeit. A modern pszichalógiia,
így a frewdizmiu:s eredményeinek híre ekkorra már elijutoitit hozzánk,
ábrazoltására azonban agyellőre még a fantasztikum és a misztikum kínáilkazoitt ime gfelelő eszlközüil. Kosztolányi így ír a magyar írók , misztikus inove+lbáit" betnulta+tó Éjfél című , antológia beevezet ő j ében : „Ami
valaha künn volt, az ma b enninik van. Magunkban hordozzuk a kísérteteket. Ebben a korban tör гtaénit meg az üj léteke a dönt ő feilfи derгése,
az hagy ,lelkünk j ó részét egyáltalában nem ismerjük; azt az irdatlan
tarütetet, azt .a, népes, óriási birodalmat, mely önitudatunk küszöbe
alatt nywlik e!1, az elfeteeieltt benyoanásak, emlékek, ész гevét °élek, kimuistráat érzések és gondolatok ősi földjét most keresik fel a lélek
merész conquistadorjai, hódítói és misszionáriusai. Nincsenek tii.tc+kzatas iszobáink, minta középkori várk аs:télyok.ban. De a lekürnkbe+n
még mindig vannak ilyen szobák." E titokzatos szobáik egyikét fedezi
fel A kéthangú kiáltás írója is. A háborúban megrontott бszltönök, a
megzavart Vélek, az új életre nevelt primitív indulatok vizsgálatára vállallkazik.
A háborút tehát ' Déry nem csupán történelmi- társadálmii j e+1!enségként, hainem lélektani és erkölcsi .kategória gyanánt ,is értékelte. S éppilyien több rétegű jelentésit adott annak a +lehe!t őségnek, amely egyszerre
képes tüldutni a háborún és a polgári társadalmon, azaz a forradalomnak. Őszinite elköitelezeittséggel csatlakozott a háborúellenes és szocialisztikus mozgailanaikhoz. T őlük várta, hagy 'kínzó otthartitalanságában
bгifogadÁ közösséget, eszmiélkedó viharaiban biztos hitvallást adjanak
neki. Önéletrajzában elmondja, hagy milyen belső falszabadulást akazMaik számára Kropotkin és Marx könyvei. 1918-bon bé rha,rcat szervezett
nagybátyja gyárában, beiratkozott a szakszervezetbe, sztiráj kaiit. 1919
eclején pedig tagja lett a Kammltznisták Magyarországi Pártjának, majd
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az Írói Direktáriumnak. Lá.za,dó ösztöne azomban nem szívesen vállalta
a forradalom szo гlgálatának kényszer ű fegyelmét. 1llúziál ~kal közeledétt а forradalomhoz, a tefLjes szabadaság kivívását várta а törtémeLmi
válltazásoй tól. „A ltragilkumba zárгt világnak — írja egyiik tanul гmányában —, а mvn,den aLdalró ~l;, égről-fоldről zгuhanó fájdal.amnak niegaldá,sa: а mivndenséig forradalma, az anarchikus forradalom." (14) Mégi:s
tévednéпtik, ha Déry farra;dalmiságá ~t pusztán a zabolátlan egyémiség
anarchizmusának mandanánk. A palgárság ;saraibál közeledett a szocializmushoz, nem saját t űrheгte ~ t.len élг,tviszanyain a ka,гѓt javíitaПd; élcvárásai így 'inteil ~ etuáalis, humanisztikus és mará гlis teranёszeгtűek váltak.
Vagyis szabaгdságat és erlkölcsi em ~ elkedést várt, az egyérriség szabad
kibantakozásának lehet őséglét k.íváníta. Alighanem a szaciaali2nnus marxi
elméletének az a vízió ja ragadta meg, -атеlу az ú j Itáirsadalmaгt а szülkségszerűségat fe+lváltó szabadság bi ~rodalmáиal azonositotta. Déry egyén,i m-atívumo(k révén csatlakozott a szoc.ializmushoz, s тernély ~es felszabadwlásáit rerrvé ~lte, de át tudta élni a forradalom kalle гkítivis,ta еtilkáját is.
A szaaializmusгrál úgy besz+é ~ ]it, minit „az emberiség karlátlam szalidaritása felé való fejl ődés" egy fontos stációjárál, az emberi test иériség
m egva~lásulásáró l .
~

4.

A Tamácsköztá rsaság bwkása utáni, mint annyian, Déry Tibor is emitgrációba kényszerült. Prágán keres ггtül Bécsbe ment, innen Felfaidingba,
egy bajor üdülőhelyre költözött, majd három évem Párizsban, egyet
Perugiában töltött. Alkalmi munkákból élit: újságiróskadott, ügynökösködött_, de kereskedelmi alkalmazottként s bélyegkeresked őkémtt
is dolgozott. ÍráasaLt emigráns lapokban: a Bécsi Magyar Újságban, a
Pinarámában, a Mában, a nemzetközi avantgardista mozgalmak, sajtájá,ban, a berlia i Sturmbam, valamint a Nyugatiban jelentette meg. Sehol .sem talá lt nyugalmat, sehol sem tudott berendezkedni; nemcsak
helyzetévé, hanem életfirmájává és magatartásává is Tett az emigrráció.
A forradalom kudarca őt is kétségbeejte.tte. Dérynék, aki a lf еgiközelebbi jövőre várta az emberiség s.zab аdsá.gá nak és testvéxiségének kivívását, Ltúlságasan is nagycet kellett családnia. Gyászo+lat tehát és a cselekvés céllitalanságát hirdette. Salamon tornya (15) című elbeszélésének
hőse, egy öreg és tudatlan taranyár egy nap 'a várasba utazik, s ott félkelők közé keveredik. Kényitélen velük itattam, egy összecsapás után
viszont az elenfetek sadarjáik magukkal. Egyik esetben sem ismeri a
küzdelem célját, mégis mindkét alkalommal a harc részvev ője, végül
is áildozata lesz. „Az igazság! — fagtlalja össze groteszk halálának tanulságát — hisz úgyse tudni, hogy mi az?... tán ezé! ... tán azé! ... de
harcolni kell ér e ..." A csalódás okozta fila гдfiai relativizmus vallomása ez. Déry kételkedik a tötténalem i;gaaságáaban és ha аladásábaл, s
reményté'.enül figyeli az emberiség küzdelmeit. „Az álom vize - írja
Lázadás című versében 'az ember t'eheíte tQenségér ől — felissza a világ
megvakult arcán, mely гlassankёn t elnémul, mint а jégtengerek hada. A
csabagás elhal. Csak itt-ott nyúlik ki - a mélyb ől egy kéz, vékony kéz,
hosszúkörmű vékony kéz, hosszúkörm ű vékony fekete kéz 'lrázadazva isten
engesztelhetetlen arca felé, mely eltakart máar minden egeket." (16) Úgy
véli, az ember őrült erők védtelen játékszere. Barátom nálam aludt cím ű
~

~

~

~
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versében így beszél: „úgy éreztem /hgy az élet rendetlen, és hagy mi végre
küzdeni epileptikus istenekkel / és érni kalászmádra és fiktyszóra hatni
minek?" S :a történelmi keltgbeesés fájda.limát csak er ősíti szsm;=lyзs
sorosa: .a szárnőzetés. A viláagb.an kábar оlva, otthontalanul, célta.'Iiаnnak
tudja saját életét. Éjjel a porban című versében így jeleníti meg a kisze+lgáltatoitts! g lelik ál4apatát: „Nem hadak elmenekülni! Nem vagyo l; sem
aapargyilko s, sem anyagyilkos, sem hasfelmetsz ő , Ide mint döglött hal,
felfordulva, hassal a nap felé, / úgy úszom, tehetetlen, napjaim Кesarű
levében, / sebzett honvlоkormat tárva."
A gyász, a kiétségbeesés és a rengi nytalenség a halál vízióit idézi fel.
Déry egyre az emberiség pusztulásanák ;Látom,ásával viaskodik. „Az
utoilsó ember meghalt — írja Az üvegsziget című versében — a föld,
nagy üvegsziget, hangtalanul úszik a nap körül cifra kénsárga felh őbajltjaival." E kozmikus víziók mögötat a világegyet аm iközönyének felismerésével taláalkazuink. Déry Bécsben és Párizsban ismerkedik meg
azzal a természet;tudomiányоs és lél eіkѓtani forradalommal, amely a század eleje óta tart. Eiinatiin, P1 anck, Freud és Jung felrfedezáse:i és elméletei végleg ,lezárjálk a tizenkilencedik század antropomorf v.ilágképét.
Azt bizonyítják, hagy a világ vofitak ёppen személytelen törvényeknek
en,gedelimeskedik, s e törvények az ember felett is ural ko,dnak. Bizakodó korok és gondalkodák azt val,l Јák, hagy az ember felkutathatja,
s ezért szolgálaitába állјthatja e személytelen tdrv ёnyekІt. Déry azonban egy bulkatrt forradalom után, szám űzötten ismerkedik az új világképpel, — miben se mytkled n,e tehát? Neon a lehetóségekat laitalgatja,
mеlуek révén az ember kiszabadulhat a szükségser űségek szorításából,
haxvem a világ közönyétnek súlyát érzi, a taremtés és pusztulás cálltlalan
küzdeiLméit figyeli. „A te гanészetben nincs éhtelem — ir j a Dadaizmus
(17) című tanulfrnányában., mintegy öl őlegezve a G. A. úr X-ben világképének egyek elemét. — Növények, emberek összAvissza burjámaznak,
csilllaagdk јergüln;ek körülröútük ... lehet, hagy mindennek külön-külön
megvan a maga pililanaitnyi értelme, de együtt s egyszerre nézv е csak a
káosz aélltaalam, sötét rángaltódzásának látszik." Az ember hiába próbál
terentités és pusztulás esne céltea аn párharcába avatkоzni, tevékenysége
hiábavaló és neve гtség+es. „>vezredek éta hiába küzdünk a term;észet s
öszttöneink, lázas és vak er őivel — folytatja az el őbbi éket —, ami erеdmsényt emberi rtudiáas és hatalom elért, az mint vízcsöpp a tüzes sziklán,
pillаnat alatt szertepárolog, ha megcsapja ,a sors őrjöngő lehelete...
minci en fáradozás medd ő, .. , minden rendszer, amit a tudatos ember
épnitetlt az éleit káré, csak ideig-áráig birja ki a te rin,észet vad öleléseit,
holgy aztán megroppanva összehulljon." A világ a'laratörvényéneik tehát
a pusztulást tekinti, antiely persze csak Emberi szen znel nézve azonosul
a nosszai, a kozmosz számára i КёzёmbLs folyamat.
Ha a kozmosz szeméilytt еe Еn törvényei építés és rombolás véletlen ri tmnisiában görgetik a liétezést, az ember munkája, tevékenysége ebbe a
ritаnгusba avatkozik bele. Az ember megzavarja a kozmosz „rendjé+t",
anélkül azonban, hagy . esé/y е lenne a győzelemre. E gondolat szálal
meg Dérynek, Az ember kiválta rajból című versében, amely a világegyetem végső nyugalmán а k oktalan és meddő megzavarásával vádalja
az eanbemi tevékenységet. A kiábrándult író személ уtеlеnségre vágyik.
Űgy érai, hagy az emberi ílét Іzés valójában kdzbeavatkazás a világ nyugailmába; az ember maga rút keletvény a világ testén. Irtózás fogja el:
~
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„azt álmodtam, hagy ember vagyok — alvasswk Éjjel a parkban című
versét — Verejtékes arccal / ébredtem fel s megtépdestem hajamat s
parit hintettean szemeimbe.” A kétségbeesés panasza és filozófiája ez.
Déry azonban őszinte fájdalam,mal éli át ezt a kétségbeesést. Nem cinikus elembertE ъenedés az ő keserű bölcselete, hanem a tö гtémevem hiábavaйó ik,iizdиlimeimek láгtványán érzett parttalan fájdalom .
Ugyanez a fájdalmas filozófia ölt testet fantasztikus regényében:
Az énekl ő sziklában is. (18) E regényt kalandregénynek olvasták kritikusai, ,köaiyvalakban ;egy kalandos sorozatban jelent is meg. Holott az
els ő hazai „tudományos fantasztikus" regények egyike, de mindemekelátt filozófiai regény. H őse: Révész, a vidéki kisvárasba é гkező titokzatos idegen egy borzalmas takilm,ány birtokosa. A memáriáit fizikai
erő vé tudja alakítani, vagyis képes arra, hagy puszta e ~mliékezés révén
bármilyen mtbeli alaikjábam jelenjék meg. S őt mivel tudatában van
az ún..,,kollektív emlékezet" :leheft őségeinek, az emberiség, s őt a létezés
minden karább.i formáját fel tudja öliteni. Éppúgy válhat kutyává, gorillá,vá, mint virággá vagy k ősziklává. Nem nehéz belátni, hagy Déry
számára az emlékezet filozófiáját ,kidolgozó Bergson és a , ~kallektív tudaitaatti" kategáriájáit bevezet ő Jung adta az ötletet. E gondolatokat
toldja meg azután a fantasztikummal, vagyis azzal, hagy a tudat jelems égeit átviszi a létezés szférájába is. Révész fantasztikus metamorfcizsekra kеpes; s őt arra is, hogy arásoknál ugyanígy végrehajtsa ezeket
a különös átváltozásokat. Célja az, hogy a pusztításban, öldöklésben
megromlott emberiséget egy szelidebb, növényi lét szintjére szállítsa
al. „A földet — mondja — meg kell szabadútani az emberi, állati élettől. De gy ikalni nem szabad! Emuékezzünk! Mindenki emléikezzék! Erdők, virágok szelíd élie'tébe folyjon az ember véres léte." Az embert a
vegetáció létfokára kívánja szám űzni, miatithagy történelmi hivatásának
teljesítése — a szabadság és a rend kivívása — helyett csupán vár еngzeni tudott. A kétségbeesés filozófiája ez, mondattuk az el őbb. Déry a
történelem kiLátástalamsága eld1 menekül egy dehwmanizált természet
láгtamásába. Csakúgy, mint kés őbb a G. A. ür X-ben frásának ide jen,
amikor ugyancsak a történelem esélyeinek vallatása rajzoltatja meg
vele X. növényi természet ű vegetációját, melyben nyorn а sincs az ember öntudatos vállalkozásainak. X., miként .a Révész által megalkotni
kívánt embеrinöv'émyzet, csupán a természet személ ујtelеn !törvényét ismeri:. az élet és pusztulás véletlem ritmusát. Az érteklö szikla gondolati
kísérletében, kissé gyermeteg fantasztikumában Déry hasonló gondokkal küzd, mint a negyven évvel kés őbbi bölcseieti regény lapjwtn.
A reményt$ еnségmуk e végletes fokán valóban nem marad más válóság, mint a személyes lét és öntudat. A szám űzött Déry, miwtán eLsira ~ tta az elbukott forradalmat és a menthetetlennek, hitt eanberiséget,
önmaga felé fordul, saját lelkébe hatol. Indulásához hasonlóan önmagát
elemzi, vallatja. Koldus című versében mondja: „én vagyok az úr s a
kút s én vagyok a koporsó". Kívül került a társadalom intézirényein:
„már rég kikapcsolták telefonomat / és életearet e sült társadalambó1"
— vallja az Éjjel a parkban saraival. A tökéletes magány állapotában
é1, senkihez sem tartozik, gyökértelenül és céltalanul kószál Európa
városodban. A magány mítoszait veti papírra: ,,az utcák üresek — hangzik Városi képek című versében — a házak üresek a szabók üresek,
minden ember saját emlékévé foszlott szét és elszállt;, én egyedül vérzek
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a téren a gázlángok alatt fölöttem a vérpad / most fejezték le az
utolsó cse'csemdt". Uvegsík című versében pedig ezt olvassuk: „Egyedül
vagyok ! este nagy üvegsíkon szaladok, alyan hideg van körülöttem, a
szél / izzó golyókat sodor, tükröz ődnek és süketen vízbe esnek / az
üvegsik körül szvntelien víz áll / a szél kerget, himbálódzom és féleik ..."
A versІ bem megfogalmazott emberi állapot logikus követke еzménуe
az elidegenülés. Déry „idegennek" érzi magát, s közérzetét tárg уiasítja
Országúton (19) című regényében. E regény f őhőse csavargó, aki sorra
járja a nagyvilág váarasait, anélkül, hogy bámmelyikük is érdekeimé, még
a. nevivket sem jegyzi meg. Kiszakadt az emberi életb ől, „régi törvényszetrűségettt" elvesztette, és nem tudott újaikra találni. „Magamban maradtam — mondja —, mindenki előtt ismeretlen, hagy semmiféle viszony ne ko г plükálja feladatomat. És ez: maximális pontossággal élni
a mai életet. Elkülönülve, éhség és testi fájdalmak kényszerzubbanyában, de zavartalan lélekkel." A lélek nywgalmát a vándorlás életformájától, közelebbr ől a szeanélytelenségt бl nyeri. "Néha — fejtegeti Déry
hőse — mintha úgy érezném, hagy jó volna ismer ős arcra bukkanni,
csak egy pillanatra megnézni, megfogni fanmáját és megismerni — azután szaladhatsz tovább roncsolt utadon. De ,ahogy igy járok személytelenül a sok személytelen ember között, minden arc ismer ősöm már,
mindem gesztusnak tudom múltját, minden hangnak párját és karakterét, — de szemoly szerint nem lehet senki ismor ősöm." Vagyis a teljes
szabadság árlapoltát éli át, .emberekt ől, +törvényektől, személyes kapcsolatoktól függetlenül. Az arszáguta.kat járja, ismeretlen városokban csavarag, hidak alatt, pályaudvari várótermekbem éjszakázik. Vele kerül
be irodalmunkba az abszurd hás, Vladirnir és Estragon távolabbi rokona. Acsavargó, akinek tenmésze+t еsеn neve sincs, s aki végül is egy
aprólékosan kitervezett gyilkossággal váltja meg magát az éhségt őd, a
szenvedéstől, a közeQgő té'.tбl, s jut a börtön nyugodt és rendezett világába, ahol a fogolyélet sz еmélуtelenségének kegyиlmс várja.
Az Országúton еgyúttai a szabadság regénye is: Déry benne kísé гletezik tovább azzal az !anarchikus szabadságeszménnyel, amely a Lia óta
fagilallkaztat:ta. Csakhogy a szabadságot most az elidege:nedésben keresi
(mint ahogy később a G. A. úr X-ben világképében is egymáshoz kapcsaládotlt az X.-ben ábrázolt szabadság és elvidegenedés), s ezért nem
találihatja meg. Déry csavargójának is rá kell döbbennie arra, hoiay Gsavargásaiban sem nieaakülhetett a szükségszer űségek hatalmából.
„Azelőtt — vallja — azt hittem, hogy az országúton szabad va уоk. De
nincs \szabadság! A fa sem szabad, a hold is ütemesen fordul s a sugárnak háramszázezer kil оméter sebességgel kell futnia akadályok között.
Alij meg! Én megáldtam. Indulj el! Én оlindú'itarn. De miért álltam meg
és miért indultam el? Micsoda epileptikus istenek fütyülik rnoz,dulatainkat? Azel őtt nem +látitam meg, hagy hálába van fogva minden szavwnik és léptünik ... a hálát kell megérteni és építeni, de nem lehet belőle kiugorni." A determinizmus hálóját érzi maga körül, talán ezért is
renekül а feltétlen szabadság világából a feltétlen rabságba: a börtönbe. Pedig volna más útja is, de ezt csak éppen hagy megp иІllantja,
rálépni már nincsen ereje. A +közösség felé vezet ő útura gondolunik. A
csavargó töbibször is töpreng az emberi szolidaritás példáim, vala+miképpen c .szolidaritásban sejti még •a m,e+nekiilés lehet őségét. „Mikor el őször léptem ki az országútra — mondja — azt hittem, egyedül vagyok.
,
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Nincs senki, aki szeressen, s nincs senki, akit szeretnék: tehát egye
dül fogak maradni. Ügy láttsaik, nem lehet. Minde nkј szeret és mindenkit szeretünk, és itt nincs menekülés, itt hiába ellenállás, berzenkedés,
fogvicsorgatás, ebb ől a térb ől nem lehet kiugrani." Az Országúton
hőse ennek ellenére kiugrott ebb ől a térb ől, igaz, a semmibe. Az író
azonban nem szánta el magát e végcetes ugrásra: az emberi közösség
erőterében maradt.
~

5.
Az Országúton lázadása mindenesetre azt jelenti, hogy Déry kezdett
vissz tahlni pályakezdésének rin:dulataihoz, kimozdult a жétségbeesésnek abból az ál'lapoitábó'1„ melybe a gyász és a bels ő vivбds idején jutott. Soуkkal egészségesebb, er ősebb alkat volt аannál, hogysem lesnondjan a küzdelemr ől, a belső szabadság kivívásáról. Az Országúton filozófiája cAsupán annyiban jelent zsákutcát, hagy e szabadságot a személytelen+ség!ben, a „semmiben" kereste. A lázadásnaik az a formája, amoly
az író és az avantgardizmus kapcsolatában ölt farmát, jóval rneggnyugtatóbb. Déry modernista kísáriletei ugyanis az alkotásban, az emberi
szem.élyiség teljes érvényre juttatásában italá ltáгk meg a lázadás lehet ő~

ség, t.

Beszéltünk már orrál, hagy Déry a modern irányzaitak csillaga alatt
indult, hagy a Lia vagy A kéthangú kiáltás az expresszionizmus szellemét és eljárásait köveltte. A kés őbbi regények és elbeszéléseik is az
avanitgardista irányzatokhoz csatlakoztak; maga az Országúton is az
expresszionista és konstrufktivista stílus pélidáit mutatja fel. Író és
irányzajt ,kiapcsolatát azonban :leger еdrnémyesebben Déry verseiben és
elméleti áalásfoglаlásaiban nyoanozhatjuk. Két verseskötete: a Ló, búza,
ember és az Énekelnek és meghalnak valóságos albuma a modern
irányzatok tQ.reikvései,nek. Legf őként Kassáktól tanult. Sink б Ervin
mondja, el egyik emlékezésében, hogy amikor els ő verseivel felkereste
Kassákat, a mester így beszélt: „Hagy lehet ezt a banális szót leírni,
hogy Nap. Írja azt, hagy kicsattant égi nyársfa." (20) Nem tudjuk,
vajon Déry kapott-e hasoinló raktatáaslt, a Napot mindenesetre rendkívül ,kassákas" módon jelenítette meg. „Üdvözlégy Nap —írja —, te
asszonyi itérdkalács, ! spiriltuszfarraló és zenél ő ára" (Éjjel a parkban).
Versei végsőkig absztraihálják közlend őiket, ugyana l јkoх érzékletes metafaráikat tere.mteneik. Déry azonban romantikusabb szellem, mint Kassák. A mester architektonikus szerkesztése, konstruktivista stílusa helye+tt ő egyfajta szertelenižl .expresszív kompozíciót használ, gyakran barоkkosan zsúfolt nyelvet beszél. Versei nem olyan szervezettek, mint
Kassák kölitem éanyei, szabadabban áradnak. Az expresszionista indulás
után nem a ,konstruktív irányzat fegyelmez ő rendjébe fejl ődnek, inkább
a szürrealizmus szabadsága felé. Egyik sokat vita ćott versében, az
Utolsó szóban például így fogalmazza meg szoraпgását:
~

~

Eltakarom arcomat. Gyenge a t űz mely a piros cseréptál alatt lobog a vak
sarokban. A tálban gyümölcseim leve szürkén forr és dörög mint a tenger.
Ki kavarta fel kanalával ezeket a dühöng ő hullámokat házi edényemben
melynek partjai oly törékenyek és gyengék? Hallgatom a vihart, a lecsapódó füst fölött elrohanó vihart. A meder fenekén az egyhangú kagylózú-
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gás: mintha a b űn és a kétségbeesés almája f őne. A tálból már szivárog
a föld elviselhetetlen sötétsége. A tenger meg fog nyílni. Utamnak is id ő
előtt vége szakadhat.

E verset Déry maga HÖ derlinnel veti össze: a „j ázanság őrülettéról"
beszél: „oly szerenсsétlennek érzem magam. — mondja -‚ hogy szeretnék megőrülni, megszabadulnia felel ősségitől". Az őrületre való hivatkazás nem más, mint lázadás, s ez a szenvedélyes, anarchikus indulat
egyre kevésbé illik a kanstruktív irányok felé tájékozódó Kassák elképzelései'hez. A mester nem is késlekedik elhatárolni magát tanítványának
'kísé rleteiitől. Elismeréssel beszél ugyan tehetségér ől és néhány írásáról,
de megrója ,azért, hagy eknaradt az 'avanitgairdisták szvntézis-ttlrekvésétől, konstruktivista, kubista vagy purista fejl ődésétől, s megrekedt a
mozgalom lá zas kísérleteiben. „Aki — mondja Kassáik — eredményesen (küzdötte végig .a m űvészet háborús és forradalmas idejét, vagy
annak jelentőségélt megérteitte., az... kísérelje meg eddigi eredanényeinek rnarаdék nélküli össmefagását." (21) Pedig Déry nem maradt el a
fejlődéstől, csupán gaz avantgardizmus egy másik útját választottta: a
dadaizmus és szürrealizmus felé tájékazódoitt, lázadásra törekedett.
Alighanem Gaál Gábornak van igaza, aki szerint Dcry költészeite a magyar avantgardista líra eg уilk változatát jelenti: „Nem széls őségeit, de
külön profilt és hangot, melyet .maga Kassák se ;idézett." (22)
Déry Tibor az avantgardista lázadás útján jutott el a. dadaizmus m_egértéséhez. Dadaizmus című — már idézett — tanulmányában nem kevés meigér!tés sel ismerteti a mozgalom célkit űzése t. Tristan Tzara zü.richi 1918-as els ő Dada Kiáltványánalk tételeit visszhangozza. A világ
értalmetlen — v аlljá,k a dada hívei, ,közöttük Dáry is —, fel kell tehát
lázladna ellene. „A dadaista — írja — n ъazd.ulatla+n, egzaltáltan égő, objektív köгltükre akar csak lenni az össze-vissza rn,indenségnek, h оgу
ennek torz, összefüggéstelen képeit poraltosan, hamisítatlanul vetíthesse
a megriadt szemek elé." A dadaizmusnak azt a tanítását azonban, hagy
a. világ csupán értelmeitlen káosz és a cselekvés pusztán öncélú lehet,
neon tudja elfogadni. „ Ёn — vallja — nem tudok lemondani arról a
hitemről, hagy az embeтelkieit új, szebb rendekbe lehet vezetni és minden erőm, művészi akaratom e cél felé taszítja éleitemet." Vagyis a dadaizmusban is megkeresi a szociális forradalom elemeit. Tzaráék, mozgailma ugyanis nem tagadta meg kategorikusan a társadalmi rend ellen
valö lázadást, s őt akar)јtak dadaisták, akik a forradalmi mozgalmak els ő
sorában foglaltak helyet. A német szoeialлstik Spart acus Szöиeitségéjen
több dadaista dolgozott, .a dadaista k.ölt. ő és festő Baargeld maga alapította meg a rajnai kommunista sze тvezetet, Huelsenbeck pedig így szövegezi meg a német dadaizmus programját: „Der Dadaizmus fardert:
1. die internati,onale revaluti Đnáre Vereinigung schöpfe rischer und .geistiger Menschen der ganzen Welt auf dem Boden des radikalen Kommunismus." (23) Déry közéjük tartozik: a dadaista lázadást ő is össze
tudta kapcsolni a szociális forradalommal. Erre vallanak dadaista m űvei, például Az óriáscsecsemő című ikülönös drámai kísérlete.
Egy tágabb értelm ű lázadás, a valóság ellen intézatt átfogó ér tel.m ű
anarch'sta támadás bontakozik ki Déry verselméletéb ő . Lírájának elméleti alapveitését Az új versről (24) című rövid esszéjében dolgozta ki.
A vers, általában a művészet önállóságát vallja, azt, hogy a költ ői te~
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véikenység a -létezés egy újabb szféráját, a valóság egy újabb szintjét
akatja mag. „Az új vers — jelenti ki — önálló életet él. Nem utanazz а,
hanem falytaJtja a term,észetet." Egyik a1 őadásábam pedig így nуilаtkozik: „az éleiteit és a ,kбltésizetet csakúgy nem lehet bsszekevennd, mint
ahogy egy és ugyanabba a térbe nem áll јthtitó egyszerre két test." (25)
Ezek a gondolatok az expresszionizmus m űvészetгilozáfiájának mémnely
tételét 'követik. W.ilhelm Werringer, .akineik Abstraktion u.zd Einfühlung
cűmű 1908-ban megjelent k.önyvé ►t az expresszionizmus egyik elméleti
alapvetés бm~ ek iteikrvthetjük, így fogalmazta meg a nm űvészet önló létezésének 'gcndaiat át: „Vizsgálataink ,abból a feltevésből indulnak ki,
hogy a művészi alketás, mint önáldó organizmus, a természvttetl egyemérték,ű éis 1 е grnélyebb, Іegbеlsőbb lényegében nincs vele összefüggésben." (26) A művészetet a lélek autanam megnyilatkazáasi lehet őségének tartja, іame'ly a váisáigba. került világbiam egyedül képes megvalósí
tanii a sziépség rendjét. Kasirmir Edschm+iid, az irányzat eg у másik teoretikusa pedig 1917-ben jele+niti ki a következ őket: „Az expresszionista
művész átalakítja egész ikö І rnyezetёt. Nini néz, hamm lát; nem elmond,
hanem megél; nem másod, hanem újjáitei Іmt; nem talál, hanem keres."
(27) S végin ugytinezt az elvet fejtegetik annak a foilyóiratnak, a Dokumentumnak atanulmányai is, melyben Déry verselméleti fejtegetése
megjelent. Pierre R оverdy és Némeith Andor írásai egyaránt az új vers
önmagában va+ló létezését kívánják igazolni. Az avantgardizmuson belül
egyedül Kassák sгáll vitába Déry állásfaglalasával. „Nem arra való a
fantázia — érved — , hagy új realitásokat ,találjon ki , hanem hagy az
előttünk levő világanyagot szerkesisze össze ú j ábrázatúvá a m űvészet
síkján." (28)
Déry versei természetesen gyakarlaltban igyekezn иk megvalásítami a
vál'lаlt poгtká t. Különös látamásak szervez ődnek bennük, soha nem volt
tájak és élóliény еk rajzanak a ,szemünk el őtt, egy valбságon +túli új valóság megtilkatásának tanúi vagyunk. Játékos vagy szorangásas, de m,indanképpen a (képzedeitbál kibomitakozó mítoszaktit olvasunk. Tatám eliég,
ha egyeitlеn példáit idézünk, A hold (Weöres Sándar mítoszaira em ~lékeztet ő ) álcmszвrű képeit: „ É j jed a hold ráncaiban élünk / ott minden
néima ... óriiási zöld lepkék ,száylmak fölöntünk, mint a felh ők s ránгΡkhwllatják hideg nedvüket... lenn a völgyeikben a lepkéik üldözik a véneket ; valaki fennakadt egy sz аk;adékbam fehérem vérzik. / a vízesésekben láthatatlan lények éQnek beleakas г~kadnak lábikráinikba, j délen
holdtejet nyalnak és gyűjlteneчk az imbolygó +tömegek." Az önálló struktúrákba szervez ődő látamásak ellenére Іrnёgіј úgy (tűnik, azoknak —
Szegi Páinаk és Vas Istvánnak — van igazwk, akik e versek emberi
magjá , önmagukon túlmnitató jelentését keresik. (29) Déry tudniillik
két irányban is ,meghaladja .a Worr гingоr-féle poétikát: egyrészt 'a mélylélektam (és a 'szürrealizmus verselmélete), másrészt az alkoltás szociális hivаtesának eszméje felé. Az „új verset" nem pusztái önálló lébezőnek tak,init, hanem ,a léliek mélyén zajiló eElen őrizhetetlen falyama;tok
függvényének is, amelynek nemcsak ömikörében éarvéany гs jelentése van,
hanem »szianbclikus értelm
е is. „Az érltelm:i rendszert érzelmi rendszerré
építi át", a. tudat alatt mozgó megnevezhetetlen folyamaitokat magyarázza. Léte énem pusztán önálló , a vers nem „Ding an sich", hanem
a lélek rejtett szféráin аk tükre. A 'köit ő mégiscsak fontosabb, mint
maga az alkat ős. Az „ú j vers" — mint Déry mond j a — ugyan аkkоr s,zo431
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ciális hivatást is betölt. Nem független a társadalomtól: hivatása van,
morális feladatokat kell elvégeznie. Sót egyenesen „utilitarisztikus":
„Szaciálisa bb a régi versnél... az öszltönös éleit egyeteme sebb eriködcsösségénél fogva." Onismieretre nevel, az igazság megismerésére biztat,
lázadásra serkent. Vagyis küldetése nem sdkban különbözik attól,. amit
a költészet morális elkötelezettségét hirdet ő poétikák tanítanak.
~
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Déry avantgardizmusa tehóit a lázadás szal,gálatában á'_l. S az els ő
emigrációs évek kétségbeesett leillkiállapota után hamarosan ismét fedšzökik, ennek a lázadásnak a h őmérséiklete. Különösen azutéin, hagy
1926-ben ismét Budapestre érkezett. Itthon társakra tah't, lizadását
testvér-tüzek se tték tápilálni, magasabbra gerjeszteni. A Ka sákkal,
Idly.г-s Gyud.ával, Nádass Józseffel és Németh Andorral együtt szerkesztгtt Dokumentum (1926. december-1927. május) cím ű fоlyóirat ennek
a kollektív lázuadášnak a m űhelye. „Nem művészeti fcl убiratct csinálunk — írják .a szerkesztőik —, hanem szaciális látászögb őd a mai világkép keresztmetszetét igyeksziínk megrajzolni ... E1 Ј1еnzék vagyunk, de
kísÉ,'et, et sem teszünk a mai világ részletjel еnségeМеk bвhaitóbb kritizálásárа. Hagy közelítsünk meg értelmes és indokoló kriti.iával olyasmit, amii okozat a kauzalitások láncában, melyet teljes efg г szében edlensze,nvesneik s elvetendőnek érzünk. Minden tagunk, miden mozdulatunk maga a tiltakozás." (30) Déry talán a leghevesebb tiltakozd: versei, jegуzeítai sorra itámadják a társadalmi konUenciók rendszerét, a
po légári társadalm аt magát.
Lázadásának há sány jeleiként írja dadaista drámáját: Ae óriiscsecsem őt. (31) E színpadi játéik a szaci.ológia;i kategóriák személytelen
képviselőit szerepelteti: a kiszolgáltatottságát boldogan vállaló kispolgárt (Apa) , a bankt őke n аgyha:talmú urát (N vkademos) és magát a
Cseesemбt, aki a világra szület ő, éhségtől és haláltól retteg ő, eleve árucikkié • váló embert személyesíti meg. A szerepl ők nagy részs pedig egyszerűen fiabáib, melyek az alkalom és az író kívánsága szerint сserélgetik 'szerepevket. A Csecsem ő egy abszurd dráma h őse, melynek filo.zófiája és fogalmazása egyaránt a világ és az emberi sors képtelenségének
esz nгéj.ét sugározza. „A világ — jelenti ki az Apa — reménytelem, mint
egy ,kíл,ai lábujj." A világ képtelenségét azonban valójában a t őkés +társadailnii rend okozza, mint ahоogy a Csecsem ő sorsát is a bankvezér Nikodenios és a kalandor-üz еtember Аllа tszealídítő manipulációi döntik
el. Az ember sorsát eleve edhuit "aszták, s nincs kibúvó a kiszabott szerep alód. „,Minden mozdulaltumk jóvátehetetlen — mondja az egyik szerepLő . — Azt hiszed, el lehet menekülni? Azt hiszed, jeged van éhen
hullni? Azt hiszed, ki lehet lépni .a szerepiből, míg az ember ki nem fújja
altalsó ileheletét, azt hiszed, az ember meg tudja vá C t.ani önmagát?" Az
abszurdšitásnak gaz a fajtáaja, aanely Déry darabjából kibontakozik, tehát
szigorúam társadalmi eredet ű éмΡs jellegű . Az б ridscsecsem ő abszurd
dialógusaiból a lázadó író szavát halljuk, csakúgy, mint a Dokumentuinban közreadátt Mit eszik reggelre? című szatirikus jelenestben. (32)
A lázadás egyre er ősödő szálamának következő felhangzása az Ébredjetek jel! (33) című kisregény. Dérynek ez a m űve parabola, amely a
~s~
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szürrealizmus nyelvén beszél. A történet különös csadav иlágbain játszódk: hősei hala felh ő k fölé magasodnak, hal aludni tértnek egy kagyló
belsejébe, a falvak felh őkön гepјiLnєа a hord felé, s a leveg őbеn bizarr
„fehbá+llа tok" folytatnak egymá,ssal indulatos vagy filozofikus beszé,lgetést. (Ezek a Lények már szerepeltek Déry A f elhődiktok című verséhem
is.) E szürrealisztikus játak maga lázadás: a valóság törvényei ellen.
Maga a szürrealista mozgalom és poétika ugyanis a .korlátlan szabadság jegyében fogant. „Csak a »szabadság« szó lelkesit még engem...
Csak a képzelet tud számat adni nekem arról, »alpi lehet«, és ez elegendő ahhoz, hogy a hibáktól valló félelem nélkül rábízhassam magamat" — hangzik Andгé Breton nevezetes hitvallása az 1924-es els ő szürreaу.sta kiáltvámyban. (34) Amikor tehát Déry a szürrealizmus zabolátlan képzele tét és álomvilágát hanos űtja meg, valójában a szabadság és
a lázadás eszmén уеit képviseli.
A kisregény tehát a lázadás parabolája. Egyik h őse: Кokoró felszabadulásra, a valóság zsarnoki törvényeinek Legy őzésére neveli híveit.
Tanítása így hangzik: „semmi sem vdltozhatatlan, össze kell töreti az
írott aörvényeket." Kés őbbi követője és utóda: Ánis kezdetben tikbakozik a lázadás erkölcse ellen. A való világ rendj.et fogadja el: „A nap huszonnégy árából áll -- mormolja a szélbe. — A föld kerek. Az ember
halandó. Az álom felduzzadt kanáriai szétfoszlanak a szélben ... Nyugodtan akarunk élni. Bizonyosak akarunk lenni abban, hogy az tárténnik, amit elhatároztunk. A csodák terméketlen lázadását el fogjuk fojtani." Кokoró tanitdsdnak hatása alcil azonban ő sem vonhatja ki magát, s mikor a mester eltávozik, ő veszi át örökét. A lázadás hitvallását
végül is ő hirdeti meg: „Ez az ára a lázadás érája. Ezekkel a kenyértelen és vѓ rtelen kezekkel, ebben a sötétségben, onely s űrííbb, mint a
vér, az utolsó óra harangütései alatt, ldzadjunk fel a valóság ellen.,
mely goncszabb és bizonytalanabb lett már számunkra, mint az istenek pokla. Miit veszíthetünk el mi, akik a legszegényebbek vagyunk?
akiknek lázálmaink is igazabbak, téb оlyunk ingoványai is szilárdabbak
már, mint az ő adaшanttengely körül faragó bolygбjuk vastag kiérge! Ez
a valóság neikünk nem kell, ez a bizonyosság neon kell, ez a merevem
néző szemgolyó, melynek tükrében megfagyatta boildagitalamiság tája,
vakuljon meg. A táj mögöbt másik táj, a valóság mögött másik valóság
húzódiik meg ugrásra készem, mint egy hólyag mögöbt, és kopogjunk és
szwrjunk és kiabáljunk, míg fel neon fakad és meg nem találjuk elsülylyedt otthonunkait. Ébredjetek fel!"
E szöveg, Ánis-Déry „szürrealisiba kiáltványa „„, arról vall, hagy az író
a lázadást alapvet ő emberi magataiftásnak tekinti, amely nem pusztán
a társadalmi berendezkedés adott farmáját ostromolja, hanem a valóság teljes rendjét is. Déry lázadását fLLozáfiai okok taplálják. Indulása
éta elégedetlen azzal a világgal, amely körülveszi; m űvei Lényegében az
anarchizmus témájára írt variációk. E lázadás tennésze+tesen magába
fagtlalj,a a szociális forradalom motívumát is. Ánis a nyomorultak közül
szerzi hiveiit: „a szegények vérz őlábú királya „„ lesz. Mikéitit Az óriáscsecsemőben, az Ebredjetek fel! lapjain is a társadalmi uta ások teszik
konkrétabbá mind az ei!lenséges „valóság „„ természetét, mind a lázadást.
Déry versei szintén gyakran utalnak arra, hagy „,öltőjük lázadása nem
független a szociális forradalom eszményeit ől. A gyújtogatók a levert
forradalom h őseit idézi: ,tenyerükb ől cseppen a át űz s hajuk, mint
~
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csáva lobaga j.ég fölött — állj meg sátán! állj meg kenyér! állj meg
éhség! áldj meg vörös zászló!" A Páris! szövegébe szövi az I ,nitermасionálé sorait, a Mama Oroszország pedig .az orosz forradalom iránti h űségrő l és vonzatiamról beszél: „te kedves anya te, hosszúszárü virágok n őnek szájadból / számtalam csecseden galambok ülnek / tedd ;szívemre kezec kéde t, meghalok fölötted süt a nap."
Ahhoz azonban, hagy Déry újra otthont taaláljon a szociális forradalom eszméiben és hívei között, el őször le kellett számolnia az idegenségnek azzal a mítoszával, amelyeit az emigráns l é t viszonyai között alakvtott ki, s amelyet Országúton című regényében fogalmazott meg. Igaz,
már ebiben a regényben iás fe .vázolta az ember és a világ összefüggésének és kölcsönösségének gondolatát. Az Országúton végül is az,t bizonyíttatta, hagy nem lehet m еgvalósytani :a teljes függeitlenséget, a. végleges kiszakadást, a j:eienségek determináló er őteréb ől nincs szabadulás.
E gondolatat azonban még egyszer meg kellett vizsgálnia. Ezt a vizsgálatвΡlt végezte el Az átutazó (35) című regémyében. Szerelmi lekt űrnek
is olvasható ez a könyv, egy szerelmi küzdelem гΡ s cselszövés történet ѓnе k. Cseletkménye amolyan „vihar egy pohár vízben''. A miniatür vihar egyszersmind a pesti polgárság kanfarmizmusát is ieleple,zi. Mindenakelőtt azonban ismét az „idegenség" problémakörét, a szabadság
és a determináltsáag viszonyát vallatja. F őhőse, dr. Rácz hosszabb külfö:di tartázkadáas után tér haza. Ideg еnnеk érzi magáat, mint Camus
emi kezetes hőse, végtelem közömmyel szemtéli a hazai eseményeket, a
társaság apró .és végzetes játékait. szabadsága é;s közönye mégis hiábavaló: az eseményekben állandóan részt kell vennie. Akarata el нгenére
kaaptisaládik be abba a groteszk körbe, amely ismer őseit köti össze egy
szErelmi bonyadalam és intrika játékosaiként. Véletlemül bá.r, de sorsok
átalakitó j a, konfiliktusak kirabbamtó ja lesz. „Mindenhova szálak vPzetnek — mondja -- , az ember minden porca és pillanata vékony szlakkal le van kötözve múltjáhaz." Nem szabadulhat tehát, magánya és
függetilensége puszta állúzió.
Az ооtthomitalálás első fеlitétiele az volt, hogy Déry belássa az anarchista
füiggetlenség képtelenségét, az idegenség körül kialakított miitosz cs ődjét. Ez a betátás Tényegében megtörtént. đnmagában azonban még kevás: a magánybál ki kell emelkednie, pozitív kapcsalaltokra, közöss é gi
elkötelezettségre kell szert tennie. Déry legnehezebb éveiben is őrizte
a humanizmus eszményeit, bizonyára akkor is, amid őn kéits,égeti között
meg kellett őket kérdőj.elteanie. Verseinek állandó száiama a jóság, az
expresszionista eliragadtatás az Ember iránt. Részvéttel osztozik az em
berek sorsában, bár nem mindig érti, ismeri gondjaikat. Bánat című
versiében írja: „Sápadt fejjel / te ott a fasorból csak nézd az iires keringést: rabot, fecskét meg tolvaj feleségéit / és utolsó ballagását az elbukott parasztinak; / nem baj, hogy meg nem érted: koplalva és tiszt&i / fuss csak hova a bán а t zsákjával lábad körül." Képaí között gyakram tűnik fel a jóság szimbólumaként a kenyér. önszemléletét is a jóság és az emberszeretet igémyében alakítja ki. »Itt táncol Déry Tibor
marslakó, kenyérb ől fanit tagokkal" — olvassuk 'az Ónarcképben. Majd:
„egy pásztor haladt át a miez őn / sok ,ezer év után / megtalálta Déry
Tibor riég meghalt szívéit / házat épített bel őle / boldogan éit." Vagyis
küldetéséit az emberek szolgaliatá:bon fedezi fel. Igaz, ezek a vallomások
még meglehetősen elvontak, mégis a személyiség áTlandásult szolgá~

~

~

~
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1аtigémyéről, közösségvá,gy.áтól áxnl,lkadгak. A m,a,gánуоs író egyre hevesebbem keresi a kapcsolatokat, а mélttó elkötеlez~ectttség 1ehetőségelt.
A prdgai Zány (36) című elbeszélésében а magány kárhozattj aalak ábrázalje. . önmagá,t, a,ki emberi közösségre áhíttozva bujdosik Európa иárasailban. Enmék а nQvellanak a kérdéseire válaszol a Theokritosz 0jpesten (37) jelképes t,örténete, атеду а köaösség megtalálásának él тényét mutatja. be. Déry véglegesem a szegényekhez pártotl., közöttüfk ta1.á1ја meg hiг vatáasát és atthomát. S а k,özö8ségd е]thelyezkгdés акi új tatrtalmгаt láradásának. Mi:ként egy kés бьbi пyila;tk altábк~m. anon,dJa:
„Muntkámгbaгn fdkiépp az emberi szenvedések temmés геtét és okait јgyekeatem vizs+gá;lmi . .. E vlzsгgálódás+nak alapja a részvét, ennek pedig az
emberszeretet. De sokái,g több vobt bermem a számalom, Qn,int amemmyit
a szeretet tátplát њii tuddtt, ezért rekedteTrn meg gyakran а jeUeлségek
érzeaцme8 felületén:él. Csak férfii,ko гоmbam jutottam e annaik, а feњmierésére, hagy а részиétt önmatgábam ösztövér emzés, melyne:k legerélye ѕetbb
pillanataiban is legföljebb a1antiizsnátra telnk. Csupá цZ az elit mimdem
részlеtét ntiéltányюló, apról,ékos, szorgos emberszeretet ad a m űvésт.nek
elég erőtt ahliaz, hogy többгe нотјот : a va,lбság megvátl;tozttatálsár а. Lázadábбl akkor .lettem farгraadalmásrá, amikor megtaaiwltam az emberekit szeretni." (38)
Amikor tehát а rnátsfétl évtizedes kísérlettezés utá.m 1932,beaz hazzákezdett a Szemt ől szembe јrásá:hoz, lгá:za,dбbбal farradalmárrá vállt. HoBZszú időm megoldotta önm,a,ga szamára az egyénis ёg és а közösség, а
szabadság és az elkötaelezettség k оmflíkгtusát: egyéniségét а kќ$zösség
körébem kereste, szabadsátgáit az önrk;ém,t+es szdlgálatban találta meg. Elindult A befejezetlen mondat szгintezise felé.
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K 3 NYVRŐL KÖNYVRE

BORI IMRE

RЁоІ IDŐK MOZIJA

Má,ndy Lván új könyve, ,a Régi idők mozija (Bp. 1967.) nem a saabvá.nyos művek közé tartozik, s még a sze z ő ,opusának is szélsőséges
és kivételes darabja: zavarba ejt ő, a kritikusit elgondalkodtaató alkatá,s,
hiszen a magyar irodalomban , zo+katlan mádon fanádnak beenne össze
képzetek, melyekb ől kiilön-külön szсktаk :az írók műveket tetremteni.
Viszont Mándy „rendhagyó" írói tоrmészetébe harmonikusam b еleá'llő
mű a Réдi idők mozija, mely az írói alkat lagiikájának nem mond ellent,
hanem a műfaj adta körön belül kiteljesíteni láitsz ј k azt.
Végső ivntencióibaл örnéle'brajzi inú a Réдi idők mozija., természetesen
azokkal a fenntartasokkal, amelyeket Mándymál a szubjektivi гtás problematikája reиelál: az álm аdazásaknak, képzelgéseknek korált árts meg,
arról az álomvilágról, amtielybie egy kaanaszkadni kezd ő fiú költözött
egyikvaron, még +a néma filmek idején, egy olyan fiúról irt, aki képzelete
lakoгrnáira a mozikba járt, mint sahagy ,el őtte egy-ekét évt јzeddell egy
másik nemzedék a, Verne-regények csodás világába költözött, s ott, a
keprzeleit alakoskodó já+tékanba merUlten, élte 'azt a bábállapáto ~t, amјelyben a fiú férfivá érik. A Réдi idő k mozija révén azonban olyan villágbla
lélpünk, ;аmеlyben már nem a technikáról szálö mesék az érdekesek,
hanem a mesék, történetek, amelyeket ;a technika állívt el ő, a mozi, korunk e csodálatos varáazslatva.. Ám amilyen egyértelm űem az álmadоzás
motívuma áll a könyv középpontjában, оlyam terinёszeгtes az is , hovgy
Mándyit elsasorbam az álanadоzá..s alakja és amyaga érdekli, s nem puisztám az lmzоdováas és .képzelgés ténye —elannyira, hagy a könyv пΡnáar-már
a mozival mtiérgezattség sajátos állapotából látszik kv цΡindulni párhuzamosan 'az életm+ek és, álammak, vágylakmаk és valóságnak azzal a helycseréjével, amely egy ilyen szenvedélvyesselgnél ;annyixa természetes. Mert
a mozi viláiga az egyetrlem fix pont ebben a m űben, s мdndy belső srzemléletre állítdtt technikája а évén ezt a világot csapkodja hullámaival az
élét és a hétközmapi valóság azokkal az apró tényekkel, amelyek összeiiigggéseiben egy szegényes, hánya(tatt érat ű fiú élete bontakozik ki, azé
a fhvúé, atk+i a maziképe+k és mozi-törtea ~ete+k kemyеrén élteti képzeletét,
és a maga „rossz' „ világából a mozi „szép világába, mazgö álomképei
közé vándorod ki, amiikor csak szerét ejtheti.
Fllrnitörténete+k sarakaznalk, jdllegzetesien ,;tartalmi . isrne гtető+k", cselekményvazak — a fi+ Жn+eknek а zoik az elemei, .am еlyеk szárnyat adhat„
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nak a képze1etneгk, s aпrцely ~eket valójában az :átlagos mozinéző a filmekben keresni szakott; majd a sltá;rkulitusz jellegzetes megnyilvánulásai,ra
fdgyelhetünk fel, azon a fokon anár, amiikor a filmszínész гkrő~l úgy ehet
beszélni, miгtit legjabbismerőse~l' nkről és igaz ba.rátai+nkról. Mándy az
intiгm +tás rnexцtёn meitszi kaпnlasz-hős ~e viUág "anak a гkёrét, s így a iijsii
vnillágát kiegyieгnlítheti а k,éipzelet szőtte világg!al. Az író tehát nem hásének hétköznapi é1,e+tét vetíti és elegyíti а maziltörténétekével., legtt ёbbbször e,Ukerü'1i a fiú magára vanaltkazta гtó gesztпгsait is, di initenzíven azt
а benyom-ást csalja el ő, hogy az igazi vildg tulajdo+nképpe-n a mozié, clsősorban azzal, hogy a k:önyv hбse szemében egy i дnaginárius fontossági
sorrend s(kálájám а mozi-t ~r+témeІtek álilmak az e1ső helyen, s így minősi1thsti az igaznek гvélt étietét, identifllkálhatj:a a maga tulajdanaként а
valóságos e' , "ben az igazirnak érzetit élet képét, amelyben mindien 1 еhe+tséges, атгеlу szép és jó, а;теlу a kalandot szinte vegytiszta ál'lapotban rnuitaJtjla és tamtalmaуna.
Valbjában az író gondosan jelzi, hogy ké+t világról van szó, még ha
el ds mossa az átпneneteket és а határokat а kettő között, hiszen sziate
minden egyes tö іténet vlégigfut az álат- és vágyképét a vaLósággal, öszsaekыб vonaаоn, s míg ;egyfeгlбј az iró elбaldásának megállapitó-köžl ő
jellege e ѕ geѕitј га k;ét иil a" got, addig az egyes fejezetekben a mtioz,iképek és а valástágas éleat anazzanaltainak arányai révén а »mozimotí—vum" k;emekedlhét , е1ы, jelezve, hagy betölti а fiú világáгг;ak a kereteit,
s hagy ezek a keretek é{ppen e síkon tágíthaltók a végiteleni,g, míg a valóság vdilálgának а hatrá гai áMandóak, sziUárd!aik és nvegváUtaztalthatat:Lano1k. A kamasalélekról és а kamLaszképzévetr бtl srr:óLó taalulmámnyá válik
ezáaUta2 а Régi idó"k mozija, sajátosan „,ifjúsági" művé egyúttal., атеlуben az úп. fiUmtörténeti adalékok tized ґangní ,szerepet játszanak, tul! ај donkerppen puszJi-,á.n csak kort jelz ő szerepet kapnak, s nem
szebesen, hagy itt Mándy х alában ifjúsági iregémyt írt volna. Ёppen
iebecsülendő wgyanakkar a]legorikus szereptik sem: nemcsak arról van
szó, hogy egy kaimaszrál olsvashatunik, ki a némafi ~lrtnek krában s:zenиedélyesen szerette a mozit és álla ахdó Uátagatója volt a Roxy Mozinak,
hanem аlугan képzelet színezte éle гtrő'1 is, amцilyent а némafilmek tudtak
csak festeni. Az igazi éleit ott lapul a тхгеlугbеп és sötétben, mig fenn a
festett vidláag ezemegyéjszakájám!ak buja élete vfib пиá.i azokkaЯ a, l ёpzetekkel egyetern,beп , arn,elyaket а mémafilт tud kiváUtani az emberekból.
A lektani érdefkűség Itehá,t dönt ő eleme Mándy könyvének, s az írói
t;eг mёsmetnek azok a, vonásai kerülnek е1!őtérbe és hatalmasodnak el,
атцеlу!ek Ni,áavdy!t, az іfjisrá ~gi regények íróját jelUemezték., anélkül teranészвtesem:, hagy itt Мáпду válóban if júsági regényt irt volna. Ёppen
eUUenkezбleg: а Régi idők mozija elsбsarban а búcsú motívumán insziszt1, hiszen a két wtalsó fejezetben 'az alva,sOra а valódi világ rettenetes
цgazságai :zгuІ annаk — a.. vi ►Uá~gna,k az a képe, атг,еlу Mándyt о1у erбteljesen fоg.UaUkaztatгta, s атг,еl~у іrósága valásiágas alapjait is jelentette. A
könyv „,,áґtelmёt ад.ó" k'ét fejezet ez, melyben az író végeredanényben
azt агггигнаiнјга meg, hagy mind a két vi°lágnalk, a valóságasnak és а. maziénak
' is ugyanazok, a rideg törvények а saЈ átj ~ ai. Tragikus m,élységek lehet őságei sötétednek а könyv e fejezeteiben: az elidegentiUt világ Uegy бzi а
fiút és mie+gihazwditalja képzeUetét, hiszen aihhoz a ponthoz érkeztünk,
amikor Uehu11 .а lepel erről а kamasz tündér.ke,rtr&1. A régi id őik mozija
éppen ezlért külön+ös termjéke lehet Мáпду шűvéѕzeténeik, di nem mond
ellent aninak, hanem a maga áttételes módján ugya,nazt a világot hir438

Jeti, melу az írót minden más m űvében is ,oly intenzívеn foglа1а оztatta.
Az íiró mesteri megaldásai јval lépten-nyomon talállhatunk ugyan a
Régi id ők mozija lapjain, de a Norma és Irving, valamint a Zord halála
című fejezetek a Mámdyiргбzа arutolágia-darabj ~aá közönt kaphaatnak helyet. Mintha az egész könyv twLajdon+képpen e két fejezet kedvéért született volna mieg, s az epi;zódak sora csak azért keletkezett, hogy e két
fejezet felraagy оghasѕОn, s valóságas imdakát kapja meg. Merte két fejezetben lehu.l[l a lepel mind a fiú valóságas, mind pedig áalomletér ől, s
kideriul, hagy ez a két világ ugyanegy törvényeknek engedelmeskedik.
Nem véletlenül ,szenvedélyes kutató j a a való világnak Mándy: aki a dokument<umnak, a tenyszеríisёagІnek olу döntő szerepet tulajdonít, itt sem
tagadhatja meg ёаmъаgt, ám nemcsak azt mutatja meg, hagy a képzelk al
gések mennyire képzelgésék, hanem hagy ezeknek. „reallitása" magukk
a realit~asokkаl érintkezik, s hogy a kéapzelgések mélyében is a való világ
eltorzult arca dereng fel.
A Norma és Irving fejezet ebb ől a szempontból a legtanu' ság оsabb:
azt az egyetlen emberi helyzetet rajzalja, amelyb ől ajz egész mü kinőtt,
itt áltinaik össze képpé azoka m:ozaikdarabak, iam еlyek az egyes fejezetekben fel-felt űnnek: itt tudunk meg minden tárgyias tényt az apáról,
ajki fiával egy fiцsltös szálladáaban lakik, pénzgondokkal kifizd, mert „m űvész", ki a híres mendez őt, Korda Sándort, is felredeztte, s igényes, ki
„csak olasz bohócakkal hajlandó dolgozni", s már kivadult a m űvészvi!lágból; s definitívvié válilk a fiú képe is, aJkí a kés őn hozókerülő apját
várjгa, s moziújságakat lvas, (a Roxy Moziba jár és áalmzodozik. Viszont
a Zoro halála című fejezet gaz alidegentiit álam иilágat festi, a fгlmszínház
sorsát, aki eljut a fantasztikus Film Temet őjébe, akárсsak a többiek,
.mind, akik szrtáro(k voltiak s „már kikoptak mindenhonnan, és mtiégsem
akarják, hagy mгenhelyen végezzék". Fanyar, kesernyés melódiája van
enme!k a rásznek: beleplez ő és sejtelmekkel teli, hiszen az apa is itt jár,
ebben a temetőben, mind kisebb köröket futva s lemaradva a sykerért
fоlytaltatt versenyben.
Anti paéltikus í,ró paézise ez a könyv tehWt, amely ugyani nem áll
Mámdy fő mzüveineК ґа sorában, de az írói teljesítménynak oly magas
síkjáról sem billen le, аmzelyet Mándy prózája jent általában is a modern magyar i:rodal.om töténetében.
SZARAZ BAROKK
Iiеrnádi Gyula célratör ő író. MegáИΡapításunknaak azonban csupán a
magyar Lrodalam vdszanylaatában lehet sajáitas és megikülönböztet ő
értéлke, hiszen +a rnargyar próza „f ő vonulata" közelr ől sem ilyen: abban
a mészlétező , pepecselő , ál-kölit4i elemek a ,döntőеk, mintha csak az általánаslt гakarná :szüntelenül rrvég általánosabbá tenni, s csak rtitkáan futja
ereje. a jelenségekben és helyzetekben feltárni és megmutatni, amii abban Lényégés, egyedi, csak arra az egy esetre vanatkoztatihialtó, még h а
maga az eset, az 'epizód, amelyet megragad, .közhelyser űen áltaaláno ►s is,
mindennapi a s+zó ljeglközönségesebb értelmnébem. „Gélratöroen fogalrnazni!" — hirdeti tehát Haernádi Gyula új elbeszéléskötete, a Száraz
barokk (Bp. 1967.) , s nyilván e snazzanaatnál kell .megállapodnunk, ha
pгró,zájának sa+jaltrns, s csak rá jellemz ő eszményвről takarunk bieszé ►lni,
anвáгl is inkább, mert meggyđгődés-ünk szerint ez az új Herenádi-+kötet
vé~^ггwТnуesen a+ffvrmálta az író oly jellegzetes, és magáról ámulkod б
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írói világképét, s „meghirdeti' „ íráságának minden erényét is, lévén a
Száraz barokk Hernádi Gyulának első valóban komplett és harm,an Кus
kötete, 'amtie'ly hiányérzeteinket гm ár nem гébresztgati és írósága kva 1itásain inszisztál еlsбsoirb'am.
Teгrnészetesen új kötete sem prabliémamentes, de most már ezek m űhe2y kérdések, nem wtalsásorban , azért, mert a megfogalmazás az író
saЈátos élményét jelenti, s írói ép цtkezéséné+k egyik alapanyagává vált:
szinti mindegуцk elbeszélés ebben a kötetben a snegfagalmazás prcblémáját feszegeti tégy is, hagy •a h ősök szenivedélyes türelmstlenséggel
akarják kicsikarni a ,mаguk ;pi'llanatnyi he'lyzetén еk definícióját, meg
akarják fogalmazni ezeket a helyzeteket az egymáshoz való viszonyuk
síkján, s úgy, hagy az író közvetve a maga el őadásmódjának problematikrájáit veti fel gaz elbeszélés indirekt módján,mint a, Jelenet cím ű fiimtömténetében is. Itt a di аlógusokról hangzanak el a következ б mondatik: „— Elég direktek ezek a гdialógusak — mondja M. — Azok. De ha
nagyon csúsztatottak, ha sok a megemelt, az indirekt bennük, akkor
díszietek; ha viszont céliba foga`lmazal, akkor durvák, kí lógna k. Teljesen
reménytelien ...„„
Ez a „célbа fogálmozás „„ Hernádi írói világának koordináta-rendszerét
adja, s archimedesi pontját is eg уúttal, hiszen nemcsak stilisZtikai kérdésről van szб nitt, hanem az írói világkép .mélyebb köreir ől is, s nem
azért ír íigy, mert kivt űn.ő filmforgatókönyv-író, hanem azért va` lhatatt
filmesek keresett szövegíró j óvá, mert a prózának az az eszménye, amelyet Hernádi képvisel, гa fiilrnгtörekvéseоkkel közös irányú. „Lemтezltelená,tő „„, e7hagyó, kiradírоzó törekvéseknek leehet minös iteni az ebben .a
prózában megmy иlaitkazókat, s nеm véletleül. Mert a „„célba fogalanazás” nemcsak 'a mondatok nyel гvtani mim őségeit szabja meg, hanem szoros összefi-iggsb en áll az iró vi láglátás ával, ;az írói ntiwnkában a súlypoazltaktijeюléssel. Hernádi Gyula ugyanis a kritikus é'leth вlyzeгΡteik írója,
s mert ez la mozzanat a „„célba fogalmazásával” fonódok össze, épp ebb ől
áll elő .a Hernádi-próza jellegzetességeinek a ;köre. Ha mintadarabját
keressük, is Hajamzba fújtak a játékkatonák cím ű elbeszélésének következő jeleneténél áLlapadha tunk meg:
»Vdsszafardulok. Az ég fáradt., vиlágaskék háromszög; fekete tussal
vonallakat rajzol melléje a korom, a füst.
Ez a ►készülő.diés évek óta tesz-vesz bennem, ei бгјdn, visszaszalad a
kövek közé, minta búv бpatak.
Mert éppen most hívflaik? Miért nem hívtalak öt év а, két éve, két
hánarpja? Miért pont most? Nem tudom.
A Tejútrendszer is csak milliomod fokokkal fordul el évenként, észrevét! eniil, de egyszer elégni gazt a szöge-t, aanely alatt más hangon éri a
csillagokat a szél, másiképpen beszélnek az ónlatok, és megkövesednek
a legszebb játékok.
Még nem hív7 ak, visszafogom izgalmamat, visszafojtott ІёІІgzоtteІ
ülök.
Nem tudom, hol kezdődött, ki kezdte? A gyerekek szobájában aludtam, hajamba fújtak a játékkatanák. Itt lélegzem összeszorított, püffedt lestemben, és olyan taná сs talan vagyok, mint a csecsem ők.
Láttad már magad kíviilr бl? Fgeszen ikfviilről, aho,gуаn a boncasztalon lát majd egyszer valam еe у
y .k szemüveges, '1багс ú kollégád. Lá tta-d
már minden egyenletességt ől megfosztottan a testedet? Mint s, lerakó~
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dott, vastag salétrommez őik, ,olyan a halotttest, csak a csend röpkéd
fölöјtte, elforditoitt szá гПВуа l.
És milyen .a :tudata bantaszt&on? Tudatom, melyben már régen csak
kis hanlgya alakú keresztek tiebegnek, s a. kereszteken összetehetetlen
arcod cserepei mozognak egy irányba, a partok fel ől, a semmi imányá ba ..."
Hernádi ezekben gaz elbeszélésskben nem az emberi élet arany középútja mentén metszi h ősei éleltéit, következ гsképpen sean az életnek patetiikws, „megemelt", „indirekt", „díszletes" vanabkazásai nem érdlekl пК,
sem a hétközrnapiságában annyira ,organizá1t és „szerves" rnegnyilatkozásai: hó sei a szó hétköznapi érte'-ionében nem élnek, rníg az éhbeszélés
képcsövén mozognak, ún. itársadaLmii életet, ami természetesem nem jelenti, hogy az Milyen élet következményeilt nem hardjáak magukon. Hernádi a szé'lsős°gesebb snegaldásoik felé hajló író, s mert gaz emberi élet
arany középútja olyannyira összeforrt a patetikus mozzanatával, a kritikus emberi helyzeteket hol a „csillag-nagy", hol pedig az „atamakücsiny"
szélsőségei felé közelíti teháat az alyan állapat оakat keresi ésragadja
meg, .amelyek vallamilyen farmában a „sejt-helyzeteket" re"velálLják. Közkeletű a szólva magánas emberi világokról és elidegtenült emberi helyzeteikről .szóinuk Hermrá.di elbeszélései, egyben azonban az ember magánas pillanatait, kritikus helyzeteit ragada ,meg, s bár elengedhetetlen
tudomásul vennünk, hogy az emberek közödtt űröket mu iat fel, raamelyelk
annyira konstansak, hagy még a diaLágusak sem tudtják áthiidal гвi őket
(éppen ellenkezőileg: ezek rnég csak jobban elmélyítik az űröknek, hézagoknak a benyomását!) , de nem аbszalútаk is. Hernádinál az ilyen
helyzetek következmény volta gaz eleve adott, s mi több, a tény, hagy
elbeszélésedben nem gaz ilyen helyzetekhez jut el, hanem az ilyen helyzetekbőlindul ki, s kritikus pontig viszi, feldereng és felsejlik az ,a, máslik
világ is, ahová a hбsök át akarnak költözni., s nem véletlen, hagy egyfelől imirцdegyilk hőse hеlyzetének definíсi6ját firtatja, másfe&lőd az adott
helyzete kritikus állapotát érzékeivé fel vakarja számolni ezt a, helyzetet,
kitörni -mindenféleképpen, s ha mёsfeié nem nyílik út, ;a „sехn l+t" is
vállalni hajlandók.
Könyörtelen irб tehát, .aki szereti a nyílt és az Présen rnegviilágítoitt
helyzetieket, s az elbeszélést, ,tudat-boncolá зnаk" fogva fel, miélyйkbe
hato1lva mlwtatJa meg azt, ami ott található: a hétköznapit, a banáldát
és a гe mesét, ka borzalmasat. Hernádi elbeszéléseiben a banálisnak van
talán a legjelentősebb funkciófia: gaz еlszegéanyede,+t, e ►lsarvardt emberi
kapcsolatok tüntetnek példáwl gaz író „célira tör ő " dialógusomban, amzelyekben nincs pátosz és nincsenek díszletek. Konok követk еzetességgel
téarnek vissza fordulatról fordulatra gaz érzel аnek közhelyei és a „s+zituéсiódk" holtpont jellege döbbent meg ilépфen-nyarasan, hirdetve az ívró
szemil]életere oly nagyom jellemz ő laxiámát: „A világ több, mint amennyilt
látunk belőle", de u,gy, hagy hősei számára a világ csak annyi, amennyit
látnak, belőle. S ,mennyit látnak? A dialбgwsak éppen ezt htiгdétik, s
bárhal üssüik is fel .á Száraz barokk című ikönyvét, a dialógusok alapképlete mindenütt lényegében ez:
~
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„— Szeretsz, Másig?
Naagyan.
Mondd sokszor.
Nagyon, na.gyan, nagyon szere tl;ek .. .
~
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Mindig?
Mind~g.
На aneghalak, akkor is?
Nem halhatsz meg.
De нга mёgis.
Akkor én tis meghalok.
>✓s a gyerekeid?
Nem гtudak nélküled é1ni.
E1fe1e jtesz.
Nem аkarok nгJlküled élnгi.
Nem.
Hideg a kezed. Gyea гІ , elkíaérlоk. Fаlszáallunk а harmickeгttesre.
Még Bl mienjümk.
M,enjiink. Haza kell m,enmed, megfázal.
Még те . . .
Emért külan szereгáleik. Menjünik mtiég egy megállót, aztán felsrálІvлik, jó?
Мепјилк . . ."
(Egym+ásra fényképeze<ttt egek)
Mondhatnák azonban azt is, hagy ezek az elsatnyult emberi kapcsolatak, cseme>vеssz viszony аtak csupán az emberek egymásköz tti kapсsalataira jellernmók, Hernádi elbeszéléseiben, s mert ennyire csenevészek
és satnyák,' bianálisak ás kömönsegesek ts: az űr, mit az író h ősei között
feltár, hictalLbataJtlaai tehóit, tiátszatka гpсsolatakról lehet szó, s amit a
tárgyi v 1 g ;kapcsán az еgyјЈk elbeszélésében felvillantat, általános érvényű is, és elsősoirbaáа emberekre vоnatkoatataható, az író módszemével
egyeгbeaYцben: „A téren betangerendáak, padalkatrészek. A lakótelep védtele, száraz kappsalattai, viertikális ,látszat ..." (Principium identitatis) .
Nyiltván nem véletlen, hagy Hernádi els ősorban a „haгizontális metszetet" szereti, azt, ameQynek szelvényón éppen а már jelzett sejtállapot
rajzaládik ki, s vele a „maegfigyelh оtetlen szűk idő ". Ezeknek az elbes zéléјeknak m;em külsб, hanem csupán bels ő ,diQnenziói vannak -- összhаmlgban а knil világ ,szegényuségét valló nézetackkel.
A banálrvsmak, a közhelyszer űnek, a közönségesnek nem poézise van,
de deflmáalб-vágyalt ébreszt. Nem vé+lieblen, hagy az egyik elbeszélésének
a hћse így kiált fel: „Ne élményt mesélj , definiálj ." A „költ ői" azonban
szЈtalan llehetöségével anáar adott az ilyen világban is. Megszólalhalt
mind a hőisök beliső monalágjában, mind pedig az író világot definiálö,
ered&tialeg leíró szerepet játszó ges зltusaаth n, éspediig sа banális kontrasztjaiként., lviszen Heгn sdi lrösráglán аk pjelenségai közStt thatjwk smáamоn a kontraszt-haltaásakat: az éles fiehé тeket és a sötét fketЈ ket,
az áallm;ok gazdag rém-világát é1s ,a valóság szürke , szeénységét. Az Egymáfsra - fényїképezett egek gímű nоvelláj'áhan .a fentebb idézett d гalágussort példauQ a h5,s következ ő monológja el őli meg:
„Hallgattunk.
Miéаt jössz mellettem .ilyen csendesem, ilyen megfojtott mazdulatokkayl. N ézd, anegalidádtајk a láathatatlan csomók, és a folyó ±smeretlenül
szép, mint a kezed. Homályos, hosszú vonások vannak a It ny оredem,
nem ismerem a jöv őidet, a kis laarvtékokat, m еlyekben elviszel is világ~

~
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nak, anyádnak, gyarekevdnek, 'a füveknek a fákmak. Szeretlek. Nem vagyok istenféJlő , mert nem tudom, van-e isten, ,de tudom, a parancsolatok
följött, kis kék templomokba ágy аzvа jössz feném, és belőlem nem indulhatsz tovább; ,már nem lehetsz nélkülem. Ha el is felejtesz, mindig o+tt
l°szek fehér folyosóidon, betemetett, kiesmeny árakként, s gaz árakban
aprб , faragotAt képek !kuponragnak, várják, ahogy kiássad бk. t, amikor a
hold már csak feikete vonás lesz, és a tehetetlen égxedurva, nagy szöveteket dobál a szél ..."
A banális és a költő i legélesebb elnentétei Hernádi prózájának. azokban az apró mоzzanataálban teljesednek ki, amelyek az elbeszélésben a
rögzítés szerepét kapták. Pár mondators definíciók ezek, s szinte mindegyik ilyen meghаtároazás a világot ragadja meg a kreáció egyértelm űségeivel, hiszen Hernádi ezekben a lélegze+tvét еlnуi mozzanatokban végzi
el a „világ-teremtés" munkáját, s teremti meg mindazt, ami a h ősökön
kívüli világ. Megfigyelhet ők mind a novellaikezгleteknél, mind pl. a Száraz barokk cím ű elbeszélésében, de fel-félbuklkannak az elbeszélés fontosabb fordulatainál is. A Száraz barokk cím ű navel1 ја így kezdődik:
„A szoba meredek lej+t őin egymást átfoigб, feltartóztaithatatlan fénysávtik ereszkednek a padlóig. A sarkok definiálJáak, ponfi;szer űen elhatárolják ,a belőlük indu1>ó meszes falat, átrakják geanLetri аi egyensúlyukat
a vízszintesre, imbolyogva váltják egymá,s+t.
A csend fб lényesen, egyszerűen, próbálkozástik nélkül zárt, egy ѕzeri,
nem bivzonyítja magát a világоs táragyaikkal, meghatároz ..." A Húsvét
című novellában viszont ilyen bekezdést olvashatunk:
„Levegőben oldatot színek magasodtak föléjük; egymásba kapaszkodva feküdtek.
Az emelt szögben es ő napfény !kiemelte az asszonyt a párna mélyedéseiből, újból 1erajzalba, átadta az észrevétlen ráfordításoknak; az
íddnek, az 'apró lélegzetvételnek, az egymást vinni látszó ráncoknak, a
kétfel ől csillogó nyálnak, a legprimitívebb életatannak. Arcizmai egymás
mellé kuporodtak, a felfokozott k:iválasztás •megt и tótte sejtjeit ftilyadékkal, nedvesen, észrevehet ő egyedüllétben áalltak sorban. Mosolygott,
mint ajki madarakkal álmоdik ..."
A Heгrnády-parózában is felt űnő költőiségnek ezek a jelei különösen
érdekes kérdésnek revelácáái, s olyan érzékenység meglétér ől tanűskodna►k, amelyekhez a magyar Iára pl. csak kivétles pillanataiban ért fel
mindeddig, s itt rná,r egészen kétségtelen, hogy az eimiilt egy-két évtized a maagy ах irodalom fontos szakaszát jеlienti, melyben évszáтadak
hagyarnáлyiaival való szakátá,sak játszódtaik IG. Hernádi Gyula elbeszélései is például (éppen az ilyen m гkro-részlete+kben) a magyar líra el őtt
tбirik az utat. Hagyomány volt ugyanis, hagy a magyar prózának el őb+b
a líra mutatta meg az vitat és raj zo&ta fen a virágot, s ha csak a legnagyabbakat említjük: Ady lírája járat egy Móricz és egy Németh László
előtt, mint ahogy József Attila költészete nélkül nehezen lehetne elképzelni Déry olyan ,regémyét, mint a G. A. wr X-ben címűt. Lassan azonban
a próza kapja ezt a szerepet, s nyilván Hernádi Gyulának is szerepe
van ebben a vá,ltazásban.
Ernláfteni kell azonban 'a Száraz barokk ún. áQom-jeleneteit is, amelyek
révén, a jelek szerint, az író totálisra tör ő szándéka nyilartkozik meg.
Onyam álmakaít látnak h ősei, amelyekről ébredés után nem merek beszélni, s melyeket rendre letagadnak. A Kirándulás cím ű elbeszélésében
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a .spanyolországi háb оrúról álmodik a h ős, az ,а sszonciációk ingereinek
engede'imesLkedve, fogoly volt ebben a háborúban, s a kép, mi felrajzolódik az fagyban, ugyancsak kritikus helyzetet ábrázol: az emberi
egziszteneiiáét a fizikai veszély körülményei között, míg az elbeszélés
„narmáhs" menete ugyanennek az egzisztenciának hétköznapi arculatát vetíti elénk. Has anló .a Száraz barokk álom-jelenete is a „fagolyképz.et" kitetljesedésével, s nyilгván nem véletlen, hagy ezek az áalomjelenstk az elbeszélÉShelyzet hasonló vonásaiból születnek, s így máx
az író konstans, hagy úgymandjuk: „kényszerképzetét" is asszociálják.
Együtt fekszik egy férfi és egy ,nő : „Az 'asszony azonnal elaludt, orcám
vízszintesen mozgott a levelek árnyéka. A férfi végighúzta kezét kemény
combjain, elérte szűk, kis nadrágja határát, de nem ment tovább, nem
akarta felébreszteni. Az eget ntézte. A hajók vigyázva úszt аk a tisztás
fölé ..." (Kirándulás). S ugyanez а ѕz гаz 'barakkban: „Lefekszenek. H.
nézi ,a mennyezetet, fehér egyenletessége egyre гnélyebb Јtisztásokra
kényszeríti, etlаlszik. Eltört fennsík, hasadt mogyaráb оkrak, tűzdelt rét,
h'a'jó alaгkú fáik, hűvös szilklók, hajnali történelem ..." Ezek a kísérteties
és ,rémes, az emberi élet borzalmait felidéz ő , a tudat mélyében szunynyadó jelenetek néha önálló elbeszé гléмs-alakot is kaphatnak. Ubalhatok
itt pl. az Algiri etika vagy az Abszurd szerelem cím ű novelláira,. mindenekfelett pedig a Kiáltás cím ű filmnovellájára, a Száraz barokk talán
legdöbbenetesebb és leginkább az író intencióit megmutató írására,
mely maradéktalanul megmutatja l:fernádi minden íród erényét: a színhely kegyetlenül éles megvtilágftottságát, a célra tör ő dialógusakót, a
lényegest kuitató leírás-jelzeteket, a ,sűrített, drámai szituációkat, a modern prózai gondolkodásmódnak mind képi, mind pedig lírai felhangjait, nem utalsósоrban pedig a végletekig kiélezett és felajzott emberi
helyzeteket — az új arcú, s valóban modern magyar próza egyik lehetséges megvalósulásának ígéreteként. Hernádi még nem tette elénk
abszolút alkotását, de az ilyen m ű már a , levegőben vün". A Száraz
barokk is ezt jelzi.
~
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Mészöly Miikidst nemcsak Az atléta halála című regénye miatt kell a
modern magyar próza -els ő sorában tudnunk, hanem a Magasi!skbla
című ikis,regénye miatt is, ha egyált аlFában a regény fogalmával min ősithető ez az a;lkatás, melyet ugyan már olvashattunk a Sötét jelek
című 1957-es kötetében a Balkan és jegenyék cím ű elbeszéiёséиel egyetemben, azonban most, hagy a Jelentés öt egérrő l című próza-válo:gatása megjelent, a Magasiskola is új f ё nyekett kapott, és jelent бsége
méginkább megnőtt. Nem kétstéges: a mai magyar próza egyik remekmű vét alvashattju(k újina, mint ahogy maga a .kötet is eddig .métg a learányosabban és legmaradéktalanabbul prezentálja Mészöly Miklós el'bеeszélő művészetét, azt a világot, amelyet , oly jellegzetes ,mödon á maga
írói egyéniségével át tuddtt hasonítani és birtokába tudott venni. A
szuverén írót kell iidvözölnüruk e ikötetével, .mely bizonyos .aránytalansá.gai ellenére is az elmúlt tíz-tizenöt esztend ő legjelentősebb magyar
prózakötetei aközött 'tartható számon.
CSűсsа , nyilván nemcsak e kötetnek, hanem íróságának is eddig, a
Magasiskola című hosszabb írása, melyet, ha, a leíras gondosságát és
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tisztaságát, az el őadásmád tényszer űségét és a szemlélet tárgyiasságát
tekintjük, bátran nevezhetnénk szac чΡiagráfiai i+hletés űneak, ha e fogalonihaz nem tapadt volna :egy csomó más jelleg ű intenció is. De ha arra
goadiliuink wgyі anaikkor, hogy :ebben a min ősíltésben egy lctforma abje+ktivitasát mutató ás elemz ő leírásának követelménye Is adva van, akkor
már közelebb jutottunk a Magasiskola m űfajt és jellegbeli meghatarozásáhaz is, ső t készülfhet is a felelet arra a kérdésre, hogy miért rem ekmű ez a majd hetvenaldaiLas elbeszél ő-tanulmány, s miért egyik, éke
a magyar próza olyam különös m űveket jelző vonulatának, .аmеlyekhez
pl. Déх Т Tibor Capricciói, LeІ gye1 József IgézQje, Sánta Ferenc Húsz
órája, Mámdy Iván dokumentum-játékai is sorohatdk. A Magasiskola
wgyanis mindazokat az írói erényeket, :amelyeket Az atléta halálában
már dicsértünk, még tömé nyebben s még salakmentesebben mutatja:
a „tis.zita írónak" azt gaz eszményét, amelyet abban is astrom оlt, függetlenwl ;attó'l, hagy a Magasiskola ui , ddrendben m'ege'l őzte Az atléta halálát,
s mi több: az író el őtanulmánynak is szánba a lllagasiskolát emehhez
a na;уоbb ,ambícióval íródott regényhez -- bás az is .kétségtelen, hagy
a Magasiskola miaradékbalanab:b megvalósulás, mint az utána született
regény. S nem vélÉtlenül: Mészöly Miklós írói alapállása els бrendűen
esszévsztikus .s nem 'epikus, inkább helyzetek és állapotok írója, mint
a maseszövésé, a történeté; nem a mozgó, hanem a statikus világ
vcnzza els ősorban. A Magasiskola tehá:t ;anyagában, világában az írói
lehetőségсknek egészen intim körével érintkezik, s írói kedvét érvény еsítheti írásközben, s ami még fontosabb, eleve egy elzárt, elszigetelt
világot Ikap, nem ügy mint a ,regényben., amelynek írása közben, ha csak
jelképesen is, de emberek közé kellett mennie, mozgásokra. kÁnyszerült
figyelni, holott őt valójában .a m.egfigyelés еk eredmaényeinek nem érzelmni, hanem dokumentált tény volta, mondjuk így: precizitása érdekelte mindenekel őtt, а világ, amelyhez érzelmileg nem szükséges, hogy
köze legyen, hanem intellektusát angazsálhatja a m еgfi.gyelés, a Lejegyzés, a .rögzítés, az analízis érdekében, költ ői kedvét pedig a. parabolisztikus értelmezésében, anyaga sarkításában élheti ki, hiszem mint a legtöbb Mészöly-írás, ez is tételes, azaz: a m ű egy tétel körül kristályosodik
kii nála ,a legkönnyebben.
Mert a fegyelem kísértéseir ől és vonatkozás-rendszerér ől van nála
legtöbbször szó, err ől vall a Magasiskola is, ezt elemezte Az atléta
halála is, s most paradox módon — immár Az atléta halála után, végigkísérhetjük :az írót a Magasiskolától a regényig viv ő ütan, a parabolától
az „életig". A MagaasiskaLa ugyanis traktátus a fegyelemr ől, az engedelmességről és a parancsolásról, s nyom:basi azon a fokon, amely már a
határesetek körébe tartozik, .s !a cél az öncél bumerángjává válik: a
fegyelemből és engedelmességből rettenetes és embertelen gépiesség,
vakság és értelmetlen tettek sora lesz — emberteLellség, a szó legszorosabb értelmében. Háború.s történeteibenúzent el őször ez a kérdés
Mészölynél, azonban nyilván az ötvenes évek s оtétebb világa érlelte
meg, hagy kibontsa a Magasisko Lában felfedezett látványt, s ahogy Déry
Tibor a Nikiben megrajzolta egyik raspektusát — az áldozatok szemszögébőil, úgy :mutatta be Mészöly e. Magasiskolában a végrehajtók lélektanát, hiszen a m ű még akkor is az emberi világra mutat vissza, ha e у
szó sem utal benne erre a világra.
~

~

~
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Sólyomtelepen el'tö tött napok megfigyeilései sorakoznak a Magasiskola lapjain, niјК zьen számetalon apró аdalékоt, mikro-részleteit kapunk, nemсsatk a sólymokról s a sályrnaknak, a Légtér rend őreinek,
fegyelm;ezésérőil, betanításáról, hanem az álldozatdkról is, nem kiilönben
pedig a fegyelmez őkről, a torútokról, köztük Lilikr ől, ki művészetté
avatta a sálym оsk taniitrását, és filozófiát alakitatt ki a fegyelmezés és
engedelmesség +'törvényeib ő'l, neпΡnkülönben pedig a láthatatlan Ber аnek;
ről, kinek !szorgalanasan ikell küldeni a jelemtéseket, ki azonban testi
vaiójáiban nem jelenik meg a telepen soha, s a terep fegyelméb ől és
rideg céltudatosságából az ő fantom-arca néz ránk.
Nem Franz Kafka Büntet őtelepe ez, dia viszon latakn;ak annyira
zárt s börtönt asszociáló rendszere jelenik meg a Magasiskolában, hogy
nyilván a rokonság hallyány jegyeit nehéz is lenne megtagadni t őlük,
Még a mű kezdő fejezeteiben alvashatuk p1. a következ ő részletet:
„Fures,án összemosódnak az els ő napok beaiyamásai; meg kell szokni
az állaaidó szelet, az árnyéktalanságot; ha ak аrsz., 'kilométereket nyargalhatsz lóháton, ,mégsem érzed úgy, hogy megérkeztél valahová; a
pusztai égbolt bezár, mint egy fényketrec; mintha billiówatbos lámpa
tűzne a szemedbe, folyton a, nyomodban van, mindenütt megtalál; ennyi
erővel cellában is ülhetnél, rács mögött, ott egy százas körte ugyanezt
megteszi; ha legalább ,láltлáil valakit a közelben, aki hozzád csatlakozik,
megszólít, akikor eltökélhetnéd, hogy néma maradsz — de sehol senki,
sehol egy ember. Vallani fogsz ..."
Ttt, ezen a telepen s az ilyem világban késziilnek a fegyelem csend őrei,
hiszen ennek a , magasiskoQrá ja" ez a telep, amely Lilik kezén már mégen
elvesztette eredeti rendeltetését, a halastavak őrzését és megóvását .a
halat pzsztіtó madárseregekt ől. A fegyelmezésnek és engedelmességnek
az iislkollája ez, a maga medhamikus törvényeivel, amelyek fokról fokra,
a hétköznapi élet mozzanataiba ágyazattan bontakoznak, ki, s valóban
„közelrőil látjuk a dolgokat", miként Lilik, .a fegyelmezésazek ez a konok
és szenvedélyes lovagja mondja a telepr ől, az a Lilik, aki olyan kitűnően megtanulta a Beranek leckéjét arról, hogy „a telepen nem önfej ű
hősökre van szüikségümk". A Magasiskola teljes gondolati gazdagságát
és lélektani utaló. аinak és vonatkozásainak rendszerét azonban a következő részletben Telhetjük fel:
„ ... »Függés és egymásrautailtság.« De hagy ez hol és mikor teremtődik meg köztük — sályonz és gazdája közdtt —, arra nincs értelmes
válasz. Hiszen akármYkor megszdkhetnémek,, és mégsem teszik... Lilik
bevallotta egyszer, hogy a sólymok legalabb ;annyira szuggerálják őt,
mint ő azokat. Nincs itt semmi er őszak, mondta, csak a laikus hiszi.
Ugyanakkor azt is jellemzбn,ek tálalta, hagy éppen a kaba pusztult el,
ez a semmit ér ő bugaterez. Folytonos rikácsalasával kierdszakálta a
hosszabb szijat, hogy a gazosban szöcskézhessen — és most éppen abba
gabalyodott bele, saját magát fojtotta vízbe. Ez ismét jó alkalom volt
Li+iiknek, hagy kedves Тhaymurját idézze: a szíj hosszúsága dönt ő fontasságú. Ha hosszabb a kell> еténél, a sólyom csakhamar a szabadsággal
se tud okosan álmi, elvadui, nem bírziktöbbé a cinkos egymásrautaltságban; azt hiszi, egyedül is lebír mindent — de ilyenkor már kés ő .
A telepről nincs visszav,t sehová, se a pusztára, se a rezerváatumba.
A szíj, a keret, a rend, a b!iztomság ... Ha azt megszákták egyszer, m&
nem lehet fölcserélni mással. Lilik ebb ől is szempontbál se magát, se a
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legényеe t nem tekintette ikivételn еk, ugyanolyan ponton napirend szerint élt, mint a madarai; tudta, hoggy száxriíthast rájuk, Đs azok is őrá ..."
Mert a gondoilatnak ebből a perspektívájából a Magasiskola voltaképpen tanulmány egy végsőkig deteriniindit Uézsfarmáról, a gomdolkadásnaik és ,a cselekvéseiknek egy jellegzetes és szabott hálózaitáról -egy viilágról, amelyet a kithstatlan hatalmú Bernnek éppen úgy jellemez, mint a fanatikus „lélekidomár" Lilik, vagy Terez, akinek, rn kor
nincs mit tennie, „valami tárgyszer ű űl ki az arcára", s a sdlymck
serege — a pórázos ѕzabaidságnak ezek a lé еgi csendőrei, amelyeiknek
csak akciák,ra indulás idején veszik le a fejükr ől. a kápát, különben a jótékony sötétben élnek. Róluk olvashatjuk még a bevezet őben: „Ezek
a nemes vadak mindig párhuzamosan nevelkednek a préda- és el+eségállatakkal; .együtt, de sose egy helyen. A legcégszer űbb, ha a két telep
hét-nyolcszáz тéterre feikszik egymásitól, így nincs, ami nyugtalanttsa
az érzékieny idegrendszer ű sálymOkat. A rend azt idvánja, hogy a lige гtben komor, méltósábgas csend uralkodják, a várakozás csendje, és a
fegyelmi zеtt szilajság csak a hívó kiáltásra hallassa wtáno гhaiatlan
vijjogasát ..."
Tehá. t rend, engedelmesség, fegyelem, parancsok teljesítéssé, aszkétizmu+s és harc, páráz és szabadság, könyörtelen determinizmus —
ennek parabolisztikus mélylélekt аná,t írta meg a Margasiskalában Mészöly Mvklós л
r g 1956-ben. S így folytatta kutatásait a Teréz ikirón тkája
című 1958-аs elbeszélésében, ez motoz a Tragédiia cím űben, hogy végin
Az atléta halálciban iregénnyé szerveződve individuáPís eset kapcsán kíséreLje feltárni e kérdés lehetséges aspektusait. Mészöly alapvel ő írói
élményei közül való a fegyelemnek ez elbeszélésekben folttáruló problematakája, s mintegy írói világa tengelyében is áll — legalább is egyelőre, hiszen legbiztosabb menet ű művei készültek ebb ől az anyagból.
S még ezzsl .a kérdéskörrel áll ikapcsolatban az ösztönök témájara írott
elbeszéléseineik a sora is, a „vak" ösztönökére, amelyek mindem tekintetben párjai az engedelmesség és fegyelem vakságára írott elbeszéléseinе k, ,а Mészöly-műveik Janws-arcúságát példázva. „Az ember nem
garrantálhatja az ösztöneit" — mondja a Tragédia egyik h őse, s míg a
legyőz:öitt ösztönök világát a Ma,ga;siskolában festeittк, a „vak ösztönök"
átlkát a Jelentés öt egérr ől című parabolája -- Mészölynek, ez a másik
könyörtielen remekm űve — idézi meg :marardandóan. A modern magyar
próza miniatűr remeke ez a kis parabola-eLbeszéLés, s ennek, valamint
a Magasiskolának a ikötetben léte elegend ő, hagy az ú j Mészöly kömyvnek magas rangját megszerezze, s maga után vonja a többit is, amelyekben azonban az epikusabb részlete гé+s, az éLetazerűség a gondolat
tisztább képletét már eltakarja, mert Mészöly íreli vti.'lága a realitásoknak és a rációnak nem ilyen vonaitkazásaiból épült fel: tudat-állapotokat kutat, s annak is a, létezés-problémairányáiba e's ő terülieteiit,
melyek felett a kiszo lgáltаtattság angyala borong.
~

~
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TOLNAI OTTŐ KÖLTÉSZETE

V Ё GEL LASZL б

„lépkedtél чёgtІ. ІІ nnё szélesed ő egérutat
fekete kockáin"
Tolnai Ottó: Guevara

Tailnai Ottó költészete forradalmi jelenség a jugaszl:áviai magyar iroda lcmban. Verseit sohasem követte csönd, máskor oly néma intellektuális közvéliemén ünk közpantjába került, ahányszor csak megszólalt,
de ami nagyom jellemz ő erre a közvélleményre, , kiizpCntban lenni", I
költészet esetében, ,gyafkram egyet jelentett az erkölcsi felzúdulás társzerepével. Nem szándékozom foglalkozni ennek az erk оlсsnеk
eyán
a minбségevel, csak annyit jegyeznék meg, hogy az erkölcsi ítélkezés
mindig a szűken és isziimplán értelmezett, közönséges valösá.g nevében
töntémit.
Idбvel ez gaz erkölcsi hii,degháború csillapodott, s mа már arгról számalhatunk be, hagy sokkal félelmetesebbneik tartjuk, azt gaz esztétikai
locsogást, amely T01mai Ottó költészete körüil kialakult, s amely ugyano1y értetlenséggel viszonyul I költészet lémyegéhez, önég akkor is, ami+kar
poziitávan nyilaltkozik ráta.
Ezéг t úgy érzem, hagy taLLnulmányomb а n elsősorban azokkal a kérdésekkel kell foglalkoznom, 'amelyek eddig :félreértésekre adtak okot,
vagyis azzal, hagy miben rejlik e költészetnek a iorr аcialmLságа, miben
mutatkozik meg az alkotói szubjektum ereje és milyen jer áleg űek azok
a faпmаi-tartalmi konzekvenciák, +amelyeket a m ű lényegeként tartok
szárnap.
Vismgáládásom ki ј dulápontjául szolgálhat az a fogadtatás, amelyre
T-almi k ltészete talált, illetve költészetiјnk helyzete Tolnai me;gjelгnése
pillanatában.
~

~

~
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Ha szemiigyre vesszz ik költészettinknelk azt a ka гszakát, .amely közvetileiniil megelöDte Tolnai jelentkezését, miegállapithatjuk, hagy az a
költészet nem adott lehetoiséget hasonló felháborodásra. Nem mintha
nem lettek volna tehetséges költ ői rnegny±ilaltkozásck. Yoncz István
verseinek egy része már akkor is naiaviilágat látott, de Kcncz, költészetiink e kivételeas tehetsiége, olyan ritkán jelentkezett, hagy a szellem megnyilvánulásait oly hanyaigul és tudatlanul regisztráló értelmiségјink egyszerűem nem vett tudamást gála abban az id őben. Hasomló
sors érte Acs Károlyt és Pap Józsefet is, s őt az utóbbira jellemz ő,
hagy bár megkapta irodalmi életünk legmagasabb elismerését, a Hiddíjat, seniki sem írt róla a recenziónál többet. Ács és Pap, a szórványos
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jelaritkezés mellett, lírájwk egyféle hermebiizmusánál, élményaanyagwk
z.:rtságánál fogva is elkerülték a közfigyelmet. Gál László költészete
ebben ,a periódusban élte át kam оly válsággát, egy vásatlan kivirág ~á!s
után, s a mai napig is e válság jegyeiat mutatja. Ez a szenvedélyes
aktiviasta délek akkor már régen áldozaat is volt. NeQricsak a küls ő
erőké, hanem saját költ ői világának, áldozata is. linden szem.vedélyesebb, radikális és lényegbevágö szavának gyors ellenpólust keresett és
talált az üres ,apologetika vagy pedig a mímeit cinizmus vi+l:ágában,
a felszínen. Ez a költő túl gyorsan és túl komolyan visszariadt saját
költői világától, ezért nem lehetett következetes, s költészetéit fölösleges sallangtik Merhették. Mondhatjuk, hogy Gált éppen e sallangok
fosztatták, meg a karral valló teljes szeanbesités leheh ősёgétől. Fehér
Ferenc veseit, аmelye'kьen eleinte oly fáján rezgett a magát és karát
kereső ember hangja, sajnos mind ,sűrűbben szőtte be az iditl,kus,
bukolikus világérzés sablonja, és ez jócskám tompította akuszatikáját.
Sajnos, másákról nem is beszélhetü гΡtik. Uoamtiгъkos valamivel később
jelentkezett, mint Tolnai, Fehér Kálmán energikus tempe,ram еnituma
meg éppen akkoriban kezdett Іm аg га taláalni, akkor kezdte levetk őzni
a szimpla éneket, és kezdte felismerni a lírailag áthevített dalt vagy
éppen a dalt szétfeszít ő robbanékony, gyúlékony, balladaszer ű modern
versдfaktúrát.
Nagyjából ennyi volt a jugoszláviai magar kaltészet.l A tö+bb7 költőnek legfeljebb dokum.entációs szerep juthat költaészetünk történetében. S az említettek ,tragédiája is az, hagy a bennük rejl ő értékek
ellenégre sem tudtak, szeambenézni korukkal, vagy bukolikus világwk,
vagy hermetizrnusuk miatt, va sat' pedig azért, mert senki sem vette
fel a dialógust velük.
S ebben a pilla:natban jelent meg Tolnai költészete, amely már a
kezdet kezdetén kikényszerítetlte ezt a diaalágust, s amely egységes
magaatantásával, a költ ői logika radikalizmwsáva:l, kész és autanom
világával egyszerre életürvk, szellemi valóságunk középpontjába karült.
Tévedés lenne Tolnai kaltészetét els ősorban a puszta formai új іtások jelentős4gével mérni, mint ahogy ezt egyesegk teszik. Tolnai el őtt
is voltak sze.nvedélyes és értelmes formai kísérletek, és persze olyantik
is, rаinelуeaket ma már csak megmosolyoghatunk, de formai értékükt ől
függeatlenül ezeknek a formai újításaknalk az a legmagyabb htibájwk,
hagy csak formaiak maradtak, a forma maga még nem vált költ ői
élménnyé, hanem egy tradicionális élményrendszer, vagy, rosszabbik
esetben., bukolikus világérzés kellékei váltak. S provincializmusunknak
éppen ez a legjellemz őbb vonása esztétrјјkai sokon: az újszer űséget
puszta formalizmusban látja. S ez a pravinc йlis avantgardizmus rákfenéje: a formalizmus, amely újszer űséggel akarja elfedni tradicionális
sem nitmandását, a. mondanivaló középszer űséagát, jelentéktelenségét,
szürkeségét. A lokális avantgardizmus mindig szívesen kacérkodik a
formai újítással, pontosabban a farmagi új іtásak á tplá,ntálásával, de
úgy, hogy - idő közben minden forradalmi ,tartalomnak az élét veszni. Ez
lényegében .csonka és hamis avantgardizmus, de többet a provinciális
szellem xLem bír el, minden más túlságosan veszélyes számára. Ezzel
azt akarom mondani, hagy a formai kísérletek, újítások, amelyek
Errő l a kérdésr ő l bővebben írtam A jugoszláviai magyar költészet c. tanulmányomban. Lásd: Híd, 1966. 9. és 10. szám.
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itt-ott felbukkantak, sem érintették a ;lényeget, mert n,ean egy forradakni viІláglátás ёІmёnуёbбІ fakadnak, s ezért ezek. az újítások lényegében tјszа 4т g-ёІјоtйеас voltak. De pusztán az a tény, hogy voltak farmjai
ú j íitásoik, arnaelyek nem éarintették 'közvéleményünket, azt jelzi, hogy
Tolnai esetében sem ezek az újítások jelezték az akadályt, amely
kбltészetének megértése elé tornyosult, bár az is tagadhatatlan, hogy
ez a kö ъtiészet nem mentes a formai experimentum о,któl, eredrnényektál . De ezzel párhuzamosan észrevehetiink egy egészen ú j j elenséget,
amit eddigi formai kísérlfetlez ő inknél nem láttunk,, ez pedig az irónia
a forma ircrnt, amelya еk megújításán munkálkodik. Ez az irónia dernis7tifiikálja maggát az experimentumot is. Egyik versében (Utolsó
előtti verse) például roppant frappánsan megjelenik ez a destruktív elem,
a rnegh
h бkkemÍtő redukció, ∎аrrlely így haltárazza meg a viszonyt a teremtés technikája és táragya aközött:
a vers kondíció
egyet jobbra
kettőt balra
kettőt jobbra
egyet balra

vagy

:

sehogy sem sikerül homorítani
versemet
senki sem fogja megérezni
milyen
komoly szándékkal kezdtem
Hasonló

magatartást látunk a következ ő versében is:
mert úgylehet versem üressé vált
égetett
kancsóformáj a
jelenthet valami kicsit
a szemednek
(Doreen 23)

F.zesКbem a ,sarokban egy kimоndoittan ironikus szerrvlélet, a foxmában
rejlб ir0niа nyilvánul meg. S éppen az a jelent ős és fontos, amikor
Tolnai irániájáat ebük. Mert amikor a költ б kijelenti, hogy:
A bőrt
a bársonyt
és a
kockás kelméket
üdvözlöm ezzel a
verssel.
(Modna hi ~ a')

— akkor ennek a hetyke irániámak megvan a maga formai ekvivalense
is, a forma maga is élrniénrІyé válivk, hagy Lukacs Gyбrgy rendkívül
2

Tolnai Ottó: Homorú versek, Forum 1963.
I. m.
Sirálymellcsont, Forum 1967.
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sziabatоsan kifejezett gand оlatával éljünk: „ ... a m űvészi fоrana az
emberi élményfarrтnáaban gyё ke rezi;k."5 F:z az ironikus szearnaYélet, amely
Tolnai k szеt1ё ek szerves része, k lönféle farmában aktuálisa mai
kölrtészeatbem, bár a magyar költészetben ,csak elvétve akadunk haasonló
péiYdáma. A fiatal Lukács az irómiát rnagataritásfomrn.ánaak tartotta, ameQy1yé1 az író feliilrnúlja hősei tudatat. Ügy érzem, ha szem a fonalon
indulunik ,e11, aktkor felismer'hetjüik majd a Toilmai-vers számos jelleanz ő
elemiéit. A későbbiek során foglalkozunk majd azzal is, hagy Tolnai
élnvéanyanyaga szoros kapcsoiatban van a kor lényeges elemeivel, a kor
Emaberének sorsával. Itt egyel ő re elégedjiink meg .azzal a megilapitdssai, hоgу Tolnainál a .korszerűség elsőrangú sitarukturális feladatot kap.
S ,ez a kor m;emiigen kedvez a költ őknek,. Ezzel nem azt akarom m;ondani, hagy valaha is kütlör ösеn kedvezett, hanem arra gondolok, hogy
az alkoltói szeltem egyre inkább tudatában lesz enneik a mostoha éYetneik, annyiira tudatában lesz, hagy korctárs költ őink más nem is mernek hivatkozni egy eljövend ő századra, ,amely majd meghozza a várva
várt válítozásakat. Az elidegenedett élet iiritilkája egyre inkább tudaitos
elerne lesz a műnek. FigyeгΡYemremélitó e terkiinitetben Heidegger lakonikus megállapítása, miszerint korunik legjobb alkotásaiban a csavargó
éleate j 21it a a legszembetűnőbben kifejezésre. Azt hiszem, Major Nándor
a kritilkárál szóló írásában jól rátapintott e csavargás okaira, amikor
megdillapitja, hogy: ,a valóság menekül a m űvészettől; olyan helyzet
adódik ellő, ,hagy a művésmeat képteYen megragadni az elillant valóságat."k Természetes, hagy ez a kölbészetbean is reflekitálódik, sót meg
merném kockáztatni azt az állítást, hagy a formair бnia Uulajdonképpen
valóságélmémy, de a költészet esatében ez az irónia nerci a tárgy tudatát
múlja felül, hanem az irónia lesz az a kohéziós ere, anгely a kor kao~

tikus többértelm űségét hivatott az alkotó totálisnak szánt világába
ágyazni. Ez az ironikus magatartás, amely a kockás kielm,ékr ől szárndékaziik, énekelni, még pllaszltikusabb megforrnálást n уer a Gerilladalokban7, ahol a ,különáYláas , a forradalmi lazadás kett ősségét, ironikus
ábráját mwtatja fel: egyrészt e világérzés tragikus szükségsze гr űségét,
belső komoQyságát, másréiszt ennek a különáYYásnak ironikus mivoltát
is, groteszk rnegnyi Yvánuilását, vagyiiigs azt, hogy minden tragikus világérzésit k:örüYleang egy groteszk hangulat, az awto-paródia, a képtelenség
finom humora, s ez az utóbbi az, amely betölti a vákuumolt, arnely
a meg nem értés és az indwYat között jön létre.
(Az iarónia rn;egnуiíLvánulását regiisztrálahat,juk a MAC)- РОЕ8 c. p06mában is, amelyet Tolnai Domonkossal közösen jelentetett meg. Kéit
különböző mádszeгrű költő taláYkozatt itt össze, azon a ponton, amikor
mindketten lemondtak. Ezért лevezhetiném a M АО-POE-t realisztikus
álomnak is, hisz itt gaz irónia , a travesztia önmagáért jelentkezik, a
másik lényeges elem, a tr аgédia eltűnik, a fоrmairánia teljesen átihatja
a tartalmat, a tartalmi irónia pedig a fararát. Ez csodálatos groteszk
szintézis, amelyben benne van a pillanatban való szint Іtizálásnaik minden г esltemkélitsége és bája. Ida a MAO-PQE nem is lesz egyik költ ő
éleоtében sem fontos államács, mindenesetre nem lesz elhanyagolhahó
~

Lukács György: Balázs Bél с .
Major Nándor: A kri ,ti,káról, Híd, 1965. 5. 573. old.
Sirálymellcsont, Forum 1967.
a Domaл
kos—Tolnai: MAO-POE, Híd, 1968. 1.
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ténye iradalamltörténetwnkm,ek, ате ~lу az iránia külörle~ges a.bszurditását
vizs,gálјa majd a kёvtői farmában.)

2.
Az irónia felmutatásarkar, remélem, azt is sikeriillt érzékeltetnem,
hagy Tolnai költészete remudkívül dinamikus és aktív. Ez ,természetes
is, hisz az irónia mindig aktiviItás ~t j:eleatit, talán ínég azt is mondhatjuk, hagy maximálisra :felvfakazatlt iakt іvIt ѕt. De mielő tt e költészet
aktiviitásámak lényegével faglallkaznámk, szükségesnefk véljük megfigyelni azt az a1lkotási farmát is, amiely ezt az aktivizmust lehet ővé
teszi. Még élső írásomban, amelyben Tolnai költészetével foglalkoztam, többek között ezeket írtain: „Versei tele vannak élmémnycl és
akcióval. Szinte elvesziјnk a sok cselekvésben, mozdulatban, élményben és csapongásban. A Piroska és a farkas ki.rakókaUkáinak összekeverése rendkívül dinamikus. Terminológiai szempontból nem egészen
helyes a hasanl аt, mégis megkockáztatam: sok filntiszer űséget észlelek
a verseiben." 9 A későbbi versek nemcsak hagy igazolták akkori észrevételeimet, hanem helytállóakmak bizonyultak egy bizonyos távfaltban
is. Az Dnikő-verseket оlvasva különösképp igazolva látom ezt a nézetet.l 0 Az egész cikluson át a költ ő mtinthia egy irracionális, de rendkívül szenzibilis kamera titkos útmutatásait követné. Ez biztosítja a
látásmád hidegségét, оbjekitiиitását.
Beteg szívem
ver a lapos hegyekben
(mintha rossz fogaim mérgezték volna meg),
Mintha meghaltam volna.
(Enikő I.)

— írja a költő rnпndjárt az Enikő-versok els ő Lnekében. Az első két
sor kimondottan a megrekedés, a csörrl ~r érzését sugalLj:a, egyetlemegy
effektív keppel. A zárójeles sor azonban már ironikus, kissé humoros
hangulatot is szil. Azt a hietyike iróniát látjuk itt m űködésben, amiiről
szóltunk, de aaneQyet újra függ ővé tesz a negyedik sor metafizikus
sóhaja. Iitt szépem láthatjuk a Tolnai-versek karakterismtikáját, a struktúrában rejlő paradoxont, vaagyis оlyan erők működését, amelyek hamlakegyenest ellemkezmek egymiássail. Tolnai költ ői világában nem egy

kizárólagos lehetőség elemeit veti fel, hanem a különböz ő lehetőségek
dialógusát teremti meg. Ködtészetének ez az .egyik lényeges filozófiái
dirnenzi.ója. S a fenti idézeitbemZs éppen ez látható: a költ ő függővé
teszi az elementáris, mindent átfogó érzést a semmisnek tekinthet ő
ténytől.
Ez az ellemitét a kövietlkez ő néhány szó által mégis paradoxonban
f orr össze. Az ú j dramva már yennek j c gуében zajlik le.
Ünnep ez
Végel László: Két sajátos köLt е alkat, Symposion, 1963. akt. 17-én. Kötetben: Kontrapunkt, Forum, Novi Sad, 1964. 191. old.
'o Enikő -versek, Híd, 1964. 11. sz. I7:t kell me,gj:egyezni, hogy mivel a Sirálymellcsont
c. kötetben az Enik ő -versek végzetes megcsonkításáról van szó, nem vehetem a
kötet e részét figyesembe, helyette az olvasó Figyelmét is az autentikus ciklusra
hívnám fel.
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— falytaatja emutett versiében, s ezzel egészem az abszurditásig .fak о za
az eallеntétekelt. A dinamikus szemlélet forró abszurdirtása ez, a vers
már végtletesen kihívó, agresszív Lesz. A i1eh сtősébek végtelen képletét
állv"tja fel, lamely azonban egyúttal il ІјЁzјбг ambaló lehetőség is, hisz
létetlen az, hagy a „mintha meghaltam volna" jegyszer űen egyezni
tudjon az „ünnep ez" kissé emelkedett hangjával.
Tolnai Otltó diatiamiikus, bels ő ellentétekkeal feszített vermeit tehát
jórészt éppen a paradoxonok ∎oldják fel.
,S visszatérve az elemzett vershez, amvkor felvillan az iinnepédyes
„iinnep ez", amellyel megalkotta versének lényrag;beható wktúrájá,t,
felmutatta a bens ő lllemltmandásakalt, megjelenik a következ ő elem,
amelynek ∎a feladatra az leenne, hagy gaz elmondotataknaktulajdonképpen
megad Ja az aiapat, az átfogó magaatart к st, aanely a fenti gondolati
struúrákart rnotiváljttá teszi. Kifejezésmódja itt már rendkívül puritán, s az emlőtett fihnrszer űség a teljesen kidomborodik:
Ablaknyitás a
nehéz oszlopba. Kerek hajóablak
rákteremre. Két sor kerítés
mögötti kert. Langyos láva
szőlőtőkéje. Ünnep ez.

Hasonló elemzésnek ve'thetnrénk alá majdnem minden versót, és az
eredmény majd minden verselemzés után hasonló lesz. Tehát ha a
versek tulajdonsáagairál szóQunk, megálllapithalt јuk, hagy Tolnaira els. ősarban a dinaxrnikus `kгgpгGarernгtés, a filmszerű képrendszer, vajlarnint
a fesziilt ellenitétek feLálLitása és paradoxonba oldása je:Llemjz ő .
Szorrasan ehhez a kérdéscsapom#thaz ,tartozik még Tolnai képtemernt ő
flantázі finak kérdése is. Mondhatjuk, hagy ennek a k бpterernt ő fantaziáanalk egyik legfontosabb vonása, hagy megteremtse a sziiletend ő
kép teljes realitás-látszatát, tárgyiasságát. A költői kellékek valóban
a mi .létünk vizében fürödtek meg, s a bennük lev ő naivitáas rrmérginliább
sugallja ezt, de egyúttal azt is érezteti, hagy minden kép, amit láttunk,
elő ször látott. A képdimenziók reá:li.saik, csak a látásmódban van némi
naivitás, ami sa, képnek ,agy irraác иоnális hangulatot ad méglis. A képterarnitб fantáaia, ami a climenziólkrat illeti, szigorú és puritán, észrevehető, hogy költőnk szeтniét a modern filmnyelv is nevelte. S val бbam
természetes is, hagy a +karszer ű filmnyelv aaktuálissá, tette az ú j Tátást,
mint ahogy egy időben mondjuk a festészet tette ezt és teszi még
ma is. Miben is nyilatkozik ez meg a kpltészet esetében? Еlsősorban
a kép dimenziójában és egymásit követ ő sorrendjében, dinamikájában.
Tolnai verseiben a képek .rendkívül funkcionálisak, puritának, nem
részletesek, hanem csak néhány voaiásból áltálak, és a m,azgás alá
vannak rendelve. S ami a legfontosabb, nagyfokú realitásérzékkel bírnаk. Hiányzik belбlriik minden tündéri irrealitás, romantikus szárnyalás, és még az úgynevezet гt metafizikai kép is a mozgás, a változás
realisztikus szaabályai alá van rendelve. Vagyis ha azt olvassuk, hagy:
Sólyommal vadásztam a csillagokra
Sólyommal.
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— akkor e kép mögött is ott papul +a realisztikus vezérfonal:
A nagy bőrkesztyűmet és
mandolinomat kell még megemliteni.

(Enikő XI.)

Azt gondoljuk, hogy ez a költészet nem a hiheltetlenség varázsával,
hanem a varázs hihetetlenségével akar inkább éalni. A Tonnai-versekiet
nevezhetjüuk konkrétaknak, d+e olyan konkrét verseknek, antielyek I
komfkrértsá got elhagyva a meseszerűség felé hajlanak. A képek ilyen
érdekes mádon történő ki'Leng ёsét a meseszerűség fenné a köbt ői l :tásmád naivitása idézi el ő, s ez a naiv Látásmód az ősiség, az ős tárgy
képzetét iidézi fen. A Gerilladalak minden darabján ezt az el$rást
tapasztaljuk. A hétköznapok kegyetlen drámája, késhegyre men ő
harca, az emberi sors küzdelme egy mély antrapolágiai sz аbadsІ ágé+rtt,
de ugyanakkor e kiizdelemnek groteszk mivolta, abszurditása., mind
átt van italtva ezzel a sz űzi szemléleittel. S hozzátehetjük: ez képezd az
Angyalok, lázadása 1 l, a Balatonl 2 és a Gue+vana [3 geriaicét is.
~

3.
Ügy hiszem, eddigi vizsgálódásainkkal lehetősége+t terEmtettii+nik arra,
hogy Tonnai O it б költészettét, költészetének lényegét egy szélesebb
perspektívából vizsgáljuk meg, oly mádon, h оgу eközben piróbáljuk
meghatározni azt a ,lényegült is, ami miatt e költészetet foinrada'-Imink
tartjuk, nemcsak költészetünk, hanem egész szellemiségünk történetébeni is.
Vizsgálódásunk, kiinduláp+ontja a Don Quijote c. vers leenne. Nem
aaért, mert itt véljii+k leghiatáno+zottabbam felrajzod бdni a Lényeget, hanem mert úgy gondoljuk, hagy ez a vers egy bizonyos értelemben
mérföldköve is ennek a költészetnek. Igaz, ez a költészet nagyfokú
kantinuiitássatl bír, fejl б désében n senek nagyobb fordulatok, s ha
eltekintünk a kimondottan keadб versektől (ez a stádium eléІggé rövid
ideig tamtottt), akkor, ami a. lénуegiet illeti, nem is történtek Tolnai
költészetében nagyabb változásuk, bár ez a költészeit mindig nyílit
és .szenzibilis volta modern költészet fel бl jövő hatas+ok iránt. Pound,
Chr, Kavafisz, Elit, S+lamig, Šaljan, hagy csak a legfontosabbakat
említsem, azok, akik ,költőnik szellemi terét körülvették, de különösmód
egyetlenegyszer sem mutatkozott valami dönt ő hatás egyiik Qldaalrál
sem. Mint kritikus többször práb ёlkoztam ilyen korrelációk megvo•
n+ásával, de ezen az úton nem értem el felmutatható eredményt. Sokkal
inkább hajlamos vagyok arra a másnik tézisre, hagy e költészet nyitva
volt rés van a mai modern költészet i,ráaiyai felé, s iköLt őnk áltattában
m'indeigyilütőd rendkívül szenzibilisen tanult. Ez szinten biztosította a
konitinuitást. B,eszélhetü:nk leg űeljebib egy bélső ingadozásról a konkrét
és a metafizikai vers íköziöltt, de ezek az ingadozások minimálisak,
szinte 'sziitkségszeruek. Ilyen ingadozások természeitesek a legkonzekvensebb kбlttészetben is. Á!llitásunk bizonyításául Hivatkozunk például
Bemes József festménye c. versére. Ennek a versnek az alapmotivuma
a „vidéken élő " és alkattó kortárs képe el őtti öneszmélés. Ennek önmarcangalб és tiépeládő hangja egy cseppet sem felemel ő . ,A. versbe
áitvetit Green-idézet fenyeglet ő hangja kísént az egész versben:
11 1Vlegj.: Oj Symposion, 1965. 8.

12 Megj.: Oj Symposion, 1967. 29-30.
1 Э Megj.: Oj Symposion, 1968. 33.

454

a valóság egy üveg vitriolt tartott
és figyelmeztette
elcsúfítom az arcod

Itt rnár Don Quijote démoniku.s szelleme kís ёrt, .az alkotбi lét és a
vi ág grdteszk szinitézi;sbe kerül, s e szintézis ered.rr Еénye а rnti:
(a vers)
bulldogharapás
a nyírfehér papírba

A Don Quijotét ,azaéirt taratom jelent бs állomásnak ebben a költészetben, ment Tonnainak esztétikailag itt sikerült el őször teljesen megvalásitаnia szándékait. Ha meg is voltak ev őző verseiben a Don Quijote
elemei, csak itt nyer еk tudaitоsabb és tisztább fortnátt. Ez a vers volt
a lényeges nyitánya GerilL аdalюkhоz, ra Balatonhoz, az Angyalok lzadásához, ∎a вartóikhoz é a Guevarához. Ha korábbi verseineik struktúráját vizsgáltjuk, egy zavaró mozzanatba ütközíink. Ez nem annyizna
a. kisebb, inkábba nagyabb kompazfci6jú versekre vonatkozik, ahol
a szintézis igényéa иel lép fej a költő . Ez pedig: a részletek egyféle
doanimánása az egész feleitt. Nemegyszer a né+szletek túl gazdagok. voltak ;a 'korapozíció kárára éas a nagyabb Lélegzetíí verseib ől hiányzoitt
a költőn rafináltsá ig szeleikitáló képessége. Ezt véljük felfedezni a Bemes
József festménye, valamint a Mezart bili гdasztalára c. verseiben. Igaz,
a. vers egyféle szabad hullámzása, a kompozíci б megtörése az asszociácidk kedvéért nem jelent automatikusan hiányosságot is а ,költészetben, például a szürnealisiták vagy az amerikai beiaat-4k бltészet művel ői
éppen ebből akarnak, magulknak er őit 'kоvácsalní. De аmikoг ez az elv
konzekvensen megval бsul, akkor minden eredm ёІ7ye mellett egy nagy
veszélyt is hordoz naagáibar: a modarois beszéde±. Tolnai költ ői fejlődése arnál tanús kodlk, hogy gyorsan elkerülte é m І an: r nаk a cs,a,pdáját. A Dareen 2 már orrál tesz tanúságot, li о. gy a költő teljes
egészében ki alkarja használnia kornpoaiíció adta enasztikus lah еtőségeket. E vers flelépítése már sokkal kötbttebb, regyelmezeitbebb. Az
Enikő -versek pedig egy kompaziсíonális érettség, biztonság példái is.
A cikluson belül az egyes dalok е1'helyazáse, a változtatás, a hangváltás
üteme, a konipo:ziciоnális ntietamarfázisak államdá feszütitségben taritják
az egész ciklust. Itt,ebben a versben beszélhetünk a kompozíció kis
remekéről, :a, könitő itt semmit sem fokoz, sem érzelmei, sem képet,
sem gondolatat. A már említett belső feszültséget a ikompoizíció összjátéka, ritmusa formálja. E forraál б erő nélkül a ciklus monoton
lenne, az ismétlések színvonalán maradna.
A Don Quijote mégis az első szintetikus szeml гletű verse, amelyben
maga a ,kompozíció is élmény anуаg lett. Az a bizonyos esztétikai szándék a „kiaresúsítás"-ra, a vers struktwrá+inak karesúsitására, a metszőbb hangra, a kifejezések kanaentrálts ё gána és a vers ha.jszánfinom
vezetésére itt nyilvánul meg él őször áLtálánasább szemlélet ű verseiben.
A Don Quijote аzёгt is fan!tas, mert ez a vers sokbaia el őremutat
egy гeghatározattabb vitáig, kialakultabb költ ői magatartás felé. S
figyeljük csak meg: ebben a költéuszetben Don Quijote nem unás, mint
az ős-Che Guevara. A Che Guevara pedig szerintem egy karszer űbb,
aktuálisabb Don Quijote megtestesít ője. De ugyanígy: a Don Quijote-i
sorsa gerillasors rokona, ha éppen nem azonos vele.
~

~
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Ez a vers az emberi lehetőségek teljesebb felvetése, s az ezt követ ő
versek Hegnagyabb része iás ebben a szellemben fogant. T olnaitt szabadon nevezhetnénk a humánus lehet őségek szenzibilis analitikusának
is, azzal a megjegyzéssel, hagy a lehet őség fogalma nem azonos a
(po+litika', gazdasági stb.) részletlehet őségek fogalmával, hanem ontolágiai színezetű. Leslie A. Fiedler a mai аrnerikaai köHtész ёt vizsgálatЈаkor
ezt a ma,gaataartásit ötleltesen így nevezte meg: „anticiipations of the
verse of meta-humans". 14 Ha elfogadjuk, illetve tavábbf e j Teszt j ižk ezt
az elvet, természetes az is, hagy a „meta-humánum" egy ú j költ ői
utápiáat teremt meg.
Hagy Tolnainál az oltópia tiszta világa nem jön létre, azt éppen e
költészet ko.r-szervsége akadályozza meg. E költészet valóban korunk
leglényegesebb evemeеiből meríti ősanyaggát. Mondhatjuk,, hagy ennek
a kor-szerűségnelk a jegyében született meg a Don Quijote c. vers is.
Dárdáj a
az űr átlója
szélmalomnak nézte a napot
(Don Quijote de la Manchal5)

Az első sorok kozmikus mércéje még önkéntelenül is a Don Quijote-i
sors nemességét, miegdics őüilését jelenti, s a vers, ha csak ezt az
elemét fejlesztené, miegmaradatia egy wtápiáá hvrdet ő ódai hangulatban.
De nini így tört+éniik. A folytatás kirnondattan végletes, groteszk fintorokkal teli, de ugyanúgy megtalálható a maró öngúny és a már
karikatúrává torzitott hétköanapi realitása :
lassan a meleg
lisztbe fulladt
vagy szivaccsal
verték agyon
olé

Nemcsak az ősi ellente1tpáx felállLí,tásárál van itt szó, hanem aktualizálásánál is. A Don Quijote-i sors groteszk véget nyer. S ez a groteszk
elem egyre aktuálisabb lesz karunkban is. Mert a Don Quijote-i sors
nemcsak hagy nem kedvez a közemberek mesterséges illúzióinak, hanem épp gyűlöletet és nevetséget vált ki önmaga iránta közember
szemében. Mert ott, ahol éghangzatit a jelige, hagy egy összkoi fo п itos
élet megér egy Lileállt egy világnézetet és ott, ahol ez nem vált ki
általános és aktív gy йlöleteit, ott a Don Quijote-i sors nemcsak gyüLöletes, hanem groteszk is. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember a valóságérzék hálójába került, a háló mindannyiunk lelkiisntieretére ráborul,
de a Hegborzalmasabb az, hagy err ől a kortárs egyáltalán neon vesz
tudomást, vagyis nem tanúja a korának. Ebben van a' kitörési akció
nevetsége, merít sokan neon látják a falakat, a korszer ű Don Quijote
tehát „nini Tértéz ő" ellenséggel küzd. Így sorsa, éLaifarmá.j Іa, léte a
közszellem hatására valóban egy ilyen krédót nyer.
Tolnai korszerűsége éppen abban rejIlik, hogy költészete nagy érzékenysággel jelzi ezeket a karproblérnáakalt. A szubjektív világ nem tesz
rá szemellenzőt. Meg tudja teremteni az atkatói létezés, a humánus
~

,

~

15

Lesbie A. F.iedler: Waiting for the End, Penguin Boaks, London 1967, 268. old.
Sirályrnellcsont, Farum 1967.

456

létezés világát, emelek a világnak emberi rnéltóságátt, de azt az er őt
is, amеly ezt a humanitásit lefoQk zza, ér гGeltmietlanпé teszi. Ezé;rt n.em
süllyed e költő i világ sem romantikus smemélyi utópiába, sem a konfoxmisгtia, aapolagetickus m űvész valóságába. Költ ői tоtalitás-ihlete a paradoxonig vezeti el, a paradoxonig, a aszó kierkegaard-i értelr пében: „Das
Paradox ist die Leidenschaft des Gedankens und ein Denker, der ohne
Paradox ist, ist wie un Liebhaber ohne Leidenschaft: un mássiger
Patron. ... das hdсhste Paradox des Denikem,s etwas zu emtdecken, was
es selbst nicht denken kaann." 1б S ezt a felismlerést mutatta ki Tolnai,
amor határozottabb körvonalú világaot teremtett újabb verseiben.
Ezekben a versekben már itöbb a korakonkrétum. Ugyanis a paradoxon
mindig konkrét verset, konkrét sorsot, embert követel miagának és
nem ideát, rendszert, mert csak ebben a farmában marad meg az,
ami nem tud go гndallkadmi, annak, ami. A rendszer nemcsak a dalgoik
hamtivtasságát veszi ed, hanem retusálja is azt, ami, nem tud gondoilkadmi. De mi is az, ami nem tud gondoilkadni? Itt természetesen nemcsak a táargyakra, a természetre stb. gondolunk, hanem Bels ősorban
arra, amire már mondtuk, hogy nincs tudaitában a korán+aak. S versbe
venni aa ~t, ami nincs tudatában a karnak, az terrnésze гGesem paradoxont
idiéz elő, merít a művészi valósága karbál kiindulva teremt tota Іitást,
mеalyniek egyik legfomltosabb ismérve, hagy ott minden gondolkodik,
a relációk között nincs rövidzárlat. Továbbá a paradoxon .léte Tolnai
verseiben a formán is mély nyomat hagyott. Els ősorban a konkrét
vers utáni áhítozásán látszitk ez. Másrést megteremtette verseinek
tárgyakban, tényekben rendkívül gazdag világát.
Mindent együttvé иe: a paradoxon szenvedély is, és m űvészi realitás
is. S szerintem épp a moderra köitészetbera szuüksges, hogy a költ ő ne
mогјIІјiin el az egysíkú uítápiábam, vagy gaz apologetikában. A költaészet,
amely korunk fákuszpomtjált keresi, önkémltelenül is a paxadoxonnal
találja magát ,szembe. Mert mindaz, ami nem tud gondolkodni, meghatáarorzó jelleg ű. Az emberi szellem fejl ődése úgy vonszolja ezt Ba me ~ghaіtározó erőt, mint az igát; az iga maga is az ember része lett. Szin~ tézisre nem kerülhet sor, már гΡn+int egy olyan srintézisre, amealy az
embert a haгmánia kedvéért megfosztaná ett ől az igájátöl. Legalábbis
karunkban erre nem akadt példa, korunk költés,zette egyre tudtatosabb
lesz abban, hogy az „iga" szerves része lé гtünk ak. De ennek a hirdetése az egyik legnemesebb szenvedély. S ha Tolnai angazsáltságára
keresnénk megfelelő meghatározást, akkor szerintem ez lenne az egyedüli .lényeges angazsáltság. Ebben az esetben Tolnai költészete angazsállt. Mindem más szempontbál hiába keresnénk, ToBlnainál anga,zsáltságat, főleg ha angazsáltságоn bizonyos elvekhez való h űséget értünk.
Azt hiszem Abbagana helyesen állapLtotta meg az ilyem angazsáltságot,
hagy konfúz. Az efféle „h űség" jegyében szilletett angazsá;lbságot mindemképpen kivetné ,magából ez a költészet. Ennek számos olka van,
de a legfontotsabb a benne végigvonuló jáaték, a játék egyféle komoly
princípiummá emelése. Persze, itt a játék kam оly dimzenziókаt is kap,
a játéknak egy olyan funkciójáról van szó, amit Huizinga vett elméleti
vizsgálat alá. „In der S,phá,re unos Spiels habén die GesJtze und
Gebráuche des gewöhnlichem Lebens kelne Geitung. Wir ,simd' und
wir ,machen' es ,anders'." 1 7 Talminál a játéka pаradoхonhoz vezet ő
'fi
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út m бdja, költői eszköz, aanellуe1 az elemeiknek, amelyek nem tudnak
gondolkodni, megadja a létjagoswltaság оt. Mert aki egy eszméhez, egy
elemhez hű csupán, az minden mást italajtalannak, ,lehetetlennek stb.
tart. Csuka ját°kas szellem tudja fdlülmúlmi ezt az egyoldalúságot,
valamint azokat a szokásokat, amelyek nemcsak odakinn, hanem
idebenn is lakoznak. Vagyis a játékos szellemnek az az elve, hogy
ezek vagyunk, amik, de mást is cselekedjünk, mint ami ebb ől a létezésből isztikségszerűen köveitkezik. Cseliekvésiink az, ami, cle mások
is legyiink, mint amit e cseleikvés törvényei diktálnak. Így a játék a
hermetikus ÉN felülmúlasáit hozza .magával, képessé tesz arra, hogy
a többértelinű világ tényeit, szempontjait, eszméit alkotó m б don befagadjuk. A jálték gaz ÉN dialektikus fegyvere, amely által а szubjektív
szellem befagadáképesisége növekszik.
Karszegűség, paradoxon, játék, ezek, azok az elemeik, amely, k I k бitészetet lényegesen megha;tá гоzzák. E Jt .az összetettséget a Geriilladalokban már rendkívül szubtilis mбdan látjuk felbukkanni. Figyeljük csak
meg a Geri пadаІјakban a táj, a villág fafktúráit. Csupa ,isme+r ős szín,
mozzanat, de a szituadó mindig paradoxális, a vers leheletéb ől mindig
egy felfaghatátlain abszurd vonás kerül a felszínre. Ezt az abszurditást
éppen a harc tárgya hozza magával. Az iitközet mindig elmarad! Ezekben a „harcias" dalokban tulajdomképpen soha sincs titközeit, bár a
verseik, az örökös készül ődés„ a „hadiállapot" dokumentumai. A készülődés tragédiája az, hagy még ,a tragédia sem következett be. S a
Guevara is e borzalmas várakozásnak a siratóéneke. A vers airról vall,
hagy a világban létezik egy szellem, ,amely olyan lakcidr!a szomjas,
ame1lуеl eQéghеtné, hoigy élete és etette összhangban legyen. S ezt a
nearomantikus ideálit egyre jobban felismerjiik a vilá;gb.ún. Tolnai az
elsőik között alkotta meg e várakozás világát a fenti eszme fényében.
Többet a költ ő nem tehet!
~
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TEНЕТЕТLEllTSÉG ÉS RETTEGÉS

PODOLSZKI

J Ő ZSEF

1.

Nem véletlen, hagy Végel regénye., az Egy makró emlékiratai, készül°tlenségben érne tetten az ir оdalotmikг tikét, mely ingadozva, kisebbnagyobb ellentmondásokba keveredve fogadta, az els ő pillanatban habozva fardult el tőfa, majd a nem cseloly küls ő nyomás és a. feleszmélés
eredmények£nt esetlen szeméreni,mel megkörnyékezte, s végül m egk)ísér,elte kijeliö'.Ini helyét és szerepét. Mert a kritika, bárrnennyi re is
liberális és haj.lÉikony, els ősorban a szigorú rendszerek híve, az értékrend isгtápпlója egy már adott, tehárt kiparcellázatit és megrajzolt
szellemi és gyakorlati világrenden belül., ez pedig a várható jelenségekhez való viszonyulást is magában hordja. Mert a jó kritika alapvet ő
isгmérve a következetesség, vagy legalábbis annak látszatbeli mag őrzése.
Ez logikus is, hisz a műfaj az irodalmi raeiomalitás megtestesít ője.
Ezért határain belül semmi sem maradhat kétséges, mindennek megvan a maga kiszabott helye, illetve mindennek meg kell találni a
helyéit. Ebből következik aztun., hagy a kritika megaldás,i technikája
mindig az alapvető fehér-fekete tagozódás marad, s csak ezen belül,
minthogy az alapelhátáralást követ ően, tapint a színekre és árnyalaltakra.
A makró viszont határjelenség, nem is a „se fehér, se fekete" értelmezésben, hanem inkább egyszeri feiketeségével és fehérségével, a két
terüllat vegyítettségével, amit els őként Utasi Csaba vett ésmre: „Az
Egy makró emlékiratai éjfekete геgémy. De ez a fekete felszabadító."
Mert a makrái világban minden össz оkuszálódatt, a megszokott mércénk
és törvények akrobatikus bukfencet vetettek, és fejtet őre ál va állaapadbaak meg, a színek és kategóriák elvesztették egyértelm ű biztonságukalt. Azaz: nincsenek egymástól különváló értékek és értékremdszerek, felborulta hagyományos és egyben kén.yelm еs j б-rossz eigyenrsú á.
A fehér itt cs k minta fekete következménye, függvénye érvényesülhet,
a fekete pedig ott lúkte!t a végteilennek hitt fehércégben, és minduntalan kikezdi, átüt rajta, nevetségesem ostobává és nagykép űvé teszi.
A légkör alaphangulata pedig a biztonság szilárd határai helyett a
bizonytalanság végteLenségét szwggerál,ja. Félreértés ne essék, neon a
makró — ő maga nagyon is szilárd céltelem lebegésében, és semnnit ől
sem retteg annyira,, mint saját tudatosam bizonytalan életfarmájánaik
az elárulásától —, hanem a környez ő világ bizonytalanságáról van szó,
~
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egy kétes értékű világrendről, mely a makró létének ürességét ől maga
is tartalmát veszíti. S ez is a makró f őbenjáró „b űne", ezéirt válik
idegenné és ellenszenvessé, vagy „negatívvá" — ahogy Táth Emil
mondaná — a narтnális rétegek szemében, m+ g ha olykor szimpatikus
is. Mert a „rendes ember" vagy jó — azzal, hogy illeszkedik a társadalmi rendhez, vagy rossz — azzal, hogy kiválik ebb őil a rendből,
de seimmi esetre sem makró, aki megkérd ő jelezi azt.
S ez az érem egyik oldala, ezzel magyarázható a makró kritikai
elmarasztalása, ez szargalmzaazza számkivetiettségét.
Másrészt azonban mégiscsak tetszést kelt ő jelenség, olyan egyéniség,
aki már puszta megjelenésével (bár maga képtelen eljutni a tettig,
s a tehetetlenség megelevenít ője) elvégzett valamit, amit sem a kritika, sem az általa egyémtelműen rangsorolható irоdalmii ailkotáisok
nem tudtak ez idáig megvalósítani; ez pedig a társadalmi kiközösítettségében lappangó lázadás, az egyetlen ,lehet ő lázadási forma az
adott körülményekbem és a fennálló tárrsadalmi rendben. Mert bármennyire is twlzotat іго da}оmkёzpоntdsgtu К , ez esetben niem hhagyhatjwk figyelmen kívül a társadalmi tiényiez őket, sőt csak azok előtéirb г
helyezésével és elemzésével juthatunk el a makrói életfo гmа lényegérig,
hisz a makró közvetlenül tartozik ehhez .a léthez: ő (hogy közkedиelt
ki, ejiezésekkel éljek) tükrözi, nem pedig visszatükrözi a valóságot. Ez
a valóság pedig nem az álmok megtestesít ője és nem is a szeplőteliensvg, meg a tisztaság mintaaképe. Tele van terhes kamproinisszumokkal,
felemás megoldásokkal, elveink kijátszásával, visszaé.lés оkkel és hazugságokkal, melyek béklyóként szorítják fej г l ődésében. Persze, naivitás
valina azt hinni, hagy mindezt csak a makró érzi és látja. Tény azonban,
hagy ra, „rendes emberek" képtelenek a visszásisáagak és fagyatéikosságok,
a különféle részleges és teljes ideoldgiai bukfencek teljes mérték ű
érzékelésére, s így nyilvánvalóarY гΡ érzékeltetésére is, annál az egyszer ű
óknál fogva, mert némaiképp maguk is „benne vannak" a dolgok ilyenné
alaakuláas,ában, a közélcet gyamosításábam és elfajulásában, tehát személyileg is érdekeltek bizomyos mértékben. Épp ezért a mindinkább
egocentriikussá váló XX. században (s ne áltassuk magunkat, ez a+1á1
lealábbris egyel őre — a szocialista társadaloren sem vonhatja ki
magát) képtelenség egy hathatós, teljes fokú önkritika illúziójába
ringatnunk magunkat. Ehhez terđnészetesen hazzájáru'1 még az idea1 бgi+aai kötöfttség is, a hitb ől szárinazó elfkötelezettség, mely úgyszólvám
teljesen paralizálja a lazaadó magatartásit. Mert hajlamosak vagyunk
azt hinnQ, hagy egy egészséges társadalmii rend kiépítéséhez elegend ő
iaaz egészséges ideoгlógia. Így rövidiil meg a gyakorlat, s így születnek
meg a Fehér Kálimén áltaft hirdetett elméleteik, melyek azt igyekaeznek
természetesen pusztám elmiéleti síkon — bizanygattni, hogy a nonkonfarmista maagaatartás a szocializmusban nem egyéb, mint lázadás
önmagunk ellen. Ezzel szemben a makró nemcsak ennek az ellen.kezőjét bizanyitja — nevezetesen, hagy a szocializmus mai foikám a
nonkonformizmus nem azonos az önmagunkkal való szembefordulással, mert mintha elfeledtük volna, hagy még naom értünk el a kommunista társadalomig, tehóit az azon belil érvényes viszonyokig és
érгtékfkategóriáikig sem — hanem arra is utal, hagy képtelenekké válnunk
egy ilyen önkikezdésre és -megróvásra. Mert a makró mentes mnindenféle hittől és ideológiától, ő csak kitaszítottságát látja s azt, hagy
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vannak ját él ő nem kiitaszItattak. Mert a makró épp anyagi és szellemi
fedieгe+tnévküllvséglén +k következtében vált maakróvá, a társadalmi éartéket tagadójává. Ő nem akarta, hanem rcíkénysz еrítették azt az élaetformált, mégpedig oly m,érite1kben, hagy már neon is tud, vagy inkább
fél (mert megundor оdoitt a „normális" élettót) szabadulni t őle, s ezért
is merül fel benne az árulás problémája. Így kiközösítettsége már-már
gő ggé váf1ik, mindenesetre tudatos életfaunája Lesz, mely önmagában
is lázadása létez ő értékrenddel szemben.
ТeY І nészetesen, a makró mégsem politikailag angazsált személyiség,
és tévedés volna passzív lázadását ideal бgiai tettnek minősíteni. Ő
egуszeruen neon találja, meg helyét a közösségben, s ennek az a következménye, hagy a közösség kiveti magából. A makró azonban nem
jut tovább, megmarad +saját személyiségénél, aki csak azt tapasztalta
és taapasztalja, hogy mindig mindenhol „kimyírják" az embert. Hagy
miért és kik, ez már nem érdekli, számárra csak két kategória létezik:
akiket , nyírtak", tehát ő és a vele hasonsz őrüek, s akik „kinyírnak".
Így számára teljesen közömbös a tarsadalmi konstrukció, mely lehetővé teszi az ilyen tagozódást, ő nem gondolkodik, vagy inkább nem
mer gondolkodni, ő csak tapasztal, s ezért felúLetes is, azaz felszínes
megíitéléseiben. S épp a gondalkudás hiánya teszi apalitikwssá, önmagánaаk élővé, egoistává. Mégsem szabad elfelednünk,, hogy a makró
konkrét környezetben él, s életfarmájárla, Fez nyoQnja rá bélyegéit, azaz
ez teszi lehetővé egy ilyen életforma lealakulását. Lényegében épp ez
a pont, ahol találkozik a, társadalmi vonaitkozásakkal, s itt válik léte
önmagunk elleni bizonyítékká. Bizonyíték volta pedig eleve helyett
biztosit számára, nélk,iiliözhetetlеnné váliik előttünk.

2.
Ha egy szabályos négyszöggel ábrazaljwk Végel regényének bels ő
világát és így kíisérelј ük meg megгkózelíteni szerkezetét és pölausai;t,
akkora négy sarkpontra, bula dl jobbra körbe haladva, Hem, Merkurosz, G. N. és Pud kerülnek, míg maga a mlakró, Buba négyzet közepén foglal hely ~et.

нЕм

м ~си к~вг

PUD

G. N .

Hem, Menkurosz, G. N. és Pud széls őséges figuránk, a végletek megtestesiitöci, egy, оgy életforma határozott .képvisel ői, akik nem inoghattnak
meg, nem kerülhetnek kíviil saját köreiken. Hem a társadalombál
kirekedt, mindennel leszámoló köietkezetes aiszfaltlakci, az ürességet
és céltálamságot tudatosan vállaló egyéniség. Merkurasz a megváaltó
személyében tetszelg ő anal!intikus típus, közelebb áll az aszfaltla Кákhoz,
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minta kanszaltidálódott réteghez, csakhogy ő hisz a tévedések helyrеhazhatбságábаn, példázatot akar írni arról, hogyan nem szabad élni.
Henihez t аlajtaФΡansága és tehetetlensége kapcsolja, ám ugy+an аkkoгr
élesen el;választj а illuzórikus törekvése, mrániákus kitörni akarása, hite.
Pud a szellemi impotencia és a testiség rrv цΡtitaképe, a „szekszuális generáció" és csak a smekszuáliitás híve, ő nem gondolkozik, meтit nincsene~k gondolatai, igyekszilk jól élni, de a maga módján, biolágia ~i
szükségleteтn+e ~k rnegfelelбen. Ezért visszavonulása az aszfaltról nem
lesz áarul+ás, Pud képtelem az ilyesmire, hisz nincs mit elárulnia. G. N.
a makrái viilág ellеnpólusa, született karrierista, simuló és könyökölő,
aki lemondott saгját egyéniiségérбl s egyetlen célja a kényelmet biztosíató érvénуеsülés. Így, bár első pillаа- tásria idegennek tetszik a r вgémyben, épp elllentéitieivel kapcsolódik az el őbbiekhez és épül be szervesen
a feltételezett miérten síkba.
Az el őbbiektől eltérően Bub világa nem ilyen egyért еlmű és szilárdan
körülzárható. Ő látja helyzetét, fel is tudja mérni, azonban nem hisz
a megváltás lehet őségében és célszer űségében, mint NIerkurasz, s őt a
kiváalást, az átlépést a konszolidálódott életformába árulásnak min ősíti, és retteg az árulás lehet őségétől. Mégsem mondható tipikus
аszfaltlakán:ak, hisz kéрtel,en a teljes leszámolásra, a hitr ől valló 1emondásra és a megkövesedésre, azaz a totális aláinierülésre, mint az
Hem esetében tapasztalható. Bub, bár tapasztalata azt sugallja, hogy
a hit badair., á,g és minden esetben csaQádással végz ődik, hinni akar.
Ezért kis dolgokra, semmiségekre koncentrál: „Ha éppen hinni muszáj, talán jobb lényegtelen dolgokban hinni, egy tengerparti kavics
szép alalkijába;n, a hullámverésben, egy váratlan pillanatban, amir ől
úgyis tudod, hagy gyorsam elmúlik, vagy más ilyen butaságokban."
Számára fájdalmas a t+alajitalamság, s épp ezért is jelentkezik „sz űzi
cinizmusa", ahogy azt maga Végel mondja, s ezért is fél а нem-ЇёІe
életformától. A fellengz ős, frázisos életértelimeakt ől megcsöаnörlбtt, de
még nem jutott el a végs ő leszámolásig, mi több, retteg attól, menekülni próbál el őle.
Mindezt figyelembe véve első ábránk is módosul és a következ őképp
rajza1hatnánk meg az összefüggéseket:
н~м

G.N.

Bub eszerint a határvonalakon belül marad, s igyekszik nem kisodródni a peremrészek felé, igaz, ingadozik, csúszkál a zárt felületen,
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mint egy lаbбг1ds desz1kalapma helyezett golyó, ám ugyanakkor kétségbeesetiben eg еnsúly az, hogy megmaradjon a belterületen. Ennek a törekvésmek az indítéka inkáblb félelem, mint meggy őződés, mert Bub
kгsszerű, áviaгtas makró, gyáva a széls őбségek elfogadására, mivel képtelen azok konfltiktusainak feloldására. Ezért ,göa csdsen kapaszkodik
a maga súlyitalanságába és tehetetlenségiébe. A makró f ő jellemvonása
a miгndentől való rettegés és a medd б sávárgáas, mely enyhe önsajnálattal vegyül időről időre. Világa, ezért válik öncélúvá, csak a maga
kitaeljiesátesét szomgahnаzóvá, bizonyltalamná is, ugyanakkor ő maga így
lesz a hamigutiaat оk embere, aki elvtelеnüL, hit nélkül csavarog egy
számгára idegem világban, aanélkül, hagy meglkísérelné f elfogni és megérteni azt. S félelme, rettegése eredm гényeként jelentkezik nála az
árulás prablémáJia, íigy válik örökös mendkültté, s így lesz Végel regénye a menekülés, s őlt tovább léphetünk, a megmenekülés kérdését
reveláló mű. Világa külön, önmagába zárt világ, a teh Іtetlenség alapszínévеl, de a rettegés mozgató rugójával. É.pp ezért a makró nem
az nasítható a Hem-típusú, mindenféle értéket ne гgáló egyé+niséggel,
ő a végletes tagadástól is fél. Allaandó félealirne révén válik a regény
küLönМ ges figurájává, aki mindenkit ől különbözik, de mindenkihez
hasonlít is ugyanalkkar. Mert a makróban benne é1 Hu m céltalansága,
de hiányzilk bel őle annak keménysége. Ő érzi Merkurosz sóvárgásait,
melyek egy norшáцs egzisztencia. megteremtésére irányulnak, de nem
hisz a megváltásban. Pud üressége is tetten érhet ő megnyilvánulásaiban, ám ez az üresség kínzó hiányérzetté n ő tudatában. Nem csoda
tehát, ha ellentmondásokba keveredik, hisz lénye maga az ellemitmondás. S ez az a pont, mely meghatárazaa egész viliá.-gát. Mert ennek
a világnak a jellegzetessége, h gy sohasem oldódnak fel az elLentmondások. S ezzel magyarázható az árulás kérdésének oly fonitos szerepe
is. Ugyanіѕ, ha Bub vállalna egy teljesen letisztult, tehát
шagával
megbékült, azaz ellientanondásait meg nem látó, vagy megérezni nem
akaró életf аrm,át, akkor saját lényegét adná fel és semmiben sem
kűliönböznie a konformista mérnökt ől, vagy a lelkében kiszáradt Keantől, kik, bár egymástól ellentétes módon, sem аtizá:lódtak. A makró
számlára pedig épp egy pon гtos formákba illeszthetd életforma elfogadása jeleníti az árulást. Ő miindenáron meg akar maradni saj,áat határacin
belül, egyéniségét, ezt az ingadozó, karpikadó, zavaros, de lényegében
sajátos egyéniséget félti, s hagy ezt meg őгizze, a meneküléshez fоlyarnodik.
Mindezek után felvet ődik a kérdés, hagy miit jelent Bub szánmára
egyénisége, s miért ragaszkodik annyira hozzá; egyáiltalá п karakter-e
a makró.
Ataailános hiedelem szerint a karakter szuper-jellem, szu рехlativusszá
emelt tulajdonságak hordazój a. Persze, a makróval kapcsolatban feleslegesek is volnának az ilyen értelm ű kutatások, hisz már az el őbb
elmondottakból is kitűnik, hagy szikráját sem találjuk nála a szakványos jellemet meghaatárazó jegyeknek. Csakhogy a felfokozott tulajdonságсk Bub világában egyáltalán nem az erény megi estesít ői, sőt
annyira eltorzultaik, hogy csak megvetéssel beszéLnetiink rólúk. Mondjuk így: lelepleződtek, szerepjátszássá, cirkuszi bahócmaszkokká váiltak,
melyek cifraságlцkkál és mézesen édeskés kil,se j Likkel tartalmatlanságot palástalm;ak. Ezek a, tulajdonságaik nem a kiteljesülést és a maradéklba lan embieri megvalósuláasгt fémjelezik már, hanem a szellemi
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prastitúciót, mely áldozatául ejtette az individuumot. Szabványok,
szabályok és keretek, m,elyiekhez feltétel nélkül i domulni kell. S épp
ez az idaгnulási kényszer faszítja meg aztán az egyént önnön lényegétől. A makrái világban pedig az individuuma legf őbb érték s ehhez
vј szonywl minden másfajta értékepés. Az erény tehát nem a szakvámyos
értékeken alapul, nem az évszázados közösségi szokásokon, hanem
az egyén lényegének a mieg ő rzésén. Erkölcsösnek lenni itt annyit jepent, mint ragaszkodni önmagunkhoz, nem kiárusítani egyéniségümikeit,
és nem megalkudni. S ez az erkölcs nem foglalható pontokba, nem
szabiváпΡLyositható, nem válhat tanná, ez egyszer űen, de annál szigorúwbban vett .értelemben, a makró létkérdése. Ezzel magyarázható, hogy
Bwb eиІen оnd аinа , imgadozásaiiriаk, rrLalkráságánaik eLlenér е is egyéniség, hagy Lágy beszélhetünk ráta, mint egyéniségr ől. Ő nem ebben
vagy abban, hanem önanaga megval бsitásában és lehetб nvaxiалá2 s
kwélésében aíkair következetes maradni. Ezért minden küLönöseb!b megrázkádtatás nélkül fardithatja fel a világrendet, a megszokott s a társadalomban érvényes narmáka ►t, azaz hogy ezek nem is léteznek
számára. Ő árulást lát a normák elfogadásában, a lemondás és az
önmegtagadás minden farmájában és lehet őségében. Тragédiája, hagy
mégiis tudomásul kell vennie ezekest a számára természetellenes, logikátlan (a makró a lagukusnaik láitszó rendben találja meg a lagukátlanságoгΡt, s az egyén feszültségében, dilemrnáibam, z űrzavaros képzeteiben,
élanényeiben és tapasztalataiban a logikát) és er őszakos kategóriákat,
pontosabban azt, hagy a társadaloan más, az ő számára eleve elfogadhatatlan erkölcsi alapra épült. Ezért nem is inaradhait nyugodt, izgalma
áltiandóаn fokazádlik és kóbоrlásra kényszeríti. Mert er őtlen és gyáva,
tehát er őtlen és gyáva akar maradni, mert „kiszorí toitták valahonnan,
ahol még neon iis volt", hát nem akar oda bejutni, s mert tehetetlen,
undorodik minden hási еsségitől. Így, bár a jólét után sóvárog, ám ennek
érdekében saját világát nin hajliaaidó föláldozni, mint a !konszoliidálták, eleve elbukott tagjává válik a társadalamnaik, aki csak meneküléssel védheti magát. A makró az egyén és . a köaösség ellentétes
világának az áldozata, áldaгΡ ati mtvaltát a makrói, tehát a szigorúan
individuuálvs lét és a közösségi, tehát a frázisos, szabványosutatt, kiiparcei1ilázoitt, az egyénit kujátsz б világszenvbenállása határozza meg. Ő nem
lázadó, csak egyszerűen neon ІtalálЈ a helyét a társadalomban.
A miaJkró pedig csak aididј g mоrális és csak addig ],ehet karakter,
míg nem tálát ja meg a helyét.
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A KОLTÉSZET HELYZETE', III.
A HAGYOMÁNY MINT ELLENÁLLAS
(Két új költő)

BANYAI JANI

A költői gyakaralatat, a költ ői hozzáálhást és megvalósulást, az elérhető és el nem érhet ő еredményeket forradalmasítani, a farradalrni
tett szintjére emelni végeredménybenlehetetlen, menta költészet sohasem lehet önmaga hagyoQnányával szemben forradalmi, rn,inden más
vonatkozása viszont, azok a v оnatkozásdk, ,amelyek kiemelik a hagyomány értékvilágáaból, ékívül esnek a költészet természetén is. A költészet
kёzö]het forradalmi tartalmaikat, ha гdozójává válhat egy társ adaLmilaag értelmezett forradalmi taktikának és etikának, s őt bizomyo s korokbam ennek Itnzdatasí tására is vállalkozhatott, de ;a költészetnek mint költészetinek a megvalósulását nem ezekben az alap j áabam véve tartalmi
vanatkazásdkiban kell keresni, hanem a kál,t ői hagyomány horizantj,án,
a költészete sajátos perspekitívájában. Azt, hagy miégis sokszor túlságosan is könnyen titulálunk egy költ ői megvalósulást forradalminak,
az okozza, hagy nem (tisztáztuk eiléggé, mit jelent a költ ői hagyománydkkal szembeni más, gaz az újdonság, amit minden valamire való, az
irodalmi standard alsó határán felül emelkedd köbt ői gyaikorlat természetszerüleg magával hoz. Ennek a más-nak, a clefiniálása, tehát az
egyéni iköQtői gyakorlat sajátos tüneteinek m еghatározása deríthet fényt
a kölltészet szempontjából releváras kérdésekre. Ez;t a meghaltározást
pedig lehetetlen, pusztán az akáx forradalmi, akár nem forradalmi tartalmaikra, jelentésekre támaszkodva kiemelni a költ ői hagyamámy pirspektívá j ágból .
A más megjelenési formája a házadás. A költészet mindig robbantani
készül, mégpedig az egyedül lehetségesnek vént és hagyamányositott
köbtői formáak, jeгlenitések határára belli; a rabbantást a lehetettemnek
hitt aknaval végzi. Fersze, ,aknája csak kivételes eseiеkben nem sül be.
Ha besül, s ezzel találkozwnk legtöbbször, ókkor a. hagyomány gy őzedealmeslkedUlk a más felett, vagyis а lehetséges a lehetetlen felett. A költészet történetében ezeregy ilyen sikertelens ég.re van szükség, hogay egy
robbantás sikerü цhessen, hobay megrázkódhassanak, bearnolhassanak a
meglkövesedett értékek. Persze, a hagyomáray az 'ilyen robbantások után
is tovább él, sőt rendszerinút felerősödik, új életre kap. Mi sem bizonyítja azt jobban, mint mondjuk Ezra Paund aantóinak példája, ahol
az épségben maradt hagyoamá аiУо ér'te1keak épülnek be az új -vers vilá
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gába; kicsit erősebben fogalmazva azt lehetne mondani, hogy a robbantáshoz а 16рогt éppen ezek az új versbe átmentett értékek adják
meg:
Üsse kő, Robert Browning,

kezdi a másaduk tantóit Ezra Pound, és néhány sorral lej Jebb így falytaitja:
Fóka ficánkol fehér-tajtékos szirt fokán,
Bársonyos arc, Lear leánya,
Picasso-szemek
Fekete prém-.'csuklya alatt, 0ceán karcsú leánya;
(Kemenes-Géfin László fordítása)

A vers más részeiben, ahol a l őpor valamennyire homályban marad,
cetit, ahol az átan е tett értékek neon a nevek szuntj a jelennek meg, hanem azellearhi érltékekkémit„ egy-egy jellegzetes és zárt szó, szóösszetétel.,
kép, gondo lat farmájában, ott sakkal aniélyebben érezziik ennek a robbanttásnak a leheit őségét; ponitasabban a lehetetle sukerét a lehetségessel szemben.
A Lázadásnak„ tehát a más megjelenési formájának ez ,az egyek módja,
feltehetőleg a bomyalulitabb, a Legtöbb veszéllyel járó. De ez sem tekinthető forradalmának: a forradalom mindig valaminek a me+gsemanfsítése
és valami másnak a konstutuálása. A kdltészet erre nem képes: nem
tud megsemmdsi,teni, csak lázadni és rabbanitani. A Lázadással és robbantással egyrészt fel.er ő,sí ti ,a hagyományit, a hagyományos é ,ritékeket,
mert ennek a lázadásnak és rabbantáasnak a perspektívájába á.11itja
azokat, másrészt létrehozza, megalkotja ,a. maga újszer ű struktúráját.
Tehát kébszeresen kanstituál: újraépíti a hagyomány értékeüt és lehetsé!gessé teszi a lehetetlent. Ezra Pouiridhiz hasonldan végezte el ezt a
,;mwnkálatot" T. S. Eliottis.
A lázadásisal való kétszeries konsitituálás, vaigyis a mára megjelenési
terénelk a megalkotása a kölltészet gyakorlatának egyek sorskérdése.
Ennek a lázadásnak gaz eredményeit láthattuk Nemes Nagy Ágn,e,s
kö_!tészeatében is, azzal a kkülönbs!éggel, hogy ő a farmára, nem a tartaln -szellemi értékeikre koncentrálva alkat, bár ezeket sem hagyja ki.
A maii fiatal jwgosztiáv költészet törekvéseiiben is jelen van ez a lázadás. E költészet hagyományéntékeii közül legvutáiisabb a szü:rrealizmus. Viftaliltását nemcsak az bizonyitja, hogy alig van ma él ő jugoszláv
költő, aki nem járta volna meg a szürrealizmius tisztLtéлtüzét, és akinek
gyakartat,ábál teljesen ki (lehetne iktatnia szürrealizmust, vagy ennek
bizomyos halvány nosztaugiáját, hanem bizonyítja, az is, hagy Vasko
Popa tendenciózus népm űvészceti anitaláguái nyomán, a szürrealizmus
a szellemi alkotás távolabbi és egyúttal mélyebb rétegeiben is megtaláalta a maga terét, a maga gyök!ereut, forrásait. Persze, az eredeti szürrealizmus ezzel ,rendkívül) nagy váltazáasakon ment át. NLa п ko Ris+tić
és Уfiilan Dedinac szürreaјlista kölitészetét csak az egyek alapnak kell
tekinteni, nem lehet általáros érvényre emelni, annál is inkább, mert
a harmadik sziirreálista költ ő, Du;éan lVlatić, aki még ma is aktív,
utolsó, az ,elmúlt évben megjelent kötetével — valószín űle.g a leggyöngébb kötete ez a k;öltönak — nem a szilurrealizmus vutaLitását, inkább
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annak, a mai szürrealdsta eredmények parspe жtívájából szemlélve,
bizomyos anaгkranizmusát, degradálását bizonyítatta. Persze, az új eredmémyek perspe іуја nélkül, a maga eredetd világában ennek a költészetnek is megvannak az értékei, csakhogy a mai szürrealizmws• értékeit nem ezekkel klil miérni, a kr іtémюimakat egy másik értékvilágba
kell áihélyaznз, megadva a megérdemlt tiszteletet a kiindulópontakmak.
Ebből .a szempontbál kélt jelent ős verskötetre kell felhívni a fmgyelmelt: Morno Dimié: Ciganski krevet (Ci ányágy) és Vita Markovié:
Opasnosti glave (A fej v еszé+lyei) című köteteire.
ÚJRA SZTURREALISTA KÖLTÜ LENNI*
A kötet programverséneik számítható U ,susret bežeéi cím ű vers —
a címnek іdézeitt sor is ebb ől való — a ikiépzeletne'., hárorn rétegét mozgatja meg: a lehetetlenb ől indul ki, hagy a természetbe való menekvés
vízióján át a beszéd dicséretéig jusson el. Ez a versben megteitit út képezi a költemény gerincét, köré épiil a költemiény minden más eleme,
de anéllkül, hogy egyetlem pillanatra is veszélybe kerü'_ ~ne a vers egészéből áradó spontaneitás, a beszéd, a képek, a látomások szabad és ezért
tоrгm,észetesen rendhagyó ömlése. Nincsemefk gátjai a versnek, az e гΡLső
sor nem feDtételezd a másodikat, sohasem lehet tudni, hogy a harmadik
sorral miilyen irámyba tér ki a vers, és végkéрр bizonytalan, hogy a
negyedik sor nem változtatja-e meg egészében az el őzőekből kivilágló
köQtőiséget. Erre a szabadiságra, a ködt ői al-katás szép kdvetkeL еtlenségére ;tanítatta a еg Momo Dimidet a .szürrealizmus bellg.rádi iskoláján:ak
hagyománya. Ugyaniakkorazonban áttetszik ezen a versem a, rem;ényneC ~
egy halvány, pontosan meg nem fogalmazott, pontosan körül nem írt
érzésa, aanely belülr őil határozza meg a költemény gerincét, a hármas
réteiget. Persze, ez a remény eLérheteitlen, megval ásíthata.tdan, mert minden lépés, Kami a rseхnјény felé vezethet, a ötéves lépés veszélyéve-1 fEmyeget. Ezért neme is marad más hátra, mint a beszéd szabadságában bízni,
ami nem imás, mint újra szürreal sta költ ő lenni:
Megint minden szót egy miatt emlegetni

— aaniből egyszerre kitűnik Min o Dimié költészeténak lázradása: leszámalnd az újabb költészet gondolati verbalizmusával, az üresen zakatoló intellektuális törekvésekkEчΡl és visszaadnia varsnek azt a természeitisségét, amit a szabad beszéd teremthet csak meg. Tehát kilápnd
a nyeQvi és formai korlátok közül, felfedezni a hamis beszéd poétikáját.
Mert Momo Dirrié versedben a szürrealista szabad beszéd mellestit éppem a hamis beszéd, a rasszul hangolt beszéd érvénysül; nemcsak a
nyelvi és nyelvtaxa szabályoК tetszőleges 1eйpі tés,e j;аiw гzi ezt a törekvést, bár и~ egközvetlenebb m yilváxLulásd farmája éppen ebben varr,
hanem az a bizonytalanság, ami +a, vers strwktúrájából áfiterjed a nyelvi
formákra is. Csak akkor van örvénye ennek a költ ői törekvésnek, ha
„a baszádesség kiterjedt serénnyé váltuk és a dadogás lesz hivatva arra,
hagy valamit kiemeljen, megjelöljöm, önállósítson" (Muharem Pervi ć a
:
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Momo Dimi ć : Ciganski krevet. Dclo, Beograd, 1968.

kötet előszavában) . A dadogásban én itöbbet látok, minta túlzottan
szabatos beszéd ellentétiét: a magatartásnak,, az életszemléletnek egy
rendkívül initenzív gesztusba való tömörítését: a iázadásba. Ez a lázadás feszi lehetővé, hagy Mami Dimić kiöltészete is kétszeresen konstituálj-an: a hagyomány iterén, ebben az esetben a szürrealista örökségben és az új költ ői beszéd .lehetősiégébгn.
Föllteíheltő leg a szabad beszédnek mint dadagás+nak, illetve mint hamis beszédnek az értelet zéséveL, tehát a nyelvi leheiteillenség érvényesítésével végezte el Mimi Dimi ć a szürrealista hagyamáily rabbomláséit, és a robbantás utáni életben maradt elemeket építette be a maga
szürrealista kölltő i víziójába. Ezen az úton jutott el az új költ ői beszéd
leheitőségéig.
Mist hozott magával ez az új költ ői beszéd? A szürrealista látoamásak,
eiksztázisak, a szabad repülés feleilevenítését bizonyosan, a tárgyaknak
egy tudatos rendszertelenségét, a versb ől áradj bizonytailanságot, az
automtiatirnnuis közvetlen élmiényét és a taternekre errvLékezatef ő egzotikumot i,s: a cigányágyat. Mindez semmivel sem több, mint amennyit
a sziírreiali,zmus eddig .is adott. Mami Dimióet ilyen értelemben hagyományos költőnek kellene tekinteni. Ez azt is jelenthetné, hagy az ő
aknája is besült: csak a lehetségesig jutoitt el, nem teúte meg a lépést
a leheitetlen felé.
Van azonban egy másik látószöge ennek a köLtészeúnek: meg őrzi a
hagyományos szürrealista értékeket, d,e eltekint felettük, átnéz rajtúk.
Azoknak a szürrealista +gyer эkеkn,ek a Látószöge ez, akiket nem tudtak
megenni 'a szürrealisták. Céljaik a stílus érvényes és vitális tüneteinek
a felnevelése, kiépítése, ezzel egyiitt a meg őrzése is, de közbeni megjelenik a kételkedő tekintelt, a kárdetzásiköd ő gyanú, és ezt az egész szürrealista stílust és módszert шаszlaggá teszi, a stílus és módszer finitorává. Úgy néznek el ezek az éLet ьen maradt gyerekek a stílus felett,
ahogy a tér elnéz a centiméterek és mérfó>Ldek felett. Nem is lehet
tudni, hagy honnan ez a de ra кΡiáló tekintet, aligha lehEt pontosan kijelöliflii a forrásvidékét és még nehezebb l еnne kitapintani az üt őerét. Úgy
hiszem, valóban a korai szerb szürrealisták groteszk kérdése, hogy vajon eszik-e a szürrealiisltá ~k a gyereiksket, vágott vissza azzal, hogy a
gyerekek megették gaz öreg szürrealistákat. Pedig a gyerekeket is ezek
fedezték fel és ezek is indítatták útra.
Az apák szürrealista beszédmadarát, amit egykor automatikus, teháat
termjéiszetes b е szédnek tekintettek, a fiúk dadogása váltotta fel, a hamis
beszéd fasztolta meg a trónjáatól. Ez lett a gyer гΡikfalók sorsa.
Mami Dimić rabbantásámalk tehát mégis van értelme. És аkáarmtienynyire ragaszkodik is a hagyacnányas értékekhez és bármit is jelent a
fanász:
Ismét szürrealista költ ő lenni

— költészetének Leheltőisiége :nem a szürrealizmus, költ ői világa nem valóswlhat meg +e hagyományos éizltékek között, a lehet őség számára a fintor, a szabatos beszéd helyett a hamis beszéd, a totemeik helyett a cigányágy, az óceánon túli egzotikumok helyett a cigánylány b őre és
mellbimbó ja.
Persze, a cigányágy valóban egzotikum, mert menekülés, kiítérés a
megvetésre érdemes Іѕo гѕdёаtб létkérdések e1бő . Momo Dimié, ha nem
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faködit volna be ebbe a cigányágyba, sohasem .találta volna meg a csavargás útjáitt. A cigányágy szabadulása fogsághód, a szabadság lehet ősége, mégpedig egy!eilő е nem a szabadság legálsóbb stációja, nem intim szabadság. Egyetlen társadalom sem fogja propagálnia ciigányágyszabadságo t, egyetlen standarddzállt közösség seni leheti magáévá; itehá!t, belefeküdni iеgyenlő a rnegbélyegze!ttség váll аlásával és ebben a
mechanikus cégér-korban, ame!ly!ben a konfekciós, alkairnazikodó kényelem az erikölcsi posztulátum és persze a m еgmaradás, a fennmaradás feltétele, a megbélyegzettség is valami. A cigányágy-szabadság így
több, mint groteszk fintor, egy maхimális gesztus is lehet. Mert a világot könnyű olyannak látni, amilyen, nehéz az embert a történelmi
valóságban lártni és ennek az utóbbi láatatatásna К az egyik mád ja a cigányágy-perspektíva. Mindig abból indulunk ki, hogy szeretünk valamit
— mondja egyik versében Momo Dimi ć —, mintha arra akarna utalni,
hogy nem is lehat ma smár másként szeretni, nem is lehet ma már másként ítélni, mint vállalva а megbélyegzettséget, a cigányágy tetveit és
piszkát, mert minden más szereltet gyártott, konfekciós és sitandardizált.
Tettem nyár említést a rejtett reményr51 Montio Dirrié verseiben. Ezt
a rentiényt most egy újabb viszonyba kehet áhítani. A kötet eigyik legszebb versében, a Taj brad címűben mondja a költő, hagy ha én nem
lennék, a kezem sohasem emelhette volna fal, sohasem jegy егzhette
volna fel ,azt a halszú fekete fahaját, ami mint valami hatalmas csilLagó
hordó, hozza a kikötőbe a, bort. A hevenyeszetten fordított íidézétbál
kitűnilk Mama Dimić egész !költészetének haltározott én-központúsága,
ami .már tényként is valami гeгény-féle, de kitűnik belőle az alakítás
izgalma is, a terernités іleheltő!sége: csak az ,én kezem nyomain futhait be
a bort hozó fahajó !a kiköt őbe, aminek már ténуszerűen is köze van a
reng nyhez. Persze, nem kell л
m gfeladkezni aгról, hogy milyen is ez a
remény. A láitszatat teszi valósággá, ha a 1á гΡtszatat egyszerre vessziik
illúziónak és deziillúziónak is. A tények értéke tehóit megvártazik: önmagwk értelntiébe marnak. Adva van a. fahajó és adva van a оignу gу,
de mi köze ennek a valaságos hajóhoz és 'a valóságos ágyhoz, ha ez +a
viszony nem a +látszaton, Iteh:át az ii Іilúzión rés a dezillúzión, az emberi
á1makon és reményeken, !a, lét ,irracionális vidékein keresztöL, ezek révén valósul meg? A fintor itt is Jelen van: csak a Iáitszatat lehet valósá.gnak ,tekinteni. A .látszat-teremtés azonban hozzátamtozik a szabadság
igényéhez is: a csavargó, a cigány egész Métaét a mozgás látszatára, teszi
fel és farra a sokszor fanyar mosolyt kiváltó gondolatra, hogy a csavargás egygben szabadság is, holott, a standardizált világ szemszögéb ől lehet
csak az, minden más parspektíiábál agyszer ű menekvés, a lerinondás
legtkönnyebb faunája, a kitérés. Mari Diniid neon esett bele ebbe a csapdába: a ci!gányágy-szabadsá!g végs ő konzekvenciái nála mégis statikusak,
naivak és már a láltszat rarn,énye sincs meg bannižk. Végeredanеnyben,
akármilyen sajnálatos is az irodalomra nézve, mondja Muri Dimi ć,
иΡégiil csak öt kérdés és egy remény mariad, amelyekeit egy nagyon vén
asszony, aki bittanságban csak a sírban érezhetné már magát, mond ki:
mennyibe !ke!rüil ra Be цgrádban egy pipa, áll-e még az az ember és az a
16 .ott a téren, n ős vagy-e, fiam, Ljubo fiam valóban jó munkás Ott nálatok, mondd, de becsületesen mondd meg, az állam még mindig el~
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veszi ott a földet + а néptő~l? és .а reanény: ha ú јта elmehetnék Belgrád,ba,
akkor azt, éppen azt, tppeIl azt, naháat éppem azt a részét méznéun meg.
A s г eаІі tk nem eгtték meg a gyerekek еt, di a gyerekeik, feifiaLtásk
őket. És még гnaigyan sok mi~dent fe ~lfaФt!ak.
SITNA TIGA U PLANINI ŠTICA
U PROLAZNQSTI QSTAVIGE KOSTI
АЈОЈ *
Az 1960-as beigrádi iköltő~neпnzedékhez tartozik, teháit valarnive:l id ősebb, :m2nt Momo Diimić . Jelentős hulláma ez a belgrádi költészeltinek.
A Branko Miljkavićtyal ,klifej1lбdött ёs lezárwllt .rafinált, metaforikus és
neaszimbalіkгus, sokszor hermetikns, díszes megrázó költészetre válaszo~ lva az esztrádra lsépe гt;t ez a nemzedék, az extenzív beszédet válasгltva kifejezési farmájának. A k бzönsérgmál, költői mžtinge+ken igyeke+zett mlаgáruak paénaka,t szerezni. Fittye!t hányt minden elmé йeitre, az
eg оtilen lényeges törvénye nem paétikad., hanem etikai: kifejezni valamit, ami konkrét, ,ami áltaíláanos,. ami а .levegőb.en van, di elérhetetlen,
beszélni és baszélni, semmliitdl sem menekülni, semmir ől le nem mondani, +egуszerre hu arisltánaik, szatirikusnak és hrikusnak lenn.. Kö цt+észe.tiik, nem a nigy fal közé húzódó magamy+as és sérült emberhez szál,
hanem ahhoz, akinek ninaa is 1.akása, aki az utcán van, aki bolyong és
építбt+elepeiken aszik és lche+t őleg nagyon köиér ,asszonyak húsába mar.
Azt a közönségeit keresiték, amelyet még nem fert őzött meg az e+lmélesti
gondaLkadás e+l!k,erülhetetle+nnek véilt verbalizmusa, amelyik rnég аlкагlmas arra, hagy a patetikusra, a sor уk termésгeites zennájére és ritrnusára eagáiljon. Maso+Lyogva és naivan mondani ki a f.ájó „igazságokat",
ez az alibijük: így а tévedésért sem vonhatjak бket fele:Lбsségre. Látszálag m úveletlen ne+mzedélk, axnelyik akkor szotmorodik el, ha egy
bokszbajnok nem érti meg a xnerseiket, nem akkor, amikor a tudás kritikusak állnak virslik elődtt tanácsta.lааІul.
Így lett az e~átenzív beszéd egyetlen kifej ezési leheit őségük. Ezzel,
persze., könitészetüík bwkásának útJ а ibs kЭ,ailakuilt. E.ansnlze+déik 1egtöbb j+ének szélesen kоncipiált, lármtiásan megntiutatkoL- о ihLe+tettsége csak az
első kötetig maradt sebezhetetlen, a rnásadik kötet súlyát m;ár nem
tudta elviselni, a másadik köteitben má,r nem tudott friss lenni, nem
tudott új lenni pedig egész poétmkájukn,ak nem is volt más törvénye,
mint újnak és rnegi,s;m;átelhebeit.lannek lenni.. Az indwlás utáan hamarosan eljutottak a válaszútra: kitartani a lelkes ihlet mellett, vagy megőri+zve az első fe2lángal.ás +emedményeit, biiztosabb alapokat találn.i, оlуаnok+a+t, amelyеk nemcsak +a felindulásra, hanem az id őben ца1ó fennгnaradásra is alkairnasak. Ha els ődlegesen csak nagy ált+alán:osságban támaszkadtak a hagyamáanyra, fej ~lődésük későbbi irámyában felmerült
rnár а konkrét hagyomáaiy kérdése is. Le (kellett kötni valamihez a kö1tészetüket, hogy tartássá. válhasson +a g~rakarlatwk, meg kellett tailá;lm'i.
а k;é.sőb,bi kiugrѓ cok. ugró+deiszkáit.
Úgy hiszem, ebben a pillanatban csak Vito TvTarković tette meg ezeket
а dör-itő L бpésskeit: megőrizte els ődleges lírai ihletének kifejezési formáját, az e~ дtenzív beszéddet, di pontosan felisnzerh г+tő nye ~lvi örökség* Vito M,arkovi ć : Upasnosti glave. Prosveta, Be ю grad 1%7.
,
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hez kötöbte (le. A kritikusak mind észrevebték, hagy ez a nyelvi örökség
egészen Njagašig nyúl vissza, az alaposabbak még arra is vállalkoz,t?ik,
hogy ennek a köt ődésnek a f тlazófiájáit 'is kimutassáјk, holott itt semcmiféle filozófiáról nem lehelt szó, mert ahogy nincs .elmélete ennek +a, költészetnek, úgy nincs spelkula+tiv fiilazáfiáj а som, legfeljebb valami észsaeirű böilcsessége van, valami romlatlan közm вΡndáss+ze+ríísége.
Költőileg rendkívül veszélyes volt Vito Markovié vállalkozása: Njegoš
nyelvért és beiszédf o гrmád áat, -éppen gaz ért, nyert maximális ngémy ű, 1+ezr+tnalk és f+elbantha!tatlamnak kell teC ~íintenünk; hozzá fordulni nyelvel ízekért és ,ar+omákért, (a tslJes behádoQ+ás ~t jelanitenÁ, a nagy egyéniség fennhatásá,gának elfogadását. Vito Markovié tudatosan és agy (kicsit toltan
jtékiasan is vállaiba ezt a veszélyt. Nem arra +törekedett, hogy ny гІlive
azonos legyen Njegoš .nyelvévéi,arra som, hagy ugyanazokait a fogalmialkat ugyanúgy jelölje meg, ahogyan Njegaš teszi, hanem arra, hogy
Njegо ІлуеІVј sltruktúrájált megfossza a jellentését ől:, tehát csak vázként fogja fel, tárgyként, ami mozdulatlan. Njegoš nyeQvÉ,nek degradálását végezbe el els ődlegesem. Ez volt +az e+gyetLen lehet őség, hogy kibú j j вΡn a nagy eigyén:isé+g nyomása a1ó1. Vito Markovié iköv е tkező Zépésв
már te+rmészeibszerű . I+tt má,r kisebb +a, veszély. A jelentést ől megfosztott,
eleve adatat nyellvi vázait 'töltötte fel a maga extenzív besz цdmodoráva+l.
Z!ehát szó sem Lehet haitásrál, hanem els ősв+rban egy tudatos költ ői fogásról van szó: vázzá degradálnii a magy öröksége+t, hogy megteremthesse az alapot a maga egyéniségének a kib вΡntakozására. Annál is inkább így van esz, mert Vito Markovié nemcsak a nyelivnek a. múlt nyelvéhez viiszonyíitatt tejrmészetes eltolódásaira, számított, hanem száanított a nyelvi kifejezés o гlyan lehetőségeire is, amelyek a múlitb.am, a köl
tői öröksé,-g viliágában fel sem merülhettek. igy ne+gaitív péildá иa,l lehet
ezt bizanyitani: Vito Ma+rkovi ć sokban támaszkodik Vasko Fapára is,
de itt már kevésbé lehet szó egy tu+datas költ ői gyakorlatról. Itt már
valбban haPtássál állunk szemben.
Mindezt mi sem bizanyitja jobban, mint ez a. sor:
Az új szavak reményével terhelten

— ami azt jeleníti, hogy a nyelvi örökséigh+ez való köt ődés Vito Markovióгnáil hazzátart оzik az e:Ls&ilegeis ökölt ői alapálláshoz: az új rés az újdonság igényéhez — az új +szó reanényének terhiét viseli. Nye.ivi é:s formális törekvéseinek nincs is arás iigénye: meglelni az új szót, azt, amelyiknek verbá'11s jeile +azonos jed+entésével, ez a lehet őség pedig máshol
nem Méhezik a mai költő számára, csak a jelenben,, a mábam.
A nyelvi útvesztők ilyenértelmű tisztázása után közelíthetjük csak
meg Vito Markovié költészeitének jellenítését. Abból kell !kiindulnunk,
amit más vanatkozásban már megállapítattunfk: ennek a költészetnek
nincs m+ ly filozófiája, csak ésszer ű böilcsessége van. Lálttatni tud, a
képek és a jelek erejére bíz mindent. Nincs a költészeten átvonuló,
akár reális, +akár fiktív bölcselkedésnek még a helye sem Vito Markovićnál, mert a spekulatív gandollkadás mindig is idegen volt az es г+trádtól.
Rendkíviild árzékenységgell reagál a jalenságek.re, minden izével a
mában é1, еredendбеn a jelen költészete ez, éppen ezért lehet oilyan elmasádatt benne a távolsága tragikum és a ikomikum között, hiszen
minden jelenségnek megvan ez +a kett ős perspо.ktí.vája: gaz emberi szc+n471

vedé+s ,és a humor minden szituáсiában jelen van. Persze, kegyetlen ez
a humоr. A végzettes, sorsszer ű emberi szituáGiákban jelenik meg. Ott
a .leginitenzívebb és (a 1egm;éilyebb, ahoil a pusztulás, a rambad бlé!s méreteilt, jelenségét figyeli meg: ,az ész deg г аdállásában. Kötetében a iІeg
teljesebb két ciklwsnak a Pustašmositi és a Eredek pustoši cím űt tartom. A világ ramfLásának egy nagyszabású, szürrealista víziója bontakozik ki ebben a két ciklusban. A nagy fekete ha ~talambбl indul kx, ami
előtt az emberek térdre hullanak, és mintha semmi sem tört гnt volna,
mintha minden állna úgy, ahogy eddig is állt, csak az ember beveti
urnagát a semmibe, és utána már csak a kifáradt kutya szaglászhat körül. Ezutám rnár teljes a pusztwlás képe:
A nap elromlott
Szürke a lég
Minden fű-szerű
A fű melléknevéb ől kerül

Lám csak körülöttünk
A kopasz űr
(SzakadPk. Acs Károly fordítása)

A pusztu1snak ebb ől a véges perspekltíиájábál má-r minden emberi

törekvés sernm.isnek .látszik és nevetséges. Csak az emberkék válik magukról., hagy betölitötték a teret, azok .az emberkék, aikiknetk a szava
szotmotrú, ha üres az életlik, és szép, ha ,széles a torkuk.
A pusztulásnak ebb ől a sziltuáсLáj.ábál és gaz embernek ebb ől a semmis létéből bontakoznak ki Vito ЛΡ2ark~ avié kö1,tészetének friss, szürretallista képei. Ez a ,szü,rrealista kép, érdekes módon, legtöbbször sz'imbólummá várlik. Tehát nem, marad meg pusztán a láttatásnál, hanem
valami éгibedntii ttöltést is megkövetel magának, vala,hagy úgy, ahogyan
azt a Koža című versében kifejezte:
Sasvim tako slu čajno
Vidim jednu kožicu
U kožici nikoga
Prosto da se začudim

Csak úgy egész véletlen
Meglátok egy irhácskát
Irhácskában senkit se
Nem győzök csodálkozni
(Acs Károly fordítása)

Egyszaruen bekölttözik gaz irhába, és оnnan már semmi sem űzheti ki.
Otthon van, miért ne lehetne otthon? itt is a nagy fekete hatalmat
látjuk„ a förtа
e i net, amivel meg (kell küzdeni. Egy egész sor látszólag
összefüggéstelten képelt fűz egybe a förtelem, a nagy fekete, ami el őtt
minden reszket, tamá,t őtl minden és mindeniki fél, retteg. A puszitulátsnak
az .okozója ez.
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Hagy teljes .legyen a képünk V.ilto Marlkavić költészetéről, mindehhez
még hozzá kell 'adnunk verseinek nyíltan keresett uallarnosságát, éneklésre alkalmas tagoltságát, ami egyrészt igen bonyolultan világítja meg
a világ iszürreailislta látasánaik, a pusztulásnak jeilentését, másrészt közvetlen tartozéka ez esztrádról felfhangzó extenziv beszédnek. A szürrealista iláatásmád kamalyságát teszi kérdésessé ez a dalram-osság,
ugyanakkor azonban alá is húzza, ki is emeli a pusztulás méreteit, mert
nem nagy rabajakkal fejezi ki azt, hanem 'a hagyam,ányas énekri tanussa l. A jr lentés és a kifejezés közti paradoxont látjuk itt, s ćit sokszor a
megrázó jelenítés, a ,rendlkívül komoly esemény ellenpontozását a kifejezéssed. Ez a keresett dallamosság egyrészt álarcot jelent, másrészt
viszont a mai ember közönyét a fintorba s űrítve. '!'alám nem volna érdektelten ,e jelenség éiteh вn zésekor a songok felé közelíteni,, bár nyilvánvaló, hogy itt nem a tiltakozás gaz elsődleges, hanem a hagyományos
ének. Mindenesetre a súlyos ta rtalunalk és a könnyed kifejezés vegyítése оlyan eredményeiket hozott felszínre, amelyekkel a köt ő a szentnek vélt szürreailista örökség és a rendkívül ko аnalyan vett költői praxis
szenлébe röhög. Ez is egyik módja a költészethez való viszonyulásnak:
megfosztani sérthetetlennek látszó fennköltségét ől. Persze, az extenzív
beszédnek járuléka ez a jelenség, valahol Brecht songjainak hamis és
keresett hangütéseiben kel keresni a forrását. Az a jelenség mutatkozik meg itt, :amelyre Mama Dimi ć költészetе .kapc..yán hívtuk fel a figyeilmet: ott a verbalizanussal szemben a, hamis beszéd poétikája, itt
a könnyű és ikamalyan vett verbáris ,zĐneisёggel szemben a zakatoló
daillam rés ritmus. Az sem zavar, hagy Vito Markovié sokszor elltúlozza
ezt a da llliamosságot, az ütem kedvéért egész szótagokat, nemcsak hangokat hagy el, vagy csak eеgyetren szátagat, egyetlen hangot őriz meg a
szóból. Nem zavar, mert láthattuk, milyem funkciója van.
~

~

~

~

~

Nem hiszem, hogy mindazt, ,amit Mami Dimić és Vito Tvfarkavгé költészetéből kimutiaithaittunk, egyértelm űen Mázadásnak lehetne venni —
farradalminak semmiikérlapen sem —, hiszen alapvet ő töreikvésük az
újdonság létrahazására, a más megteremtésére legtöbbször hagyományosítja őket, tekintet nélkiil arra, hagy semxnik гp-pen sem teikimthetjüik őket itradic.ionáiis köllt őÍknek, tekintet nélkiil arr а, hagy a költészet
örökségével szemben fel tudják mutatni .a maguk látásmódját és életérzését. Persze, eg уеlőre nem lehet tudni, hagy az eldobott k ő hol áll
meg. Mindenesetre, költészetük pillanatnyi értékei, az a szint, amelyre
feljutattak, nagy lendületet adott a malomk őnek. Röpte a gyönge értékeket leütötte, az er őseket felkapta, és azokkal küzd most. Az, amit
külön is ki kell emelni, egyel őre nem túl sok: inkább egy egzaltált
viszonyulása világhoz és a költészethez, mint olyam érték, amely a költészet intellekltuális próbáit kiállná. Mert akármennyire is lázad mindkettőjük verse az intellektualizmus, az ítélet empíriája ellen és a kritikusit ba гmilyen veszélyesen is vonzza az impresszionizmus felé, végeredményben mégis ítélni kell, és az ítéletet nem lehet meghozni az
értelmi töltés próbatétele nérkül. Szá.mamra egyel б re az a fontos, hogy
Momo Dirnić és Vito Markovié költészetében fel lehet fedezni a kétszeres konstituálás nyomait: az él ő hagyam;ányon belül és a költészet
~
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újszerű értékeinek strukturálásában. Mindebben inkábba bátorságot,
a hozzáállás és a ter Іutés bátoґІiságát kell dicsérni, mint a megvalósulást, inkább a Lírai ösztönt, minit a köbt ői tudatot. A líra náluk nem
logika, hanem lagikátl:anság, paítilkájwkmak nincsenek törvényszer űségei, ők a szép következetlenségre éptten еk. Van ebben az alapállásban
valami vonzó, valami, ami könnyen meguzyer. És ezzel term é,szetesen
hatni tudnak, ami rendkívül fantors ebben a iköl:t űileg szúkős időben,
ebben az időben, amelyben a legszebb grafikákat gépek rajzolják,
ebben az időben, amelyben több az elmnél ёt, mint a költészet.
~
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SZEMLE

ÜZENET NÉLKÜL?
Saul Bellow: Herzog, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1967

Nagyképüs,éggel vádalhatmának, ha azt állít аnám, hog Bellow
regénye, a Herzog, a legjobb ikönуv, amit eddig a modern emberrő1 íntok, hiszen {ollyan sok mindent — s így talán épp°n a legjob!bakat — riem olvastam mlég. Ha meg akt mcndanám, hogy a
legjobb a zek közül, amiket én eddig оllvas tanl, ez alig számíthat
m,érc!ének. Annyi azonban bizonyos, hogy ez a rnaj d haitszáz oCd аDas ;könyv rendkívül izgalmas o lvasmány.
ѕau1 Bellow 1915-ben született, Chioagába,.n n őtt fel, ,nagyrészt
ebben a várasban játszódik, bomyoiládik regénye is. Több regényt
írit, de a Herzog hagyta számráma a {legnagyabb sikert. Pedig aselekmény е, meséje rappan,t banális: egy korasodó történész p.rofLszszar megtudja, hagy iszép felesége csalja, méghozzá a legjobb barátjávlal;, a professzor ezt nehezentudja elviseini, idegrendszere
nem egészen no ѓmá lisan viselkedik, utazgat le-föl Amerikában, s
egyre-másra írja a leveleket volt feleségeinek, bardtainak, orvosainak, állam férfiakna(k, ügyvédeknek
Köztiem megannyi ај1ikаІоni a,dádik arra, hagy elmondja, biemutassa az élе tét, a szüleit, testvére іјіt, meg azokat az embereket,
akikkel kapcsolatba került, akiknek cselekedete, magatamtása, viszomyúyása kihaltássai vaut a f őhős jelenének alakulására.. Van,
amit első személyben mond el, van, amit harmadikban, megint
másít párbeszédek farm? ,fában, s mindez egy bekezdés keretében
váltakozhat. Így nemcsak a kávánt ham,gulati hatást éri el könynyebben, a szöveg is megfele1l őbbem illeszkedik a rnondam{ivalóho{z, mert más- rá s {liehet őségeket kínál például a l.elkie{lemzések
vagy a tárgyi Ikörnyezelt ileírására az elsó vagy a harmadik személyben való írás. Valószíníúnek tartom azt is, hagy ezzel a technikával sikerült neki оlvasmányos{abbá tenni a .regényt. A könyv
ugyanis majd hatszáz oldalon keresztil a f őhős, Herzog életér ől
szál, s nyvlvám unalmasabb leenne, ha az egészeit els б személybеn
írta volna. A többi iszereplő a regényben nem él önálló étietet, életük fonala nem fut ikülön, Іgутnds mellett, hagy aztán összerta;lálkaz'zom, összeütközzön, a szerepl ők csak akkor, annyiszor jelentkeznek, amikor erre a f őhős je'lleménelk teljessé tételére szükség
~
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van. Nincsenek tehát ebben a könyvben a klasszikus regényekbdl
ismert kоnfviiktusak, hagy megrendítsék, megríkassák az olvasót.
Egyrészt azért, mert maga .a f őhős aly+an (elszigetelt) életet él,
mégpedig az évez г edeken át kialakult értékrendszerek felbomlásának karában, hagy a klasszikus komfl ktusokna nincs is leheit бség, azoinkívül az alyan fogalmak, s a mögöttük meghúzódó emberi értaeákek, mint a baráitság, hitveistársi h űség, anyai szeretet,
iiZleti erkölcs vagy másak, annyira elveszítették értelm űiket, s a
már eleve beléjük vetetat bizalmat is, hogy az ezeken nywgvó (esetleg még meglévd) erkölcsi szabályok megszegése nem vált Iki összeiutkömzést, s ennek megfelel беn az alvaasóban (az alvasák egy bizonyos rétegében, persze) megremdülést. Az író tehát, ha tudatosan
törekszik az olvasó igényeinek a kiielégitésére, ha meg akarja át
magadali, akkor nem miaradhat meg a klasszikus eszközöknél, másrészt, ha e+gyszerűen — minden tudatos hatásk
еresés nélkül — hiteles képet 'akar adni a modern emberr ől, aktikor is el kell, hogy
térjem pl. Standhall eszkhzeitdl. Bellow,nagyon messzire miegy el, az
оlиasó azonban egyszer sem érzi, hagy ezt valamilyem különlegességre töirekvő eхtravaiganciából teszi. Egyszer űem, hü akar mаradni haséhez és karálzaz.
Mintha egy nagy momalág lenne ez a regény, ahag az emberi
élet is az, bármennyvre törekszünk, hagy dialógussá váLtoztasswk.
Ehhez igazodik azbán a nyelv is; azaz nem is igazodik, hiszen
maga is szeirves része ennek a magatartásinak, él вtfarmánaik, amit
más nyelvem nem Lehetne eléggé h űen kifejezni. Jó a hangszer és
a hamgolása is. Ugyam,ez vonatkozik arra a. végtelenül finom és
kegyetlenül csíp бs iramiéra, aaniellye!1 a f őhős, a modern entellektüel, ömmagárál vagy másakról szál.
Korlátlana +szöikimoдrLdása, m;árimár me+gbataránko ltaitó, sok mindenx ~e iazlt mondanánk, hogy nem bírja гel a nyomdafestéklat. De hát
nem így van-e az életben is? Azt kelleme talán szégy еlbniink, amit
az életben megtеszilmk vagy .kimondunk, .ha az szégyellni való, és
nem azt, hogy valaki leírja? Annyi bizonyos, hagy ha egy író h űen
akarja tüгkröеzni kora, korunk emberiét,akkor nem fertátlenitheti
a beszédét, hiszen egymás közdtiti viszonyaink e гlembert еlensdésdt nemcsak a magaгtartáswnk fejezheti ki, de éppenséggel az is.,
hоgy+an beszélüink egyimássail. Egy apa beszélhet igya gyerekeir ől:
„— Adta kölbek+ez ő kis kurvái! — szidta Sándor családja ifjabb
hdlgytаgj+alt. — A tetves mindenüket! Csak arra ják, hagy riszálják is farukat a idivaitszaLanakban, meg ,elbúj janak a bokorban
smacizni. Aztán hazajönnek, tortát zabálariak, az edényit meg itt
hagyják a m osagatóban, azon csákoládiésan. Atatál a sok, z аьálástól olyan pia+tгtanásas a iképük." BeszélhMet? Nem is ez a kérdés.
I.nikább : valóban igy beszél-e? S ha igen, akkor egy-egy ilyem párbeszédtö+redгék is mennyire jellemtiezhet egy embert, egy viszonyulást, s ezen keresztűd egy társadalarnat vagy kort. Egy ilyen párbeszédből :taalán 1e kehet vonni az alábbi — a Herzog egyik Leveliében
megfogalmazott köveгtakeztetést is: „A tizenhetedik században megszűnt az abszaLúlt igamság szenvedélyes kwt аtá!sia, az a törekvés,
hagy az emberiség átalа kíthassa a viliágat. A gondolatot kezdték
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gyakorlati célokra felhasználni. A szellemi dolgok egyben reális,
valódi doligokká is válitak. Attól, hogy ,az ember nem hajszolta már
az abszalútwmokat, kelLarnesebb lett az é1et. Csak a fanatikus,
hivatásos entellektüelek ,egy kis csoportja kergette őket még mindig. Á forradalmaink Fazonban, az atamtarrart beleértve, ismét reánk
hozták a metaf zikai dimenziót. Minden gyakorlati tevékenység
ebben csúcsosodik .ki, a többi —civilizáció, tÜrténelem, értelem,
temmészet, ;szóval az regész mindenség — mehet a fenébe ..." Mehet? Herzog elиált második feleségétől, aztán 'talált rnаgáatiak anegint egy csinos nőit, ezzel beszélget, s azt meséli neki, hogyan reagált a felesége, amiikor ő megsejtette hűtlenségét, s azzal. ,gyanűsitotta, hogy csalja a barátjával. Az asszony persze cáfolta a dolgot: „Ugyan, Moses, ne légy már olyan ostoba. Hiszen tudod, milyen közönséges egy alak! Egyá ltailгában nemi az én esetem. Egészen másfajlta ez a mi bens őséges kepesóletunk. Tudod, amikor
abban a mi kis bostoni Zalkásunkban, G+ersbach kimegy a végére,
az egész helyiség megtelik .a. b űzével. Ismerem a szarának a szagát.
Csak nem képzeled, hagy oda tudnám adni magam egy olyan férfinak, aki ilyen büdöset kakál." „— De hiszen ez iszonyú! Valóban
ezt mondta? Micsoda különös egy asszony! Furcsa, nagyon furcsa
teremtés!" — Ezt válaszolja Ramana, Herzog új kedvese, s erre
jön aztán a f őhős, s alighanem egybien az író hitvallása is: „Mindez csak azt mutatja, Ramona, milyen keveset tudunk egymásról mi, emberek. Madeleine nemcsak egyszer űen feleség volt,
hanem nevelő is, tanítómester. Móresre kellett tanitani azt a jó,
derék, megbіzható, optimista, j ózian, szorgalmas, tiszitességesen,
rnéltóságo;san viselked ő , gyermekded gondolkodású Her.zogot, aki
azt hiszi, hogy ,az emberi élet éppen olyan ta;ntárgy, minta többi.
Mert ,aki gaz emberi гéltósáigat, ,azt a régimódi egyéni méltóságot
ko+molylan veszi, az elóbb-utóbb megkap j a a .'agáét . Lehet, hogy
a méltóság francia mmportáru. Onnan hoztuk talán. Louis Quatorze. A színház. A parancsolás. A tekintély. A harag. A megbocsátás. Majesté. Aztán a plebejusok, a burzsoák ambicionálták az
ilyesmit. Feltétlenül örökölni akarták. Most viszont már múzeumba való."
Ez az író üzenete? Ezt üzeni a giazdaságilag legfejlettebb tároadaloan embere? Megrázó, sötét, leverd a kép. Ennek ugyan nem
gaz író és ,nem is a hőse az Baka. A regény végén: „ ... Mosit senki
számára sincs üzenete. Semmi mondani иalója. Semmi. Egyetlen
szó sem." Csupa senki, csupa semmi. Csupa tagadás.
(BN)
~

AZ ÉLET SEM ILYEN
Vojo Terić : Grad. Prosveta kiadás, Beograd, 1967.

A könyvben elejtett megjegyzésekb ől arra a következtetésre
jwthlatwriik, hagy Vojo Teri ć а váras, Belgrád képét akarta megrajzolni. Egyébként ez ki sem t űnve, mert maga a regény nem pad
teljes képet a városról, Belgrád életér ől, csak lakosai egy rétegének néhány éZetxnegnyvlvánulását jegyzi fel.
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Belgrád lakoгssága ún. fels ő ;tízeznének — ebben az ese tbe;n ínkább felső ezrének — élietét próbálta m гgfesteni Teri ć . ÚjU іJírók,
tisztek, miniszterek, színészek, diplomaták, írók, politikwsok, k.ö еzéleti emberek a regény szerepl ői (sokszor majdnem a nevükön
nevezi őikeit, máskor egész könnyen eltaláljuk, ki rejt őzik az egyilk
vaigy mácsik alak mögött) . Klubok, szerkesz,tóségek, szinház ak,
vávЈа1аtok, állarai hivait аlоk a cselekmény .színhelyei; fagadás:ok,
llá(tagatáisok, a társasági élet, plletykálk adják a m ű alaphangját;
karriгΡeristák, itörte гt ők, igazgatók„ semmittev ő feltesé.gek mozognlak
előttünk.
Egyetlen réitegnek az életét étárja elénk a szerz ő . Egy rendikíцvül
izgalmas korszakot ölel fal — a háború befejezését бl napjainkig
—, s olyan j e lenségek mellett megy ei1, mint a ka .rierizmus, klikkik, fúrások, demoirallцzálódás stb., futó és felületes pillanitásit vet
rájuk„ anélkül, hogy érdeméhem foglalkozna velük. Se egy társadailmi réteg élі eténеk teljes, kјјmler tő, elmélyült kápét nem kapjuk,
se a szemeplák leilki é etémelk rajzát. Terid nekimegy mináisZtereknek, ügazgaгtóiknaik,, poilitfku,soiknak, vicceket süt el róluk, oda-odamond nekik, támadja a bürokráciát, kicsit és hagyat, alacisony és
magas ranngdt, mg а гІndбґѕёget, biztonsági szerveket is sorra
veszi, a sportegyesüleitek ún. fekete alapjait is ériniti, nem kíméli
a prote.kciát, kipellengérezi a filmwiláig alakjait, volt harcosokat,
mindenkit. Hangja bíráló, de nem álapus sem a hibák feltárásábain, sem a bírálait módjában; pleitykáikait jegyez fel, kifogásol eztazt, csipikelődik — minden iszellеmíesség néllkül, ahhoz pedig er őtlen, hogy szatírát írjon, de nem adja a hibám, tévedések, a rendszer komaly, alapos bírálatát sem. Mindenben egyszer űsíit, koncepciói provinciá(Lisik. Csuprán slágvartakalt ad az életr ől. Odavet
néhány megjeg zést, aztán megy tovább; nem kita г.tó, semmiben
sem jut e1 a végső kaveitkeztetésekig. Er ői módszere nyomán az
ember azt gondolná, hagy az élet nyers, die reális képét riajzolja,
erről a.zonb;an szó ,sincs. Amit Teridnek ett ől a regényétő'1 kapunk,,
az k'ancenitrálit banailiitás; nyelve sekélyes, sztereotip, hiányzanak
belő e az árnyalatok — melye+kben épp a nagyvárosi, a belgrádi
nylely gazdag.
Mindent belezsúfolt ebbe a m űvébe a szerző . Mindent, amit
rossznak tailá.lt a háború wtán i évek .társadalmi életében., de anélkül, hoigy egy kis invencióval, egy kis pszi,cholóigiai elemzássel a,
dolgok, jelenségek mélyére nézett volna. Primitív módion, nyersen
írja 'le a jeleneteket, alakjait, nem tudja életre kelteni a várrost,
mselyn,ek élete nemcsak izgalmas eseményekben b бvelkedik, hanem a képe is változó és változatos, laikusai között ,megtaláljuk
a társadalom minden rétegéheik képvisel őit, utcái elevenek, zajosak, tarkáik, egymás mellett él benne Közép-Euröpa és a Balkán,
a modern építészek a ъkatásainak t őszomszédságában múlt századbefli viisikák, ... Mindebb ől semmit sem halálunka könyvben.
Terić néhány alak köré csopartasaltja az eseményeket. Cxrabovac
volt partizán, Vl.adímir, 'a közéleti férfi, Filip -- valószín űileg maga
a Iszarző —, néhány feleség, színészn ő , !igazgatók, — ezeket az alakokat világírtja meg jobban. KözötJtük 1n аm egy tragikus lehetne
— de a szerző erejébőil nem telik, hogy a hragédiát kialakítsa, megtalál ja hozzá az elemeket, mozzanatokat.
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Fldlp, aki mögött felfételezhet ően І a szerző rejtőzik,, újságírб, regényt ír a várasrгl. Öröikké err ől eІrnéгΡlkedik. Ez a regё ny a célja,
állandóan fоg.lalkoztatja, de —akárcsak maga Teri ć — csak frázisokig jut .el, az alkotásra képtelen. A llapszerkeszt őségek életéről
is adna képet Terić, épp Filip alakjával kaposo'l atban, de ifit is
csak érinti a dolgokat, egyetllen témába :sem ny űt bele alaposabban.
Grabavac, a volt plattszán, a háború után elégedetlenked ő lett.
Sea7 rnit sem ért, msndennel szembeltielyezk еdik. Elveszteflte a hitét, barúlráltó lett, defetista. Öngyilikolssággad végzi. Úgy látszik,
halsálát a szerz ő szimbбlumдtiak szánta: azért kellett rrveglhallnia,
mert az ilyen emberek nem életreval бak, s aki nem éritd meg a
valóságot és az állandó váitazásft, annak el kell t űnnie, aвъit az idő
túlháladoltt, eltiport, annak a. nyomit is cl kell tünite гΡtni, mint
ahogy el tűrvt a világ is, melyekben a Grabovacok még jelentettek
valamit s tudtak, cselekedni. Hagy a helyzef így alakult, annak
nem csupán a társadalom az oka, hisz a társadalom váltazoltt, s
a váiltazással mindeniki Bel őtt új lehdtő-ségek nyíltak, hanem a
Grabovасоk, akik lelki alkatuk, nevelésük miatt nem tudnak változni, nem tudnak élni az új lehet őségeklkel, akikbe belenevelték„
holgy gaz a j ó, ami a nevelésük piilanatábam j ó volt, akik csak egy
öröik igazságban hisznek, ezért nem képesek megérteni az új id ők
követelményeit. Grabovarc persze neon rossz ember, nem megátalkadatit, nem rasszindulatú, csak értetlen, k.éptelen a változásra;
lehetne ő Is hasznos tagja a társadalomnak, de az inerció, melyet
beleneveltek, s mely valaha némelyek el бtt jónak tetszett, eltaszíltja a változó vál бsáagitól. Valami önfej űség, csökönyösség, régimaigáhaz váló kitarltó rag аszkadás is van benne, ami bmzonyára
megcsontosodott nézetteib ől ered. De ez a ég nem teszi tragikussá
alakját. Halála sem dendit meg bennünket, mert az élet — s Teri ć
alyannyiira ragaszkodik az élethez, az élet megoldásaihoz — nemcsak öngуillkassáagat kínál Grabovacnuak és a hozzá hasonl бknak.
Vladimir Is érdekes típus — vázlata. Ő az, akit lépten-nyomon
félreltesznek, elnyomnak, lenéznek, leváltanak. M цndeгnérit ő a felelős, bűnbak lesz, példája annak, hagy lehet egy embert eitem etmi, ha mások nagyon akarják, ha ez valakinek érdeke. Vla,d.i
mi,r lebwkása logikus. Terić azonban adósunk marad egy rendkívül érdekes dologgal: nem látjuk a hátteret, nem látjuk, kinek
rr ályen érdeke f űződik Vladimir bukásához, ezért úgyszólván öncélúnak tetszik, nem válhat dráдnaivá, s egy újabb regényt vetél
jel benne.
A regény h ősen minden iránt bizalmatlanok. Ez nem szkepszis, ez nem a megismerés, a biztosabb tudás utáni vágyból
ered, hanem az ideálok elvesztésének kövebk Іzm;énye, szük;láttókbrű-ség, a helytalon nevelés eredménye. Kiábráridwltságuk wtán nem
következik a jobb, az emberibb, a kiút keresése, hanem beletörődés abba, arni van s ami szerintük nem jó. Egyedüli védekezésűik a menekülés: ital, n ők, szórakozás. É:rzsk ezek az emberek,
hagy lemaradnak, hogy ,másak, érdemesebb 4k lépte гΡk a helyükbe,
de ebbe nem tudnak bе letörбda iј, nem tudjuk megérteni, hogy
másak mára sziikséglertek, mások az id ők és az emberek., akik
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jönneik. Más mára világ. Bukásuk azérit nem rendíthet meg bennüniket, mert logikus; más lennie a helyzet, ha megértenéik az id őkeit s mégis elvesztenék a csaltát.
Terié párbeszédei laposak, tartalmatlanok. Minduntalan arra
törekszik, hogy a dialógusa. reálisak. legyenek., de épp az éltith űséget nem tudja beUéjižk oltani. Így hát üressé válnak, papirosízűеk, halottak, kifejezéstel еnek, erőltetettek, szürkék, konvencionális kifejezésekb ől., fráazisakból állnak (mint ahogy az egész regényit is a frázisok jellemzik). A párbeszédekeit sokszor csak jelzi,
nem fejti ki egészen, nem láthatunk a szerepl ők szándékaiba,
gondolataik csak töredékesen jelennek meg el őettünk, tehát lellki
világuk képe is hiányos. Csonka emberek.
Ami vonatkozik a párbeszédekre, az vonatkozik A vcžros stílusára is: igénytelen, ktdolgazaiti аn, nem az ábrázolás, a kifejezés
eszköze .a szerz ő kezében. Nyelve nem jellemez, nem ébreszt aisszociáciákat, a legíküzöns, ges еbb, legegyszerűbb .á jságírói nyelv, annaik is a ґgуІngёib, allaasonyabb rendű fajtájából; a köznyel гvnеk
egy egészen felszínes, szegényes változatát használja, a sokoldalü
s hatásokban, árnyalaitakban gazdag városi nyelivnek nyamát sem
találjuk benne. Se színe, , se zamata. Gondolati alapja nincs, s ezt
a szerző talán érzi iis, megpróbál hát helyenként aforizmánkat használni, hőseinek gondolatait bölcsességként feltüntetni. Ehhez
azonban nem ért, üresen kong minden mondata. Közhelyek gyü ј temény е.
Regényének koimpozíciájáat Terié apró kockáikból állítatta össze.
A képek vágása és összeilllesZtése, sorolása annyira mechanikus,
annyira nem tartja őket össze semmilyen gondolat, semmilyen
szándék, hogy a koanpozició célját nem ,éri el a szerz ő . Habár több
síikan, több helyen folyik, a regény cselekménye, a képek váltása
nem a cseliеkrnény ilagikája szerint törbén дΡlk, hanem valami véletlen irányitЈa — vagy még csak nem is irányít ja — a képek egymásultánjáat.
Sokkal inkább a páram főiszereplő — Grabovac, V1adimir és
Fiiig — éleite, élményei jelenthették volna a regény vázát. Viszont
a máar emililtett nvazailkszer űség ,leheitetlenné teszi a teljesebb, öszszefüggőbb kap kiállaikwlását az emberi sorsokról. Talán azért,
hagy a városi éle+teet minél átfogóbban mutassa be, Terié olyan
képeket, jeleneteket is felvesz, amelyek nem tudnak szervesen beLeillеszkeadini művgbe.
A szerző törekvéseti Filip szeméLyébtin és szavaiban nyilaatkazmk
meg Heginkább. „É'letének célja az volt, hagy nagy képaktit fessen
városáról, hogy miegбri,zze színét és lelkét ... Csodálatos dokumenІturnat alkot majd a, fehér vasosrál, ahol született... Regényt
írok. Megírom ezt 'a várast ..." Ez a regény a városról nemcsak
F1i1p ,szándéka, hanem Ttiri ćé is. Sajnos, egyik sem valásí tjа mag.
A ikép, melyet a várasról ad, nini tatáliLs tehát, csak parciálits.
„Mindaz, amiit megírt, igaz volt. De érezte, hogy ez nem d váras
képe" — írja egy halyen Terié. Így van vele iis. Talán igaz, van
benne igazság is, de nem ez a váras képe. A város élete nem i'lytin,
s az élet általában sem ilyen. Nemcsak a várasról nem fest teljes
és igaz művészi kiéget, dae lakóit is csak részben, felszinesen és
~
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egyokiiа11íam mutaltja be. Amit Terid ír, az helyenként botrány krőni káma emlékeztet. Ha egy váiras laskái vagy lakásnak egy része
olyan m;élyme süllyedt, spint ahogy e .regény se jiteti, akkor ró lnask
sokkal sötétebb, infernális képelt kell festeni — erre azonban
Terić — regénye bizoalyтtja — nem `képes. Csak arpró p јszkáiládá.sakra, adaandásokra, szurikáládáasra, primitív megjegyzésekre,
banáliis miegáiLlapí,tásakra futotta erejéb ől, tehe+tségéböl. A vá rоs
életének, .lakói sarsánaík lénylege neon tárul fel el őtitünk ebben a
könyvben.
(TL)
~

~

~

~

481

TЕNYEK ÉS NÉZETEK
(1968. kos hava)

Bizalom
Herceg János az utóbbi id ćíben a jugoszláviai magyarság némely problémáját taglalja 7 Nap-beli cikkeiben, s valljuk meg, olyan írások ezek,
melyekre igen nagy szükség van. S jó, hogy épp Herceg .7ános nevét olvassuk ezek alatt a cikkek alatt.
„Oktalan bizalmatlanság" cím ű szókimondó cikkében egy olyan kulturális szervért száll síkra, mely a vajdasági magyarok kulturális életét
irányítaná, összefogná a törekvéseket, s avatottan, szakértelemmel követné, segítené, ami történik. Itt mosta cikkel s a benne felvetett gondolattal nem is foglalkoznék részletesebben, ezt az írást el kell olvasni,
s a javaslat megvalósításáért harcolni. Még akkor is, ha esetleg nem
értünk mindenben egyet az ajánlattal, vagy ha talán más formában is
el tudjuk képzelni a jugoszláviai magyarság kulturális életének szervezését és formálását.
Еn a bizalom témáját venném át Herceg Jánostól, illetve a bizalmatlanságét. Azét a bizalmatlanságét, mely más irányban is megnyilvánul,
s nem másoknak irántunk való viszonyában jelentkezik.
A bizalmatlanság bennünk van.
A 7 Napnak ugyanabban a számában, ahol Herceg János említett írása
jelent meg, olvastuk dr. Rehák Lászlónak A nemzetiségek kultúrája
című, szerintem rendkívül jelent ős cikkét is. Ez az írás sok gondolatot
ébreszt, cselekvésre késztet, s külön figyelemre méltó, amit Rehák László
a nemzetiségi iskolákról mond. Nem idéznék, csupán összefoglalnám
Rehák szavait: Az anyanyelvi iskoláztatása nemzetiségek politikai jogainak is a megvalósítása, a szocialista humanizmus érvényesítése az
emberi személyiség harmonikus kialakításában, a szakképesítés megszerzését teszi lehet ővé, ezzel pedig az egyén és az egész nemzetiség
affirmálódását is.
Ez így van, de itt az ideje, hogy a dolgokat konkrétan is megnézzük,
a fenn "alló helyzetet elemezzük. S akkor mit látunk? Azt, hogy a nennzetiségi szülők egy része nem járatja gyermekeit nemzetiségi iskolába. Se
elemi, még kevésbé középfokon. Lehet, hogy ez csak elszórtan jelentkezik nagyobb mértékben, mint például Újvidéken, de a tény el őtt nem
szabad szemet hunynunk, s — miként megtörtént — a tények megállapítása után egyszer űen elhallgatnunk. Mert ha áll, amit Rehák írt, márpedig aligha férhet hozzá kétség, akkor nem maradhatunk meg a szavaknál.
Tizenöt-húsz évvel ezel őtt más volt a helyzet. Úgyszólván minden
magyar gyerek anyanyelvén végezte legalább az elemi iskolát (ahol volt),
legfeljebb a középiskolat nem — kényszer űségb бl. Emlékszem, itt Újvi-
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déken a negyvenes évek közepén a szül ők küldöttsége követelte a hatóságoktól a magyar középiskola megnyitását, illetve fenntartását; az
utóbbi években, úgy tudom, sok helyütt a nemzetiségi szül ők azt követelik, hogy nemzetiségi helyett szerbhorvát tagozatok nyíljanak.
Ennyire megváltozott a világ?
Nagyon messzire jutnánk, ha végig akarnám elemezni az okokat, melyek a jelenlegi helyzetet el ő idézték. Akkor beszélni kellene az úgynevezett területi iskolák megalakulásáról s arról, mennyire nem következetesen nyitották őket; beszélni kellene az úgynevezett kétnyelv ű tagozatokröl, melyekrő l ezen a helyen egyébként már szóltam; meg kellene emliteni, mennyi szó esett arról, hogy a nemzetiségi tagozatokon a
gyerekek nem sajátítják el kell ő képpen a szerbhorvát nyelvet, ezért
nem folytathatják eredményesen iskoláikat, nem érvényesülhetnek az
életben — s meglett az eredménye: a gyerekek egy részét már nem is
járatják anyanyelvi iskolába; és persze arról sem lenne szabad megfeledkezni, hogy elég kés őn nyíltak magyar tannyelv ű szakközépiskolák.
Mit akarok mondani? Hogy vissza kell szerezni a szül ők bizalmát,
vagy talán vissza kell nekik adni az anyanyelvi oktatásba vetett bizalmat;
tudatosítani, hogy az anyanyelvi oktatása helyes út, amely gyermekeik
jövő jét ugyanúgy biztosítja, minta másik, de anyanyelvükön tanulva
válnak igazi, teljes emberekké, mert megmarad az a kincsük, mely nélkül igazi műveltségrő l nem is beszélhetünk: az anyanyelv.
S az anyanyelv használata szerves része kell hogy legyen mindennapi
életünknek, hogy ne halljuk azt a szomorú kijelentést: nehezen fejezem ki magam anyanyelvemen. Meg kell adnunk az anyanyelvnek azt
a helyet, mely megilleti, s azoknak, akik anyanyelvüket beszélik, akár
szerbek, horvátok, szlovénok, albánok, magyarok, olaszok vagy szlovákok, biztosítania jogokat s lehet őségeket, hogy minden út szabad, minden kapu nyitva álljon előttük, mindenütt megértsék őket, és mindenütt,
mindenben érvényesülhessenek. Ahogy dr. Rehák László mondja említett cikkében: „Az anyanyelv egyenrangú használata
nálunk egyre
lényegesebb elemévé válik annak, hogy az ember mint termel ő teljes
egészében megnyilatkozhasson, elemévé válik az ember érvényesülésének
S hozzátennénk: az embernek nemcsak mint termel őnek, hanem mint a civilizáciö és kultúra alanyának is. Csak ebben az esetben
válik valósággá, amit Rehák is ír, hogy:
. . a nemzetiségek társadalmunkat mint egészet gazdagítják és
hozzájárulnak az egész ország
kulturális és társadalmi fejl ődéséhez", ezen túlmen ően pedig csak így
biztosíthatjuk, hogy „a nemzetiségekhez tartozö egyén állandó és tartós
összetevő je" legyen „a jugoszláv társadalmi közösségnek és ugyanakkor
bizonyos mértékben" bekapcsolódjék „anyanemzetének kulturális alkotó
tevékenységébe".
Azt hiszem, ez mosta lényeges kérdés, melyr ől nem szabad elfeledkeznünk.
...

..."

„.

...

Egy lap gondolata
Egy új folyöirat gondolatát vetette fel Bori Imre a Magyar Szóban,
egy folyóiratét, mely a Népoktatás helyett jönne, azt az űrt lenne hivatott betölteni, mely a magyar nyelv ű pedagógiai folyóirat — ma is vallom: fölösleges, helytelen, önkényes — megszüntetése öta fennáll. Mert
a Pedagoška stvarnost, mellyel a Népoktatás „fuzionált" (kénytelen vagyok itt idéz őjelet használni, hogy éreztessem a képmutatást, mely e
mögött a szó mögött adott esetben rejlik), nem tudta a magyar pedagögiai folyóirat szerepét betölteni. A Školski život, a szabadkaiak kétnyelv ű pedagögiai folyóirata nem lehet vajdasági, s őt jugoszláviai jel-
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legű kiadvány. Viszont évek óta és mind fokozottabb mértékben van
szükség egy olyan orgántunra, mely magyar nyelven foglalkozik pedagógiai kérdésekkel.
Az az érzésem, hogy tulajdonképpen nem is egy havonta megjelen ő
folyóirat az, ami kell. S f őleg nem csupán pedagógiai kérdésekkel foglalkozó szervre van szükség. Abból a tételb ől indulok el, hogy pedagógusaink nem lehetnek csak iskolamesterek, akik a négy fal között oktatják és nevelik a nebulókat. Ha kulturális életr ől beszélünk, akkor
talán a pedagógusok azok, akikre els ősorban támaszkodni kell. Ezért
gondolom, hogy olyan lapra, olyan hetilapra van szükség, amely ugyan
első sorban pedagógiai, iskolai kérdésekkel foglalkozik, de mivel eljut —
és mindent meg kell tenni, hogy eljusson — minden jugoszláviai magyar pedagógushoz, általános kulturális kérdéseket is kell tárgyalnia:
az iskolán kívüli népmű velés, ismeretterjesztés kérdését, a kulturális
élet szervezését, a m űvelődési egyesületek, csoportok, szervezetek, intézmények életét. Tehát tágul a kör: nemcsak a pedagógusok lapja lenne
ez, hanem mindazoké, akik nálunk a kultúra munkásai. S akkor számíthatunk arra, hogy a lap olvasöjává válik mindenki, aki életszükségletének tartja művelő dését. Ebben ► az esetben pedig nem hiányozhatnak a
lapból azoka rovatok sem, melyek szorosan vagy kevésbé szorosan f űződnek ehhez: m ű kedvelés, színház, film, zene. Nem hiányozhat egy
irodalmi rovat sem, melynek f ő feladata az új könyvek bemutatása
lenne, persze foglalkozhatna olyan irodalmi kérdésekkel is, melyek szélesebb körben számíthatnak érdekl ődésre. A tv elterjedtsége, népszer űsége megköveteli, hogy egy ilyen lap a képrádió m űsorával is foglalkozzék, bírálat és ismertetés formájában. S a rádió egész m űsora is megérdemli a kritikát. Jó novella, néhány vers egészíthetné ki a lapot, s
Persze hírek a kulturális életb ől, jó irodalmi riportok, interjúk, viták,
ankétok
Rengeteg téma, számtalan lehet őség.
Egy új, kulturális kérdésekkel foglalkozó lap tehermentesítené napiés hetilapjaink kulturális rovatait, egyben b ővítené a választékot. Azt
kellene adnia, amit mások nem adnak, nem adhatnak. A hangsúly Persze az iskolai életen, a pedagógián lenne, de részben azért, hogy a pedagógusoknak komplett lapot nyújtsunk, részben pedig hogy hiányt pótoljunk, minden kulturális kérdést figyelemmel kísér ő hetilapra van szükség.
...

*
Már papírra vetettem ezeket a sorokat — közvetlenül Bori cikkének
megjelenése után --, amikor értesülök, hogy a Prosvetni pregled cím ű
hetilap magyar kiadásban is meg fog jelenni. Persze, míg nem látom a
lapot, nem mondhatok róla semmit. De azt hiszem, hagy egy ilyen, szigorúan szaklap nem oldja meg a problémát. F őleg, ha olyan álláspontról
szemléljük a dolgot, mint amit fenti írásomban kifejtettem.

Író képe a címoldalon

Ez a cím mindent elmond, de hozzá kell tennem, hogy a Képes Ifjúság
címoldalán jelent meg a legnagyobb él ő magyar írók egyikének, Németh
Lászlónak a fényképe.
Szemrevaló színészn ők, énekesn ők és énekesek, divatfiúk, fél- és háromnegyed-meztelenségek képei díszítik manapság a képeslapok címoldalát, ezért megnyugtató, hogy a Képes Ifjúság Németh László fényképét közli. Nin-i azért, mert ifjúsági lapról van szó, hanem általában:
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akármennyire esztétikusnak tartok egy szép női testet, ruhában vagy
ruha nélkül, azt hiszem, hogy inkább jó írók, mint jó n ők képét kellene
a kis- és nagykarú közönségnek nyújtani.

Megalkuvó irodalom

Vitára ingerl ő, mi több, kihívó cikket írt néhány héttel ezel őtt Igor
Mandić a zágrábi Vjesnikben. (Azóta sem szállt szembe vele senki ...)
Azt állítja, hogy a mai horvát irodalom konformista. A próza menekül
a valóságtól: a múlttal foglalkozik, folklorisztikus témákat választ vagy
ellegórikus farmába bújik, s őt egyszerű en odébbáll, ha társadalmi kérdésekrő l van szó. A költészet megkerüli a valóságat, és hermetikus nyelvével csak egy sz űk körhöz szól. A horvát kritika, 1V аndić szerint, elhanyagolja a valóságot: nincs eszmei alapja, ideológiailag semleges, következésképp por excellence konformista. A regény:rók és r_ovellisták egy
másik világban élnek; m ű veikben nem hízelegnek a valóságnak, de félnek tőle, ezért menekülnek az aiszoposzi nyelvbe. A költ ők úgy kerülgetik az életet, mint macska a forró kását; hermetikusan zárt nyelvük
konformizmusukról árulkodik. A kritikusok ideológiai és politikai álláspont nélküli teoretikusok, csupán a „polgári filozófiák korhadt építményére" támaszkodnak. Nálunk, Mandi ć szerint, niég nincsen marxista
kritika.
A konformizmus — fejezi be cikkét a Vjesnik munkatársa -- nem bánt
mindenkit. Tulajdonképpen el is halványul az egyes m;ívek nagy sikere
mellett. De — teszi fel a kérdést a cikkíró — vajon az irodalomnak fel
kell aprózódnia, vagy valami nagyot kell jelentenie a mai társadalom
életében? S mivel szerinte az utóbbi tétel áll, felveti a mai horvát irodalom konformizmusának témáját.
Ha Igor Mandiénak ez a véleménye — lelke rajta, küzdjön, hadakozzék, lázadozzék és lázítson. Ne legyen konformista legalább ő. Csakhogy gyanúsak azok az utak, melyeken jár, alapos okunk van kételkedni
igazában, állításaiban. Persze, ennek a kérdésnek a megvitatására hoszszú, alapos tanulmányra van szükség, ezen a helyen azonban meg kell
elégednünk a következ őkkel:
Tulajdonképpen az irodalom feladatának értelmezésér ől, az írói szabadság elismerésér ől van szб. Arról, hogy az írót szabad egyénnek tekintjük-e, aki a maga lelkiismerete, belátása szerint ír, alkot, vagy eszköznek egy társadalmi er ő kezében. Az irodalom elképzelhetetlen az írói
alkotás szabadsága nélkül, a választás, az állásfoglalás, a bels ő kényszer szabadsága nélkül. És ez azt jelenti, hogy mind a valósághoz való
viszonya (micsoda vulgáris, profán kifeje гés ez itt!), mind pedig stílusa,
nyelve, kifejez őeszközei az ő választásától függnek.
Van Mandić cikkében egy mondat, mely sok mindent megmagyaráz.
Furcsa, hogy maga a cikkíró nem vette észre. Vajon — kérdezi Mandi ć
— a vázolt helyzetnek csak az írók az okai, mert esetleg elfogyott az
alkotóerejük, vagy az egészben küls ő, társadalmi-politikai nyomás jeleire
bukkanhatunk?
Az irodalom persze nem lebeg ég és föld között, mindenesetre a földhöz van közelebb. Hát akkor hogyne hatnának rá a földi er ők, melyeknek nyomát Mandić fentebb idézett kérdésfeltevésében ugyanúgy megtaláljuk, minta mai horvát irodalomban. De még ebben a helyzetben is
döntő kérdés marad, vajon elismerjük-e, hogy az író, a m űvész alkotó-e,
aki értékekkel ajándékozza meg, gazdagítja az emberiséget, vagy katona,
akinek taktikai és stratégiai szempontból megfelel ő álláspontra kell helyezkednie a valóságnak nevezett ellenséggel szemben. Ezt a rég eldöntött dilemmát állitja fel újra Mandi ć — a korszer ű ség nevében. Ebben
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a dilemmában azonban egyedül a társadalom az, amely, úgy látszik,
Mandićot érdekli, mert írásából az t űnik ki, hogy ezt tartja mindenekfelett-valónak. S ha az irodalom megkerüli a valóságot, a társadalom
életének kérdéseit, akkor megalkuvó. Elnézést, de nem lehet így megszabni az irodalom feladatait, még kevésbé lehet olyan munkára fogni,
amely nyilvánvalóan másra tartozik.
Tegye fel a kérdést Mandi ć, hogy a társadalomtudomány és mindazok
a tudományágak, melyeknek a társadalommal kellene foglalkozniuk, mit
csinálnak. Megkerülik-e a valóságot? S akkor beszélhetünk arról, hogy
hol kell keresni a konformizmust.
Szerző és kritika
Aki alkotásával a nyilvánosság elé lép, annak vállalnia kell azt is,
hogy műve nemtetszést vált ki, rámutatnak hibáira, mííveit sikertelennek tekintik. Ezzel nem a kritika szent jogait védem, csupán az evidens
helyzetet akarom jelezni. És hozzátenném, hogy az alkotó erejét, önmagába és m űvébe vetett hitét, de emberi és m űvészeti alázatát, tisztaságát
is bizonyítja, mennyire tudja elviselni az elmarasztalást vagy a vereséget.
Vojo Terić például a Borbának írt levelében tiltakozott az ellen, hogy
a lap kritikusa negatív véleményt mondott Grad cím ű regényéről. Látszólag objektív kifogásokat emel a kritika ellen, de mindent ől eltekintve
úgy hiszem, ezzel elveszti az emberi és írói hitelét.
Nem az alkotó dolga az, hogy a nyilvánosság el őtt mгgvédje a maga
művét a kritikától. Nem az alkatö dolga szembeh еlyezkedni bírálóival.
Hova jutott volna az irodalom, ha alkotók és kritikusak párbeszéde
folyna Homérosz óta? Más az, ha a szerz ő emberi méltóságát, becsületét
éri sérelem, s a bírósághoz fordul; ekkor ugyanis nem hivatkozhat esztétikai szempontokra. Am Terić esetében nem err ől van szó. A Borba kritikusa Teri ć könyvét mint irodalmi alkotást marasztalta el — s ilyen
esetben legfeljebb más kritikusok véleménye lehet érdekes, nem a
szerző levele a lap szerkeszt őségéhez. Ez kétségtelenül a szerz ő gyengeségét bizonyítja.
S ezzel levenném a dolgot napirendr ől, ha nem fordult volna el ő hasonló eset házunk táján is, csak sokkal súlyosabb formában. Itt már teljesen irodaimon kívül es ő területre sodródott az iigy, s nem is történhetett más, mint hogy annak a teljes emberi és erkölcsi vereségével végződött, aki az ügyet a maga hibátlanságának és sérthetetlenségének
nevében kirobbantotta.
Színházak hanyatlása
A múltkor arról írtam ebben a rovatban, hogy baj van a Novi Sad-i
Szerb Népszínházzal: nincs közönsége. A színház két legutóbbi bemutatója valamelyest magyarázatot ad az egyébként sem nagyon érthetetlen jelenséghez. Aleksandar Popović Razvojni pszt Biri Šnajdera (ami
mégsem Schneider, ahogyan a 7 Nap hozzáértő színikritikusa nevezi)
című darabját — a kritika szinte egyértelm ű inegáliapítása szerint —
tönkretette a rendezés. (Jómagam a darab nyolcadik el őadását láttam, s
mondhatom, nem mindenben találtam helytállónak a megjegyzéseket; a
bemutató óta valószínűleg változtattak egyet-mást a játékon.) Tabi
László vígjátékát, melyet a Szerb Népszínházban Válás magyar módra
címmel játszottak, s ezzel olyan mozzanatot emeltek ki, ami nem lényeges ebben az esetben, általános vélemény szerint igen rosszul választották, mert minta Borba kritikusa, Petar Popovi ć is megállapítja —
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nem képviseli a mai magyar drámairodalmat. Ilyen választással nem azt
érjük el, hogy a szerb közönség megismerje és megszeresse a magyar
színdarabokat, hanem éppen az eUenkez đjét.
A rossz rendezés és a rossz darabválasztás kétségtelenút elriasztja a
közönséget a színháztól.
A titogradi Népszínház Svetozar Ćorović Zuluпlćar cím ű darabjának
bemutatásaval — a Borba kritikusa szerint — helyrehozhatatlan hibát
követett el, s annak tanúbizonyságát adta, hogy m űvészi értékű alkotások helyett a giccsben, olcsó szórakozásban, elavult darabokban látja a
kiutat a repertoárpolitika zsákutcájából.
Baj van a két szarajevói színházban is.
A Népszínház Opera- és balettegyúttesének tizenegy tagja felmondott,
mert elégedetlenek fizetésükkel. A Kis Színházban a m űvészeti tanács
tagjai egymás után nyújtják be lemondásukat tisztségükr ől Mirko Kovač „Osipate se polako, vaša visosti" cím ű darabja miatt, melyet Salih
Topié 2gazgató betiltott a kiskorúak számára. Arra a kérdésre, hagy
miért csak a bemutató után döntött ilyen értelemben, az igazgató kijelentette, hogy nem alakíthatott ki végleges véleményt, miel őtt az el őadást nem látta.
Egy igazgató, aki a bemutató után alakítja ki véleményét arról a darabról, melyet az ő igazgatása alatt m űködő színházban játszanak!
A belgrádi Jugoszláv Drámai Színház hosszú válság után talált magának igazgatót Bojan Stupica, a neves rendez ő személyében. Talán ezzel
megoldódik a színház problémája is. Igaz, amikor néhány évvel ezel őtt
ugyancsak hosszabb válság után Eh i Fincit választották igazgatóvá,
ugyanazt a reményt f űzték személyéhez. De ő sem tett csodát. Tesz-e
majd Stupica?
Sorolhatnánk tovább a hazai színházak ezekhez hasonló ügyeit. A színházak válsága nyilvánvaló. Túl sok helyet igényelne, ha szemügyre vennénk mindazt, ami a válságot el őidézte. Végső ideje azonban radikálisan
hozzálátni a megoldások kereséséhez. Mert a jelenlegi helyzet el őbbutóbb még súlyosabbá válik, s ennek nemcsak a színházak és a drámairadalam, hanem a közönség és a kultúra látja kárát.

Még egy kísértet

Dr. Aleksandar Kostić, a neves szexológus a Politikában hosszabb cikkben fejtegette Henry Miller Ráktérít őjének, Bakterít őjének és más írásainak erkölcsi oldalait abból az alkalomból, hogy szerbhorvát fordításban is megjelentek. F őleg az ellen van kifogása, hogy a fordítók azokat a bizonyos szavakat is lefordították, s leírták úgy, ahogy a nép fiai
mondják. Dr. Kostić fel van háborodva. Felszólította a közvádlóságot,
hogy koboztassa el Henry Miller trilógiáját.
Dr. Kosti ć a nemiség kérdésének ismert szakért ője. Könyveiben szigorúan tudományos alapokon áll, Henry Miller pedig egy közönséges,
egy közönséges, na, író, bohém. S hát amit szabad Kosti ćnak szigorúan
tudományos alapon, azt nem szabad Millernek irodalmi alapon. Hozzá
kell tennem, hogy Kostić művei szerbhorvát nyelven jelentek meg, tehát
nem kellett őket fordítani, viszont azokat a bizonyos szavakat latinul
használja, s nem fordítja le a nép nyelvére. A nép b űnös nyelvére.
És most a legfontosabb: dr. Kosti ć egy irodalmi alkotás betiltását követeli 1968-ban, amikor ez a m ű úgyszólván az egész világon megjelent,
kapható, fordították, kiadták, olvassák és elisrnerik m ű vészeti értékeit.
Amikor már ott sem tilos, ahol megjelenésének idején betiltották. És
szó sem lehet arról, hagy Miller könyvét a pornográfia kategóriájába
sorolhatnánk, hacsak nem adunk a csuhások véleményére.
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Nemrégen írtam valami hasonlóról ebben a rovatban a niši egyetemisták lapjával kapcsolatban. Szóval vannak kísértetek. Mindig feltámadnak. Ls mindig támadnak. Ha nincs Čangi, akkor jó Henry Miller is.
Mert a tiszta erkölcsre vigyázni kell. F őleg, ha napnyelven vétenek ellene. A latin nem számít, az eleve erkölcsös. S szégyellje magát a nép,
hogy ezekről a dolgokról nem latinul beszél, mint dr. Kostic. Aki pedig
a nép nyelve miatt szégyelli magát, szalad az ügyészségre.
Tonnán László
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