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ÉGEN-FÖLDÖN: TORZSÁLT DICSŐSÉG 

T Ü R I G Á B O R 

Szomorka-gombóc, szömörke-labda-
rejtő viz-itta varsák 
fü-mély falán fenékhalakba 
morzsái hamis hamarság. 

Leszállnak ím e reszkető ereszre 
a bánatok, miként a fecskék. 
Tüdőkbe, tomporokba veszve: 
bal ismerés, siker sietség, 

parázsban rekedt láng, ígéret, 
lég-sújtotta lélek, igézett: — 
bezsongja ronda, rongy verébcsapat. 

Itt meztelen mezők a rétek, 
a rét virága drága vétek; — 
belészakadtál és beléd szakadt. 



ELKÖTELEZETTSÉG MINDEN TÉREN 

Beszélgetés dr. Löbl Árpáddal 

Nyolcvanéves dr. Löbl Árpád — irodalmunk Láng Árpádja és Lőrinc 
Pétere —, az író, a történész, a tanár, a forradalmár... Mi elsősorban 
és melyikben példamutatóbb, nehéz lenne eldönteni, hiszen szerteágazó és 
sokrétű tevékenységének mindegyikében maradandó értékeket mutat föl. 
íróként a jugoszláviai magyar irodalom születésének pillanatától, tehát 
pontosan hatvan éve van jelen, minthogy első kötete is pontosan hat 
évtizeddel ezelőtt jelent meg, hogy néhány évvel később aktivista-expresz-
szionista-dadaista verseivel, elbeszéléseivel és drámáival irodalmunkban 
éppen ő legyen az „új utakat keresők" legelszántabb harcosa. Harcos 
volt a szó valódi értelmében is, Pesten a Tanácsköztársaság résztvevője, 
itthon pedig már a húszas években pártsejteket alapít s agitál, amiért 
végül Bitolába száműzik. Harcos volt fegyverrel és tollal a kezében; 
elkötelezett verseket írt, műfordításokat, filozófiai jellegű tanulmányokat 
és irodalmi esszéket, és természetesen történelmi tanulmányokat közölt 
magyar, szerb és macedón folyóiratokban, elsősorban az Ütban, az Éhben, 
a Mában, de munkatársának tekintette a Stozer, a Pregled, a Knjiievnik, 
a Luc, a Kultúra és nem utolsósorban a Szervezett Munkás is. A háború 
után még sokoldalúbb tevékenységet folytat, előbb a Szerb Köztársaság 
oktatási minisztériumában tanácsos, majd itt, Vajdaságban szervezi a 
történelemtanítást, végül pedig egyetemi tanár. A Vajdasági Történészek 
Egyesületének megalapítója és tizenhét éven át elnöke, és elnöki tisztet 
tölt be a Hungarológiai Intézet Tudományos Tanácsában is. 

Ugyancsak a háború után bontakozik ki szépírói munkássága is: egy 
regényt, két novellás és több riportkönyvet adott közre, memoárjai har
madik kötetének megjelenése pedig hetek kérdése. Történettudományi ér
tekezéseit eddig mintegy tizenöt kötet és félszáz közös kiadvány őrzi. 
A felsoroltakhoz kívánkoznak még a szakkönyvek, évkönyvek és egyéb 
kiadványok is. Természetesen, a számokkal és adatokkal csak jelezhető, 
de nem mérhető Löbl Árpád munkásságának jelentősége. Mérhető viszont 
az, amivel szellemi életünket gazdagította és gyarapította. Ismeretes 
ugyanis, hogy a marxista történettudománynak és pedagógiának volt felénk 
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sokáig egyetlen igazán nagy formátumú egyénisége, iskolapolitikánknak 
pedig nélkülözhetetlen katonája. Hat évtizedes írói pályájával egyidős 
munkásmozgalmi múltja is, első kötete pacifista versei miatt már 1918-ban 
hadbíróság elé állították. 

Mielőtt bekopogtatnánk hozzá, hogy közösen tekintsünk végig élet
útjának főbb szakaszain, hadd jegyezzük -még ide Szeli István néhány 
évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatát, miszerint a Lőrincz Péter ápolta 
„sokféle műfaj mögött egységes emberi-világszemléleti magatartás rejlik, 
amelynek a legfőbb karakterisztikuma a humánum és az emberi egyenes
vonalúság. Változhattak — mint ahogyan változtak is — a társadalmi 
s államformák, a rezsimek és uralkodó osztályok, az ízlésirányok, stí
lusok és esztétikai divatok, de Lőrinc Péter szelleme mélyrétegeiben min
dig azonos marad önmagával, önnön lényével, legfeljebb ha a látóhatára 
szélesedett s tapasztalatokban gyarapodott." 

— Első könyvét, a Lány és béke című háborúellenes verseket tartal
mazó kötetét 1918-ban a jugoszláviai magyar irodalom konstituálódásá-
nak évében jelentette meg. Tekinthetjük-e ezt a művet irodalmunk első 
könyvének? 

— A kérdést nem is olyan egyszerű eldönteni. A Lány és béke 18 első 
felében, tehát még a háború vége előtt jelent meg, de tény, hogy az akkor 
már formálódó irodalmunknak még sokáig nem volt hozzá hasonló ki
adványa. Megjegyzem, ma már nem tartom jóknak ezeket a verseket, 
de akkoriban, főleg katonatársaim, nagy élvezettel olvasták. 

— A könyvnek sorsa van —szoktuk mondani. A Lány és békének is 
megvolt a maga sorsa — hadi sorsa. 

— A kötelező hadicenzúrát megkerülve, tehát félig illegálisan (de saját 
nevem alatt) jelentettem meg ezeket a versieket Pancsován, nem is gon
dolva, hogy utólag még a hatóságok figyelmét is felkeltik. Könyvem 
lefoglalták, engem pedig hadbíróság elé idéztek. Rám nézve az ügynek 
komolyabb következménye nem volt, mert a bíróság, „imintihogy nincs 
benne izgatás sem osztályok, sem nemzetek ellen", felmentett. Az „ítélet" 
szövegén azonban sokat töprengtem: nemzetek ellen nem is kívánok iz
gatni — gondoltam —, éppen ellenkezőleg, a nemzetek barátságáért kí
vánok harcolni, viszont, lám, a törvényszék tart az uralkodó osztály 
elleni harctól. Így tett engem osztályharcossá a VII . temesvári hadtest 
törvényszéke, még mielőtt a Kommunista Kiáltványt olvastam volna. H a 
már egy fél mondattal érintettem a nemzetköziség kérdését, kiegészítésül 
hadd mondjam elr akkoriban bennem ez a kérdés nem az elmélet, hanem 
a gyakorlat szintjén vetődött fel. Egyszerűen az életemből eredt. Kova-
üicán, a bánáti szlovák faluban születtem, odahaza magyarul beszéltünk, 
szüleink is csak akkor fordították németre a szót, ha nem akarták, hogy 
mi gyerekek megértsük, miről beszélnek. Az utcán már többnyire szlová
kul szóltunk egymáshoz, és barátaim is természetesen szlovákok voltak. 
Innen Orsovára kerültünk, ahol a szlovákot a román szó váltotta fel, 



a szlovák barátot a román és magyar. Újabb állomásunk Pancsova lett, 
ahol viszont német, szerb és magyar beszéd vegyült, legjobb barátom 
pedig a szerb nemzetiségű Danilo Tomin lett, akit később kommunista 
szervezkedés miatt a rendőrök agyonvertek. Következett a világháború, 
amelyben jó ideig lengyel—ukrán ezredben szolgáltam a Kárpátokban, 
majd Galíciában, Bukovinában és Ukrajnában. Mindenkinek nyelvét meg
tanultam, s közben azt tapasztaltam, valamennyien egyformák vagyunk, 
így lettem hát én nemzetközivé. 

— Katonai állomáshelyeihez fűződik forradalmi munkássága is. 
— Katonakoromban, 1916 és 18 között a nemzetköziség elvének han

goztatása is forradalmi tettnek számított, így hát ha azt veszem alapul, 
akkor az internacionalizmust és háborúellenességet hirdető verseim for
radalmi tettnek is minősülhetnek. Első igazi feladatomat azonban 1918 
nyarán, az ukrajnai bolsevikoktól kaptam, ti. azt, hogy mint osztrák— 
magyar tiszt vállaljam a nép lefegyverzésének feladatat. Vállaljam, de 
ne hajtsam végre. Noha ebbe a feladatba előttem néhányan már bele
pusztultak, én végrehajtottam a vállalt feladatot. Közvetlenül ezután 
Budapestre utaztam szabadságra, és egyetemre, ahol Korvin Ottó közeli 
munkatársaival, a forradalmi szocialistákkal kerültem közvetlen kapcso
latba. Tőlük kaptam az önképzésemhez szükséges könyveket és újságo
kat. Alig értem vissza Pancsovára, máris indultunk az olasz frontra, ahol 
részt vettem a Háború a háború ellen néven ismert felkelés szervezésében. 
A 33. aradi és a 29. bánáti brigád tagjaként egyszerűen megtagadtuk a 
háborúban való további részvételt, és hazajöttünk. 

— A Tanácsköztársaság ideje alatt ismét Pesten van, majd a fehér
terror kezdetén Pancsovára jön, itt rövid időre bebörtönzik, de hama
rosan szabadul, és egyéves pécsi emigrációja után, 1921-ben tanári ál
lást kap. 

— 1920-ban Pécsett kezdtem tanároskodni, majd 21-ben Nagybecs
kereken folytattam, de tanárként nagyon sok állomáshelyet kellett vál-
coztatnom. Ami pedig akkori munkásmozgalmi tevékenységemet illeti, 
Vasa Bogdanovval és Bonyhádi Ferenccel Pancsován marxista agitátor
képző tanfolyamot szerveztünk, és még pécsi emigrációm előtt kapcsolatiba 
kerültem a Pelagic-csoporttal is. Tomin barátom agyonverése és Gross 
Kristóf átvetése után a határon Horthy Magyarországába, — mert raj
tam volt a sor — a pécsi szabadságszigetre távoztam, ahol újságíróként 
és ipariskolai tanárként dolgoztam. Sajnos itt sem sokáig, mert 21 nyarán 
Horthy csapatai bevonultak erre a területre is, s most mint baranyai me
nekült érkeztem ismét Nagybecskerekre, folytatva a már megkezdett 
munkát, ekkor már a sajtószervekben is: elsősorban Csuka aktivista fo
lyóiratában, az tfíban és a Szervezett Munkásban. 

— Az XJtban tulajdonképpen az expresszionistából már dadaistává lett 
Láng Árpád szólal meg. Munkásságának ezt a korszakát irodalomtörté
netünk rendkívül jelentősnek tekinti. Bori Imre írja, miszerint „Láng 



Árpád volt az egyetlen határozott arcélű dadaista, aki nemcsak gyakor
lati irodalmi tevékenységében vonta le a bécsi magyar avantgárdé leg
frissebb eredményeinek a tapasztalatait, azon nyomban azok elméleti ál
talánosításaihoz is fordul, úgyhogy minden túlzás nélkül tekinthetjük 
Láng Árpádot az egyetemes magyar irodalom szintjén is a dadaizmus 
egyetlen magyar teoretikusának". 

— Ügy érzem, hogy a tízes évek humanista Löbl Árpádja a húszas 
évek elején inkább az expresszionalizmussal rokonszenvezett, ahogyan ezt 
irodalomtörténészeink mondanák.^. A dadaizmusba én valójában mene
kültem. Oka ennek az volt, hogy egy időre elvesztettem győzelmünkbe 
vetett hitemet. Először 1919-ben a proletárdiktatúra bukása, majd hu
szonegyben, a beszélgetés folyamán már említett pécsi „szabadságsziget" 
elvesztése ingatott meg. Ekkor egyszerűen nem tudtam tájékozódni, és 
tanácstalanságomban a dadaizmusban találtam fogódzókra. 

— Dadaista korszakát megelőzően irodalmunkban elsőnek közölt ak
tivista és expresszionista verseket. Mit jelentett ön számára az expresz-
szionizmusf 

— Elsősorban azt, amit e szó is jelent: kivetíteni önmagamat a világ
ba, a társadalomba. Jelentette továbbá az É N s a M I N D E N ellentétét, 
de azonosságát is. Már 1920-ban a Renaissance-ban, az első vajdasági 
expresszionista versben ezt írtam: „ É N vagyok a M I N D E N , a M I N D E N 
— É N vagyok." E kivetítésnek a célja az volt, hogy hassak a világra, 
habár, beismerem, mégiscsak elsősorban a világ alakított engem. Az 1920-
as évek Láng Árpádjáról Bori Imre úgy tudja, hogy a proletár expresz-
szionizmust kedvelte, sőt annak megteremtője e tájon. Én verseimmel 
elsősorban osztályomra, a proletariátusra igyekeztem hatni és rajta ke
resztül a társadalomra. 

— Hogyan határozná meg a különbséget Löbl Árpád, Láng Árpád, 
majd Lőrinc Péter között? 

— Kritikusaim olyképpen igyekeznek ezt a kérdést megoldani, hogy 
megállapítják, miszerint Löbl Árpád történelemtudós, Láng Árpád költő, 
Lőrinc Péter pedig szépíró, míg Zarko Plamenac — mert nem keveset 
publikáltam ezen és még sok más néven is — publicista és esztéta. Én 
ezúttal megkísérlem kissé pontosabban is meghatározni a különbséget. A 
Löbl Árpád-féle verseket egy utópista, álmodozó diákember írta, olyan 
módszerekkel, ahogyan azt az iskolában a poétikában tanulta. A húszas 
évektől írt verseket már Láng Árpád költötte, jelezve, hogy azok mögött 
már nem Löbl Árpád áll. Ismét más ember szólal meg a Lőrinc Péter 
név mögül. Ezt a nevet 1936-ban a balra tolódott Hídbzn való első 
jelentkezésemkor vettem fel. Lőrinc Péter tehát már realista volt, aki 
esztétaként mindig elfogadta az angazsáltságot, mint Zarko Plamenac 
valóban többnyire az esztétikai jellegű cikkek írója. 

— Nagyon pontosnak tartjuk a megfogalmazást, hogy a különböző 
stílusok ellenére is é sok név mögött egységes emberi világszemlélet húzó-



dik meg, melynek attribútumai a proletariátus, a humánum és a béke. 
Ha arra kérnénk, fogalmazza meg íréi hitvallását, mivel bővíthetné a 
fentebb említetteket? 

— Ügy érzem, erre a kérdésre már megadtam a választ. Löbl Árpád
tól Lőrinc Péterig elkötelezett író, történész, publicista és elkötelezett ta
nár voltam, de ma is elfogadom úgy az avantgardizmust, mint a rea
lizmust. 

— Mintegy tíz folyóiratnak volt állandó munkatársa, egyben azonban 
hiába keresnénk nevét. A Kalangyáró/ van szó, amelynek szerkesztői 
szerint Löbl Apád Kalangya-e//ene$ volt. Miért? 

— A Kalangyáén valóban nem tudtam lelkesedni, eleinte nem éreztem 
sajátomnak, aztán azért, mert a Híd és a Kalangya szerkesztői között 
1937-ben történt megegyezés után a kalangyások nem tartottak ki a 
népfrontos úton. Szó volt ekkoriban kölcsönös szereplésünkről is egymás 
folyóiratában — emlékszem, Laták közölt is nálunk —, én azonban nem 
voltam hajlandó írni, mert úgy éreztem, nem egy célért küzdünk. Ez 
később be is bizonyosodott, Ottmárék látták, igazam van, és ekkor meg
szűnt a kapcsolat a két szerkesztőség között. 

— Folyóiratunknak, a Yiíának több mint negyven éve munkatársa. 
Első írásait még Bitolából küldte. Hogyan került Macedóniába? 

— Vajdaságból először Gornji Milanovacra, majd egy későbbi idő
pontban Bitolába irányítottak, mondanom sem kell, büntetésből munkás
mozgalmi tevékenységemért. Csakhogy a hatóságok nem számoltak azzal, 
hogy ha minden munkásmozgalmit leküldenek egy-egy Bitolához hasonló 
„táborba", akkor ezeken a helyeken igen erős pártsejtek létesülnek. Ami
kor erre rájöttek, mint „zsidót, kommunistát" és — képzelje el ezt az 
abszurdumot — „macedónkodót" nyugdíjaztak. Így kerültem vissza Vaj
daságba, Pancsovára majd Szabadkára, és teremtettem még közelebbi kap
csolatot a Híddal. 

— Még Bitolában volt, amikor Zágrábban megjelent jelentős tanulmá
nya, a Pszichoanalízis és szürrealizmus című, és heves vitát folytatott Zo-
govicékkal. Mi volt a vita lényege? 

— Zogovic ebben az időben tért át a szocialista realizmus irányzatára, 
s példájának követésére akart rávenni engem is, habár én a realizmust 
csak formának, lényegesnek az elkötelezettséget tartottam. Mi akkor már 
tulajdonképpen a szocialista forradalomra készültünk, s úgy éreztem, az 
általam művelt irodalomnak is elsődleges feladata, hogy ezt elősegítse. 
Ebben, úgy láttam, nekem volt igazam, Zogoviénak pedig abban, és ezt 
el is ismertem neki, hogy a kultúrörökséget tisztelni kell, s a régebbi írók 
munkáit nem lehet mai mértékkel bírálni. Ezt önmagamban is revidiál-
tam, s a Hídban már új hangon szólaltam meg. 

— A háború alatt 1941 és 45 között hét gyüjtőtáboron, mondjuk így, 
vonszolták keresztül. Életrajzi adataiból tudjuk, hogy Nürnbergben, Os-



nabrückben vagy Barkensbrüggében is nemcsak agitált, hanem pártsejteket 
alapított, politikai jellegű cikkeket írt, előadásokat tartott... 

— Igen. Ezekben a táborokban többen folytattuk a még itthon elkez
dett munkát. Különösen gyujtőtáborbeli párttitkárommal, Oto Bihalji-
Merinnel dolgoztam sokat. 

— Itt, dolgozószobájának falán egy Oto Bihalji festette portré függ, 
ön katonaruhában. Mikor készült a portré? 

— Ottó készítette rólam Nürnbergbén, 1941-ben, az ismert nürnbergi 
nyilatkozat után, mert akkor nem voltunk biztosak abban, hogy valaha 
is hazakerülünk. Emlékszem, miután Ottó elkészítette barátainak portréit, 
á borbélyműhelybe ment, és tükörből a sajátját is megfestette. Később 
megtudtuk, hogy a „likvidálandók listáján" ő az egyes, én pedig a kettes 
szám alatt voltunk bejegyezve. 

— A háború után virágzásnak indult egész szellemi és tudományos 
életünknek, nevelésügyünknek és történettudományunknak lelkes harcosa 
volt, s azok közé tartozik, akik a marxista, tehát a dialektikus gondol
kodásnak törtek utat. Ennek jegyében bontakozik ki irodalmi munkás
sága is. 

— Nem változtam a háború után sem, továbbra is elkötelezett ma
radtam, az irodalomban és publicisztikában éppúgy, mint pedagógiai vagy 
történészi munkáimban. Meg kell mondanom, pszichopedagógiai módsze
rekkel dolgoztam, de az utóbbi években már nem tudtam valóra váltani 
minden elképzelésemet. Ez volt egyik oka annak, hogy három évvel ez
előtt, életem folyamán immár harmadszor, nyugdíjba vonultam. 

— Az újvidéki bölcsészkaron történelemóráin nemegyszer hangoztatta 
adlerista voltát a. freudizmussal szemben. 

— Pszichopedagógiai módszereim voltak. Úgy vélem ma is, hogy az 
embereket csak akkor lehet a társadalom hasznos tagjává nevelni, ha 
segítjük lelki problémáinak leküzdésében. Elkötelezett is csak ezek után 
lehet valaki. Hogy is állok én ezzel a kérdéssel? A történelemkutató 
esetén igyekszem megmagyarázni. Én „kétlépéses" történésznek tartom 
magam, aki nem elégszik meg a puszta faktográfia megadásával, hanem 
feladatául tűzi ki a szintézist és értelmezést, és állást foglal az esemé
nyekkel szemben. 

— Történelmi munkáiban zömmel a mai Vajdaság és ezen belül Bánát 
múlt századainak történetét igyekezett feltárni. 

— Több nagyobb kérdéscsoportot dolgoztam fel. Eleinte az agrár- és 
munkásmozgalom, ezen belül pedig az aratósztrájkok és a birtokkisajá
títások problémája érdekelt. Négy-öt könyvben foglalkozom ezekkel a 
számomra izgalmas kérdésekkel. Kutatási területemhez tartoztak a negy
vennyolcas forradalom vajdasági vonatkozásai. A kérdést elsősorban az 
agrár-problémák szemszögéből vizsgáltam. Feldolgoztam a vajdasági po
litikai pártok történetét, és foglalkoztam tudománytörténelemmel is. 



— Hétköznapok címmel regényt írt, melynek főhősének, Péternek 
életútja sok azonosságot mutat írójának, Lőrinc Péternek életútjávaL 

— Jórészt saját életemből vettem hozzá az anyagot, igyekezve az első 
világháború haladó mozgalmaira vetni benne fényt. Ezért memoárjaimat 
1918-cal kezdtem csupán, novellás kötetem, a Görbe utca 23 viszont a 
tábori élményekből (meríti anyagát. Irodalmi riportjaim — a Nemzet 
születik . . . , az Alakok — is megélt eseményeket tárnak az olvasó elé. 
„Megélt" és „esemény", azt hiszem, ez a két fogalom jellemzi szépiro
dalmi, prózai írásaimat. 

— ön a jugoszláviai magyar irodalom legismertebb memoárírója. Ed
dig két kötetben jelent meg életének egy-egy időben rövid szakasza, és 
közelgő 80. születésnapjára — lévén, hogy forradalmárral és történész
szel beszélgetünk, ne hagyjuk ezt sem ki: a francia forradalom évfor
dulóján, július 14-én ünnepli születésnapját — megjelenik önéletírásának 
harmadik kötete is. Melyik időszakot öleli fel benne? 

— A harmincas évek élményeit szeretném az olvasó elé tárni, bizo
nyítva egyben Szeli István tételét, miszerint a szépíró Lőrinc Péter egy 
kicsit mindig történész maradt, ahogyan történészként sem tudja meg
tagadni szépírói hajlamait. A kiadónál van már önéletrajzom negyedik 
kötete is, Az őrtorony tövében című, amelyben a hadifogolytáborok éle
téről beszélek. 

— Ujabban ismét költőként is jelentkezik. Jelenleg ezt a kifejezési 
formát találja legmegfelelőbbnek? 

— Versekkel kezdtem, és azzal is szeretném befejezni, de nem most 
azonnal. Hogy újból lírikus lettem? Kissé rendhagyó versek ezek is, tele 
eseménnyel, történelmi adattal, ami nem realizmust, hanem realitást 
jelent. Úgy érzem, annyira reálisak ezek a versek, hogy már avantgar
disták is. 

Lejegyezte: BORDÁS Győző 



A KÖLTÉSZET MEGSZÁLLOTTJA 

G O B B Y F E H É R G Y U L A 

Az irodában úgy ismernek, mint a költészet megszállottját. Mái 
kétszer voltam kultúrfelelős, s bár ez többletmunkával jár, meg a 
férjem is morog néha az elmaradozásért, szívesen elvállalom har
madszor is, ha kell. A kollégák verseket szavalnak, mikor udvarolni 
szeretnének, a kolléganők pedig mindig megkérdezik, nem untat
nak-e, mielőtt a szokásos témák: a zöldhagyma ára, a zugvarrónők 
új címei, a legeslegújabb kozmetikai csodaszer hatásfokának meg
tárgyalásába belekezdenének. Nem akarom kiábrándítani'őket, ezért 
szerény mosollyal tűröm, hogy olyannak lássanak, amilyennek a 
költészet megszállottját elképzelik. Az irodában pontosan számon 
tartják mindenkinek a bogarait, úgy hiszem, nem is jártam rosszul, 
mikor engem a költészet különc szerelmesei közé soroltak. Hámo
riné például folyton-folyvást a válás szélén egyensúlyozik, mert 
mikor átjött a kereskedelmi vállalattól, úgy mutatkozott be, hogy 
ő a nagy férfifaló. Azóta persze százszor megbánta ezt a marhaságot, 
de amíg 'bele nem öregszik vagy valóban el nem válik, addig állnia 
kell az effajta nőkre bukó férfi munkatársaink rohamát. Gyarmathy 
Esztert a virágai teszik tönkre, ő dobta fel az ötletet, hogy virág
cserepekkel tegyük vidámabbá az irodát, és be is hozott már /felső 
héten két japánibolyát. Azóta reszkető kezekkel locsolgatja meg
állás nélkül szaporodó gyűjteményét, amely minden állami ünnep
kor, nőnapon és a saját születés- és névnapján ugrásszerűen szapo
rodik, és bár velem együtt mindenki sejti már, hogy csak megját
szotta magát, valójában unja, talán már gyűlöli is az áhítattal 
emlegetett virágokat, mindenki úgy tesz, mintha minden a rendben 
volna, és hozzák Esztikének az újabb és újabb, mind időigényesebb 
gondozást és több fáradságot igénylő virágokat. Nekem viszont, 
ha már belefáradtunk a negyedévi mérleg számsorainak egyezte-



tésébe, Havár kolléga mindig elszavalja, hogy „Már vénülő sze
memmel őrizem a szemedet", mire a beszélgetés csakhamar a nálunk 
dolgozó asszonyok korára, majd erről szinte szükségszerűen kívá
natosságukra terelődik, és ha be nem lép valamelyik főnök, nagy 
kacagással zárul. 

Ami a költészetet illeti, az az igazság, hogy egyszer én is írtam 
egy verset. H a azt mondom, egyszer, azt hihetné valaki, hogy már 
nem is tudom, mikor. Pedig pontosan tudom: aznap voltam tizen
hét éves, három hónapos és négy .napos. És a dátumot is: 1965. 
április 2-án történt, délután fél háromkor. Akkor volt egy hete, 
hogy .megszöktem anyáméktól. Rettentően szerelmes voltam akkor, 
már két teljes hete, és úgy gondoltam, hogy jövendőbelim, akit első 
pillantásra szerettem meg, és aki fülig szerelmes belém, olyan em
ber, aki kitart mellettem minden bajban egy egész viszontagságos 
életen keresztül. Ezt is egyetlen pillantással mértem fel, mert akkor 
még azt hittem, hogy én egy pillantással is megláthatom, ki milyen 
ember, mennyire becsületes, mennyire megbízható, kitartó, jóságos, 
szeretetreméltó. Pontosan ilyen sorrendjében a jótulajdonságoknak. 
Arra, nemhogy egy pillantás erejéig, semeddig se gondoltam, hogy 
ugyanekkor azt is felmérhetném, mennyire hazug, megbízhatatlan, 
szélhámos vagy gonosz valaki. Az ember tizenhét éves korában 
még azt képzeli, hogy ezek nem is jönnek a közelébe. 

Azért is szántam rá magam a szökésre, mert anyámék nem voltak 
hajlandók elismerni ezt a képességemet. Bántott, hogy nem bíznak 
bennem. Bántott, hogy még mindig éretlen tacskónak tartanak, 
akit nem lehet moziba se elengedni szülői felügyelet nélkül. Közben 
én felnőtt asszonynak éreztem magam, akinek joga van önállóan 
cselekedni, úgy irányítania sorsát, ahogy neki megfelel. Ezért szök
tem meg, és hagytam ott csapot^papot, meg ami a legnagyobb buta
ság volt, a középiskola utolsó osztályát is, hogy egy kis bőrönd 
holmival a kezemben azonmód új életet kezdjek. 

Pontosan egy hétig, 1965. április másodikáig tartott az új életem. 
Délután fél három volt, mikor a városból hazaértem, és egy cédulát 
találtam az ajtóra tűzve: „Meny a fenébe ne is lásalak." 1965. 
április másodika volt, és én a postáról értem haza, ahol szégyentől 
piros arccal adtam fel anyáméknak egy sürgönyt, amelyben azt 
állítottam, hogy hirtelen megbetegedtem és nincs pénzem orvosra. 
„Azonnal küldjetek!" — így fejeztem be a sürgönyt. Aláírás: „szen-



vedő lányotok, aki mindennek ellenére megbocsátó szívvel gondol 
rátok, Irén." Szerettem pontosan fogalmazni. S akkor ott termett 
előttem az a cédula. 

Délután fél három volt, és én sohase hittem volna el senkinek, 
hogy az a szöveg nekem szól, ha nincs az ajtó elé kikészítve a kis 
bőröndöm is. De ott volt, benne a siető kézzel belegyürkéit egyheti 
szennyes. S akkor váratlan dolog történt velem. Ahogy ránéztem 
a cédulára, sírni kezdtem. No, nem azért, mert megaláztak és ki
dobtak. Nem azért, mert ez volt életem első nagy csalódása. Nem 
azért, mert a magamról alkotott jó véleményemről kellett lemon
danom. Az is fájt, de higgyék el, nem azért öntött el a végtelen 
keserűség. Azt még, ha összeszorított fogakkal is, de kibírtam volna. 
Hanem az a cédula csupa mocsok volt, mintha valaki töpörtyűt 
evett volna róla. A zsíros foltok és a morzsák a reggelizőpapír 
tipikus térképét rajzolták szemem elé. Aztán meg azt, hógy „menj", 
így írta rá választottam: „meny". En és ipszilon. A tetejébe pedig 
azt a szót: „lássalak", egyetlen egy árva kis s-sel írta. „Lásalak". 
Én mindig kitűnő voltam magyarból. A helyesírási versenyeken én 
képviseltem az iskolát. Két diplomát szereztem, egy első ós egy 
második helyet. Hát ezt érdemeltem, mikor szerelmemért otthagy
tam az iskolát is, a magyarórákat is, a helyesírási versenyeket is, 
hogy szüléimről és egész előre gyártott sorsomról ne is beszéljek? 
Ezt érdemeltem cserébe? „Meny" és „lásalak". Ráültem a bőröndre, 
amelyből kilógott a kékcsipkés kombiném összegyűrt pántja, és 
zokogtam. 

Délután fél három volt, és én nem sajnáltam azt a fickót. Meg
érdemelte sorsát. Elhatároztam, hogy úgy otthagyom, mint Szent 
Pál az oláhokat. Nekem nem fog helyesírási hibáktól nyüzsgő 
leveleket irkálni mindenféle zsírfoltos és gyűrött papírosokra. Ott 
helyben írtam a pacáknak egy verset. Ott, 1965. április másodikán 
írtam életem egyetlen versét. Ott, a kis bőröndömön üldögélve a 
zárt ajtó előtt. Ott, délután fél háromkor, amikor más válasz 
eszembe se juthatott. Amikor a csalódásra és keserűségre más kife
jezőeszközöm nem maradt. 

Arra a zsírfoltos és gyűrött papírra írtam én is, amelynek másik 
felén még égett a „meny" és a „lásalak". Levettem az ajtófélfán 
maradt rajzszöget, és azzal tűztem oda a verset. Soha azóta nem 
írtam le, de nem tudom elfelejteni. Soha mást nem írtam, mert 



nekem az volt a vers, életem egyetlen verse. Soha el nem mondtam 
senkinek, pedig ma is tudom. Mert így szólt: 

Aki csaló megérdemli 
Aki írni se tud megérdemli 
Aki nem lát megérdemli 
Aki nem hall megérdemli 
Aki gyáva megérdemli 
Aki elment megérdemli 
Egyedül sír az emlékein 

Csak azért vártam fél ötig, hogy mindezt a szemébe is mondjam. 
De mivel még fél ötkor sem jelent meg, fogtam a bőröndöt, és ki
gyalogoltam a főútra, ott felvett egy teherautósofőr, és hazahozott. 
Anyám eljáult, mikor meglátott, apám pedig szemmel láthatóan 
ingadozott megpofozásom és megcsókolásom között. De végül is 
eltereltem az ügyről a figyelmüket. Anyámnak a kezébe nyomtam 
a sok szennyest, hogy mossa ki, apámnak meg beadtam, hogy soha 
többé nem megyek vissza abba a rohadt gimnáziumiba, hogy a pad
társam a szemembe röhögjön, amiért megszökni se voltam képes 
igazából, inkább fölakasztom magam. Így rögtön az újabb felad
ványokkal kezdtek foglalkozni, a régieket meg félretették. 

A versről senkinek sem kértem ki a véleményét. Magam is tudom, 
hogy kezdő munkája, magam is tudom, hogy mindenféle hiányos
sága van. De olyan helyzetben született, amelyben minden más 
cselekvést pótolt. Nem is akartam, magától született. Azóta is 
akkora vihart kavar a lelkemben, ha eszembe jut, hogy biztos va
gyok benne: vers. Jobb nem is beszélni róla, mert fölösleges. 

Az érettségi vizsgát magánúton tettem le. Nem hagytam magam. 
Ha nem is kitűnőre, de levizsgáztam, és utána állást kerestem 
magamnak. Senkibe se szerettem bele első pillantásra. Senkiről sem 
gondolom, hogy megbízható. Nem tudom, kiben mekkora jóság 
lakik. Tizenegy éve élek a férjemmel, két gyerekem van, de nem 
tudom, szeret-e annyira, hogy végigélje velem az egész életet. Néha 
eszembe jut, hogy talán túlságosan gyanakvó és bizalmatlan lettem. 
Ilyenkor összeszorítom a fogam, és kényszerítem magam, hogy 
folytassam a munkámat, nem érdemes elérzékenyedni. 

Az író—olvasó találkozókra valóban nagyon szeretek eljárni. 
Mióta kultúrfelelős vagyok, magam is szerveztem ötöt a gyár men
zájában. Mindenki azt hiszi rólam, hogy a költészet megszállottja 



vagyok, pedig csak a költők arcát szeretem látni, mikor előveszik 
verseiket, hogy felolvassák őket. Biztos vagyok benne, hogy olyan 
az arcuk, mint az enyém volt, mikor életem első és egyetlen versét 
odatűztem arra a kopott ajtófélfára. AKI CSALÓ MEGÉRDEMLI 
Arra gondolok, milyen szenvedés indíthatta őket, mikor hozzá
fogtak az íráshoz. AKI ÍRNI SE TUD MEGÉRDEMLI Szerintem 
az a jó költő, aki az érzéseimre hat a felolvasásával. AKI N E M 
LÁT MEGÉRDEMLI Szeretem hallani, mikor megremeg ,a hangjuk 
az első szavaknál. AKI N E M H A L L MEGÉRDEMLI A szemükbe 
nézek, mikor megértést keresve föltekintenek, és a közönség rájuk 
meredő tekintete elől újra a papírba bújnak. AKI GYÁVA MEG
ÉRDEMLI Mert én tudom, milyen érzés költőnek lenni. AKI E L 
MENT MEGÉRDEMLI A szájuk remegését figyelem, azt a pilla
natot, amikor a felső ajak széle megrándul. E G Y E D Ü L SlR AZ 
E M L É K E I N Figyelem az arcukat, és együttérzek velük. Sokszor 
nem is hallom szavaikat, de nem is fontos az olyankor. A saját 
szavaimat hallom, a saját szenvedésemet érzem, és azon gondolko
dom, hogy bírják ki a költők, miképpen viselik el ennyi sor versnek 
a terhét. Mert én 1965. április másodika óta nem írtam verset. Meg 
se próbáltam. Engem az az első is szinte elképzelhetetlen szenvedés 
elé állított, amit nem akarok megismételni. Bár az emléke felejt
hetetlen. Ezért járok el minden költői estre a művelődési házba, 
és ezért szervezem meg az író—olvasó találkozókat a menza fabur-
kolatú, rideg nagytermében. Engem nem zavar a kiszellőztethetet-
len ételszag, nem zavarnak a zsírosan maradó műanyag tetejű 
asztalok, nem zavar az olcsó üveglámpák erős fénye. Azt magya
rázom mindenkinek, hogy a költészethez nem kell kárpitokkal 
borított színpad és vöröslő lámpás félhomály. A költészethez a 
költők sokat szenvedett arca kell, az a remegés, ami meglebegteti 
a kezükbe vett vers papírlapjának sarkait. Én a költők arcát figye
lem, és nem az ételpult nyitva maradt függönyét. A szemüket fi
gyelem, azt a rebbenést, amiről mindig eszembe jut 1965. április 
másodika, az a délután, mikor pontosan fél háromkor értem haza. 
Szükségem van a költőkre. Szeretem őket. Az irodában is úgy is
mernek, mint a költészet megszállottját. 



EGY APOLOGÉTA LEVELE (II.) 

V A R G A Z O L T Á N 

sí-

Negyvennyolc szerencsétlen, negyvennyolc ember. Ennyi volt a 

száma a Lugdunumi Ünnepi Játékok áldozatainak. 
Ennyi maradt a százharminckettőből, ennyien voltak azok, aki

ket sem okos érveléssel, sem pedig ígéretekkel és fenyegetésekkel 
nem lehetett jobb belátásra bírni. Három diakónusukhoz, Attalus-
hoz, Sanctushoz és Maturushoz hasonlatosan, többségükben keres
kedők és kézművesek, ideszámítva családtagjaikat is, akiket szinte 
sohasem lehetett atyjuk vagy férjük követésétől eltéríteni. Rabszolga 
viszont alig akadt közöttük; annál inkább az ellenük valló tanuk 
sorában, azok között akik — amint azt előtted szükségtelen és az 
igazság szempontjából bőn is lenne tagadnom — elejétől végig igaz
talan vádakat támasztottak alá vallomásukkal. Lényegében a vára
kozásnak megfelelően, de nem kis vesződség után, lévén, hogy 
sokakat közülük többszöri megkínoztatás árán volt lehetséges csak 
rávenni fertelmes kicsapongásokról és véres szertartásokról szóló 
vallomásaik megtételére. Feltehetőleg azon oknál fogva, hogy ezek 
a krisztiánusok rabszolgáikkal nem bántak rosszul; sokan közülük 
családjuk tagjainak tekintették őket, egy asztalnál étkeztek velük, 
betartani igyekezvén vallásuk ama tanítását, miszerint istenük nem 
ismer szabadot és rabszolgát, patríciust és plebejust, gazdagot és 
szegényt, amely nézet, ha meggondoljuk, igen közel áll számos álta
lunk is nagyrabecsült, sőt példaképnek tekintett bölcselő gondola
taihoz. Nem utolsósorban Epictetus tanításához, aki maga is a rab
szolgaság kenyerét ette, s akitől maga az Imperátor tanult meg a 
rabszolgákkal s általában a kiszolgáltatottakkal és nincstelenekkel 
együtt érezni. Szükségtelen is mondanom tehát, hogy eme tanítás 



eleve kizárja a követőinek tulajdonított véres szertartásokat és 
mindazon egyéb szörnyűségeket, melyekkel vádoltuk őket. Ezt 
igyekeztek megértetni velünk egyébként maguk a vádlottak is, vég
zetesen nem értve, hogy megértenivalójuk immár csak nekik lehet. 
Nekik, akik közül némelyek mintha értették is volna, hogy csupán 
az istenek előtti látszólagos hódolatra kell rászánniuk magukat, és 
szabadságukat máris visszanyerhetik; többen közülük ezért meg
meginogtak, átmenetileg hajlandóknak mutatkoztak engedni, utóbb 
azonban többen visszavonták ígéretüket, úgyhogy a halálba külden
dők száma hol harminchatra is csökkent, hol ötvenkilencre is fel
ugrott, hogy a végén negyvennyolcban állapodjon meg. 

Nem számítva azt a két szerencsétlen eszelőst, aki önként csat
lakozott hozzájuk, s akikkel együtt számuk kerek ötven lett. Vet-
tius Epegathust, aki nagybátyánk intő szava ellenére sem volt képes 
békén maradni, valamint egy Alexander nevű frígiai származású 
orvost, aki a játékok utolsó napjaiban még a Vettius által keltett
nél is nagyobb meglepetés okozója lett. 

Vettiusnak egyébként nem adatott meg, hogy életét az amfi
teátrumban fejezhesse be, azokkal együtt, akiket társul választott. 
Helyzeténél fogva kínvallatásnak nem volt alávethető, bűnéért, he
lyesebben bűnös esztelenségéért pedig fejvesztéssel lakolhatott csak. 
Lugdunum fórumán, még az ünnepségek kezdete előtt, de társai 
szeme láttára, mindenki számára érthetően hirdetvén, hogy bármi 
rangban álló ember legyen is, sorsát senki sem kerülheti el, ha a 
krisztiánusság bűnében találtatik vétkesnek. Mindez azt követően 
történt, hogy Vettius körülbelül tíz nappal első látogatása után is
mét felkereste nagybátyánkat és a krisztiánusok perében magának 
követelte a védő szerepét, mikor pedig nagybátyánk ezt elutasí
totta, nagyszámú fültanú jelenlétében ismételten krisztiánusnak val
lotta magát. Minden jel szerint azért járva el így, hogy nagybátyánk 
még a legjobb szándék mellett se kímélhesse meg. — Hagyjuk a 
komédiát, Claudius. Elégszer tudtodra adtam már, hogy krisztiánus 
vagyok — vetette oda a külön e célra ácsolt vérpadról leszólva 
nagybátyánknak, amikor az még egyszer utoljára állítólagos hité
nek megtagadására szólította fel. Tagadhatatlanul bátran ment a 
halálba, ugyanakkor azonban egy makacs következetességgel végig
játszott színészi alakításra is emlékeztetve. Utolsó percéig válto
zatlanul megőrzött csúfolódónak tetsző mosolyával számomra leg
alábbis ilyennek hatott, barátai és ismerősei többnyire szintén így 
vélekedtek, szánalommal tekintve rá és döbbent értetlenséggel. 



Ellentétben a diadalordításban kitörőkkel, azon köznépbeliek és 
rabszolgák tömegével, akiknek kárörömtől és gyűlölettől sugárzó 
arcát szemlélve nyilvánvalónak látszott, hogy mindenekfelett egy 
római polgár vesztét ünneplik, olyan valakinek halálát, aki közü
lünk való. Ugyanazért örvendeztek tehát, amiért mi Vettiust job
ban szántuk a halálával kezdetét vevő szörnyűséges színjáték többi 
áldozatánál, akiket viszont mégiscsak jobban sajnáltunk, mint 
amennyire a velük egyívású szerencsésebbek szánakoztak felettük az 
amfiteátrum lelátóiról gyönyörködve szenvedésükben. 

Vettius kivégzése ugyanis mindennek a kezdete volt csak. Ugyan
olyan értelmetlen és sokban megfejthetetlen prológusa csupán az 
augusztus elsején kezdődő és Augustus emlékének szentelt ünnep
ségeknek, mint amilyenek maguk az ünnepségek fénypontjának szá
mító cirkuszi játékok voltak. 

Heteken át folyt a készülődés, a nyüzsgés egyre nagyobb lett, a 
várost kíváncsiak hada árasztotta el. Nem csupán a környékbeli 
települések és a dél-galliai városok, Gratianopolis, Arelas, Massilia 
lakosai igyekeztek ugyanis Lugdunumba ezrével az ünnepségekre, 
hanem szép számmal érkeztek távolabbról is. A Rhenus partjai kö
zelében fekvő határvidékről éppúgy, mint az ország belsejéből és 
messzi nyugati vidékeiről, Lutetia Parisiorumiból, Cenabumból, Bur-
digalából, sőt még a Fretumon túlról is, Britanniából. Egynémely 
távoli országrész fél, sőt egészen vad lakóinak szokatlan öltözete 
messze kirítt a sokadalomból. Jöttek azonban a Impérium más 
tájairól is, Itáliából viszonylag kevesen, sokkal többen Hispániából. 
Úgy, mint a korábbi esztendőkben is az Augustus-ünnepségek ide
jén, éppen csak a megrendezendő cirkuszi játékok minden eddigit 
meghaladó arányainak hírére számbelileg tetemesen megnövekedve. 
Városszerte mindenütt annyira megteltek a deversariumok, hogy 
napokkal a játékok kezdete előtt már a környékbeli cauponákban 
is a szokásos ár sokszorosáért lehetett csak szobához jutni. Így az
után az éjjeli szállást kínáló magánházak tulajdonosai sem panasz
kodhattak, sőt azok a sátorlapkészítők sem, akik a nagyszámú fedél 
nélkül maradóra számítva jó előre felkészültek már. Hasonlókép
pen jól kerestek a legkülönbözőbb tavernák, bormérések és bordély
házak tulajdonosai, s azok a mindenütt megtalálható utcalányok 
is, akik eme házak falain kívül űzték mesterségüket. Akárcsak a 
mindenféle rangú és rendű csepűrágók, kardnyelők, bűvészek és báb
játékosok, a gabona- és rabszolgakereskedők, mészárosok, felcserek, 
javasemberek és kuruzslók, a játékbarlangok tulajdonosai, akiknek 



helyiségeiben szünet nélkül pergett a kocka, valamint a pénzváltók, 
uzsorások, csalók, tolvajok és útonállók népes serege, vagyis mind
azok, akik miatt nagybátyánk kénytelen volt több távolabb állomá
sozó légió kötelékébe tartozó cohorsot is Lugdunumba vezényeltetni. 
Nem feledkezhetünk meg azonban a különböző istenek szentélyeiről 
és ezek papjairól sem, tekintve hogy a városba érkezettek nagy 
többsége nem mulasztott el illő áldozatokkal hódolni az istenek 
előtt. 

Azok színe előtt, akik mintha mégsem fogadták volna maradék
talanul kegyeikbe mindazt, ami a tiszteletükre történt. Legalábbis 
ami a cirkuszi játékokat illeti, amelyek a leggondosabb szervezés 
ellenére sem sikerültek úgy, ahogyan azt Lugdunum és egész Gallia 
lakói elvárták tőlünk. Mindvégig teljes hangerővel oroszlánokat 
követelve, amely állatok tudvalevőleg sehol sem találhatók meg 
Gallia földjén. Nagybátyánk tehát, amikor a cirkusz elkerülhetet
lensége már bizonyossá vált, Africa legátusához fordult oroszláno
kért, sikerült is négy, ilyen feladatokban már gyakorlott példányhoz 
jutnia, éppen csak Neptunus haragja folytán az állatokat szállító 
hajó sohasem érkezett meg Massilia kikötőjébe. Azaz hát ki tudja, 
miért: a krisztiánusok szerint bizonyára az ő istenük akaratából 
történtek a dolgok ekképpen, anélkül azonban, hogy a szerencsét
lenek sorsán ez bármit is változtathatott volna. Vagy ha mégis, hát 
rontott csak, mivel nagybátyánk nem csupán a kellő látványosság 
kedvéért szeretett volna oroszlánokhoz jutni, hanem arra is gon
dolva, hogy ezek a félelmetes és királyi fenevadak viszonylag gyor
san végeznek az áldozatokkal. Oroszlánok híján azonban mind
össze három leopárdra voltunk utalva, amelyek mintha még féltek 
is volna — nem az áldozatoktól ugyan, inkább a fékeveszett tömeg 
ordításától. Befutva az arénába, napfénytől elvakítottan, hunyo
rogva tekintettek szét, fújtak, morogtak, farkukkal csapkodva sző
rüket borzolták, farolva és meg-megfordulva többször is megkísé
reltek kimenekülni; bestiáriusainknak úgy kellett őket ostoraikkal 
és hosszú lándzsáikkal visszakergetni. Külön is megnehezítette a dol
gokat, hogy a halálraítéltek az állatok elől sem menekülni nem 
voltak hajlandók, sem a felkínált kardot elfogadni, hogy velük 
szembeszálljanak. Üres kézzel és csupaszon, testükön a korbácsüté
sek és más előzetes kínzások nyomaival, arcukon valami megfel
lebbezhetetlen igazság birtokában lévőnek tetsző, szelíden fölényes 
mosollyal, többnyire mozdulatlatlanul állva vagy a földre kupo
rodva várták a fenevadak közeledését, amelyek e furcsa viselke-



dést nem értve inkább csak zavarukban és rémületükben marcan
golták össze a nekik szánt áldozatokat. Legtöbbször csak sebesülten 
hagyva ott őket, várakozáson felül sok munkát adva a kegyelem
döfést osztogatóknak. Mind többször és mind hangosabban csapott 
magasra az elégedetlenség zúgása az amfiteátrum falai között, egy 
idő múlva pedig már ülőpárnák, frissítők fogyasztására szolgáló 
fakupák és ónpoharak, majd kődarabok is repültek a tőreikkel kö
zeledő katonák felé, akik nagybátyánk jeladásait lassanként kezdték 
nem észrevenni. Később a szolgálatot teljesítő század centuriója fel 
is jött hozzánk, és arra kérte nagybátyánkat, ne siessen túl hamar 
véget vetni a szerencsétlenek szenvedésének, mert attól tart, képtelen 
lesz a rendet biztosítani. 

Ettől kezdve az események mindinkább kicsúsztak nagybátyánk 
kezéből, s mindannyiunkéból is, akik inkább nem akarva, mint 
akarva lettünk rendezői az arénában lejátszódóknak. Claudius Va-
lerius itt az amfiteátrumban megszűnt legátus lenni, nem volt többé 
Gallia ura, körülöttünk egy időre a tömeg lett az úr. Maga a forró 
augusztusi naptól, gyűlölettől, vérszagtól és tulajdon ordításától 
megittasult tömeg, olyan kocsibajtokhoz téve minket hasonlatossá, 
akik robogó szekerükön ülve mindössze abba reménykedhetnek, 
hogy megvadult lovaik, miután kitombolták magukat, tajtéktól bo
ntottan valahol mégiscsak megállapodnak, amiért is legbölcsebbnek 
tartják, ha a gyeplő rángatásával nem is igyekeznek őket erőszakkal 
féken tartani. Így utólag visszagondolva a történtekre, helyzetünk 
legalábbis ilyennek látszik. Akkor azonban — bármennyire elcsé
peltnek is tűnjék eme hasonlat — inkább holmi tört kormányú hajó 
utasainak éreztük magunkat, kiszolgáltatva a hullámok és a szél 
erejének, minden pillanatban felkészülve az örvénylő mélység által 
történő elnyeletésre. Igen, Verus, mindeddig sohasem tapasztaltam 
még, milyen félelmetes is a tömeg, fenyegető, kiszámíthatatlan és 
vérre szomjazó. Gyakran úgy éreztem, merő véletlen csupán, hogy 
nem mi magunk fetrengtünk odalenn az aréna homokján, sebektől, 
borítva és véresen, kiszolgáltatva a vadállatoknak vagy a helyettük 
cselekvő hóhérok kénye-kedvének, illetve hogy egy ilyen fordulat, 
ha netán megpróbálnánk valamiképpen gátat vetni az elszabadult 
szenvedélyeknek, egyik pillanatról a másikra bekövetkezhet. Mert 
végtére is, ha az indulatoktól elragadott nézősereg hangulata ilyen 
irányt vesz, ugyan ki lett volna képes eme szándékának megvalósí
tásában megakadályozni? Arra gondolva pedig, hogy valamikor 
Spartacus felkelésének idején többször is megtörtént, hogy a lázadó 



gladiátorok foglyul ejtett tiszteket, patríciusokat, szenátorokat 
kényszerítettek egymással vagy vadállatokkal való küzdelemre, en
nek bekövetkezte valahogy cseppet sem látszott lehetetlennek. És 
hát valóban: miért lenne lehetetlen, amiről tudjuk, hogy egyszer 
már megtörtént, megtörténhetett? Mindenesetre ott az amfiteát
rumban, sokezernyi eltorzult arctól körülvetten, szitkok és vad rö-
hejek áradatával a fülünkben, nemcsak lehetségesnek látszott ez, 
hanem egészen közelinek is. Bármennyire távol volt, nagyon is távol 
— annak köszönhetően, hogy a tömeg anélkül volt hatalmas és 
félelmetes erejű, hogy erre ráébredt volna. Mégis be kell vallanom 
neked, hogy miközben félelemtől rettegve és iszonyattal telve a 
szerencsétlen áldozatok kínjait néztem, vagy inkább láttam akara
tom ellenére is, sehogyan sem tudtam szabadulni annak gondolatá
tól, hogy ha csakugyan létezne holmi isteni igazság, akár Justiciáé, 
akár a krisztiánusok Jézusáé vagy Jehovájáé, úgy valóban ennek 
is kellene bekövetkezni. Függetlenül attól, hogy vonakodva és kény
szerfiségből tettük, amit tennünk kellett, és hogy valóban ellensé
gei-e eme boldogtalan krisztiánusok az Impériumnak. 

Mert hogy mégsem alakult minden maradéktalanul a kívánalmak 
szerint, az végtére is túl kevés volt ahhoz, hogy abból bárki is 
holmi isteni igazság létezésére következtessen. Annak ellenére, hogy 
a játékok befejeztének közeledtével a tömeg hangulata mind kevésbé 
volt olyannak mondható, hogy egyértelműen megfelelt volna az 
Impérium érdekeinek. Bármi szörnyű kínokat kellett ugyanis ki-
állniuk az áldozatoknak, hitük (vagy eszelősségük) megtagadására 
és az Impérium isteneinek dicsőítésére közülük senkit sem sikerült 
kényszeríteni. Sem a halálig még hosszú és keserves utat jelentő 
újabb kínzások fenyegetésével, sem pedig az élet ígéretével. 

Ahányan csak voltak, mind a negyvennyolcan, olyan elképzel
hetetlen lelki erővel álltak ki oly kínzásokat, amelyekről egysze
rűen nem hihető, hogy közülük bárki akár egynek túlélésére is képes 
lehessen. Könnytől elfutott szemmel, de többnyire jajszó nélkül 
tanúskodtak olyan képességekről, hogy a látottak a közönség egy 
részénél alighanem ama széltében elterjedt legendát támasztották 
alá, mely szerint a krisztiánusok istene, csodatévő erejénél fogva, 
képes érzéketlenséget bocsátani híveire, olyképpen, hogy ezek lát
szatra szenvednek csupán, sőt valóságos testi mivoltukban nincsenek 
is jelen, hanem odafenn vannak már istenüknél, aki csupán látszólag 
eleven, de már lélek nélküli porhüvelyüket hagyta itt nekünk ked
vünk szerinti további gyötörtetésre. Sokak által ismert legenda ez, 



annak ellenére, hogy maguk a krisztiánusok tiltakoznak ellene, hir
detvén, hogy ők valóságos kínok kiállása árán nyerik el az örök 
életet és válnak érdemessé a feltámadásra. Pedig ha meggondoljuk, 
ez a látszólagos kínokról szóló mese, e képtelen vallás mártírha
lálra kész hívei számának növelésére éppolyan alkalmas lehetne, 
mint tulajdon lelkiismeretünk megnyugtatására. Számomra is ké
nyelmes megoldást kínálhatna tehát, ha nem tudnám, hogy csodát 
emlegetni annyi, mint nem ismerni valamely jelenség magyarázatát. 
Ám ha már a magyarázat keresésénél tartunk, hadd említem meg, 
hogy egy orvos barátom szerint a szülő asszonyok azért viselik el 
viszonylag könnyen a vajúdás gyötrelmeit, mert tudják, hogy kín
jaik nyomán új élet fakad. Elképzelhető hát, hogy e szerencsétlenek 
is azért voltak képesek ennyi fájdalom kiállására, mert úgy hitték, 
új életet szülnek, tulajdon új életüket. Okkal vagy ok nélkül véle
kedve így, egyre megy, akárcsak azon szülő anyák számára, akik 
a gyermekágyban végezve, sosem tudják meg, eleven újszülöttet 
hoztak-e a világra vagy apró tetemet csupán, egy csöppnyi halált 
a maguké mellé . . . Bármiként álljanak is azonban mindezen dolgok, 
tagadhatatlan, hogy a játékok vége felé a nézőközönség hangulatá
ban különös változás volt tapasztalható. Egyre többen lettek olya
nok, akik már nem a krisztiánusok megtömését kívánták, nem azt, 
hogy szenvedéseik súlya alatt összeroppanva végül is hódoljanak 
az Impérium isteneinek. Vagyis az áldozatok érthetetlen ellenállása 
és ha'lálraszántsága többé már nem annyira dühöt és felháborodást 
váltott ki belőlük, inkább bámulatot és elismerést, egyfajta egészen 
sajátos érzést, ami egy nagyon is hagyományosan római érzéshez, 
az ellenség hősiességének megbecsüléséhez kezdett veszedelmesen 
hasonlítani. Alighanem éppen azért, mert az igazi részvéthez ugyan
olyan kevés köze volt, mint egykor hódító hadvezéreinknél és ka
tonáinknál, akiket ez a megbecsülés semmiképp se tartott vissza az 
ellenség legyőzésétől és a legyőzöttekkel való kíméletlen leszámo
lástól. Annál több köze volt viszont a legközönségesebb nyerész
kedési vágyhoz, annak következtében, hogy az első áldozatok ki
tartása láttán a nézők soraiban sokan fogadásokat kötöttek, vajon 
ez vagy az a megkínzott képes lesz-e kiállni újabb kínokat, vagy 
pedig megtörve a megalázkodást vállalja inkább. És mivel mind
annyiunk nagy megrökönyödésére sőt rémületére, ez utóbbira mind
egyre hiába vártunk, hamarosan azok száma került túlsúlyba, akik 
a megkínzottak további kitartására és hősiességére tettek egyre te
kintélyesebb pénzösszegeket, ennek megfelelően többé már nem 



gyalázva és szidalmazva, hanem további kitartásra buzdítva az 
áldozatokat. „Ne hagyd magad, Maturus!", „Tarts ki, Attalus!" 
kiáltozták feléjük kórusban, aszerint, ki volt a soron. Elhangzottak 
azonban olyan kiáltások is, mint „Halj meg szépen, ha már úgyis 
meg kell halnod!", vagy „Mit számít ez neked, igaz? Hiszen rögtön 
a Jézusodhoz jutsz!" 

Így folyt ez, egészen az utolsó napig. Amikor a nézők soraiban 
már alig akadt olyan, aki bármelyik elítélt utolsó percben történő 
összeroppanására és hitelhagyására tenni mert volna. 

E napon került sor a másik önkéntes halálba menő, a frígiai Ale
xander kivégzésére. Mondhatni az utolsó pillanatban már, mivel ez a 
városszerte ismert és tekintélyes görög származású orvos az előző 
napon még a közönség soraiban volt, azok között, akik a végső 
kitartásra biztatták az áldozatokat, ugyanúgy kiáltozva feléjük, 
mintha csak a megtörhetetlenségükre fogadók egyike lenne. Amíg 
csak senkitől félre nem érthetően, többször egymás után és fenn
hangon krisztiánusnak nem vallotta magát. Döbbent megrökönyö
désére és felhördülésére a körülötte ülőknek, majd az egész néző
seregnek, úgyhogy nagybátyánk, alig akadályozhatva meg, hogy ne 
kerüljön nyomban a vadállatok elé, kénytelen volt őrizet alatt 
elvezettetni, némiképp arra is számítva talán, hogy később kijóza
nodik. Alexander azonban nem csupán őrei közt elvonulva kiáltozta 
továbbra is makacsul, hogy „Krisztiánus vagyok!", hanem a hozzá 
intézett kérdésekre minden egyéb választ megtagadva, még aznap 
este megtartott kihallgatásán is egyre ezt hajtogatta. Nagybátyánk 
tehát még ha akarta volna, sem gátolhatta volna meg, hogy másnap 
ott legyen a kivégzendők közt. Nem szólva arról, hogy ekkor már 
túlságosan is fáradt és fásult volt ehhez. Hidegen, üveges tekintettel 
mérte végig az orvost. — Köszönöm, Alexander — vette tudomásul 
válaszát szenvtelen hangon. — Holnap tehát meghalsz, te akar
tad így. 

Minden jel szerint úgy halt meg, ahogyan meghalni akart. Első
nek a játékok utolsó napján, de hosszú sora után csak a kínoknak, 
melyeket a többi áldozat közül számosnak részletekben, megszakí
tásokkal kellett végigszenvedni. Annál is inkább, mivel a végképp 
elégtelennek bizonyuló három leopárd pótlására találékony hóhé
raink ekkor már egy tüzes vasszéket is felállítottak. És mialatt pör-
kölődő testének szaga elárasztotta az amfiteátrumot, Alexander 
eltorzuló arca mintha csak azt fejezte volna ki, hogy semmiben 
sem kíván azok mögött maradni, akik mindennek elviselésére sok-



kai korábban felkészülhettek; szemét lehunyva mindvégig szótalan 
maradt. Az utána következő Attalus azonban, aki utolsóként ment 
a halálba a három diakónus közül, nyakában „ímhol Attalus, a 
krisztiánus" feliratú táblájával, immár harmadszor jelent meg a 
közönség előtt, hangosan és érthetően ezt kiáltotta: — Az ember
evők ti vagytok! Mi semmi rosszat sem tettünk! — Hangjának 
hallatán a tömeg először felmorajlott, majd szokatlanul elcsende
sedett. Nagybátyánk arca szürke volt, mozdulatlan és kifejezés
telen. Senki máséhoz, legfeljebb áldozataiéhoz hasonlítható. Annyi
ban legalábbis, hogy szemmel láthatóan igyekezett mit sem érezni, 
minél előbb túl lenni ezen a napon. És általában is mindenen talán. 
Ennek ellenére úgy Alexander, mint Attalus, nehezen kaphatta csak 
meg a kegyelemdöfést: Attalust különösképpen gyűlölte a publikum, 
valószínűleg mert Pothinus halála óta őt tartotta a lugdunumi krisz
tiánusok igazi vezetőjének, feltehetőleg hatalmas alakja, lenyűgöző 
atlétatermete alapján vélekedve így, ami miatt sokan talán még 
külön gyönyörűséget is találtak szenvedésében. 

Utánuk már csak ketten maradtak. Egy Blandina nevű vézna kis 
rabszolgalány és a lány előbb már kivégzett gazdájának gyermeke, 
egy alig tizenöt éves fiú, aki a Ponticus nevet viselte. Bizonyára 
azért kerülve a sor végére, mert az volt róluk a vélemény, hogy 
gyengék lévén, a játékok most már hamar véget érhetnek. Szeren
csés esetben mégicsak kegyelem gyakorlásával, méltó befejezéseképp 
az ünnepségeknek — késő délutánra járva, a tüzet ontó nap lassan 
hanyatlani kezdett már az amfiteátrum fölött. Hamarosan kiderült 
azonban, hogy nem csupán utolsónak hagyni volt hiba őket, hanem 
a játékok műsorán egyáltalán szerepeltetni. Legalábbis Blandinát, 
aki az áldozatok többségétől eltérően nem szíriai görög volt, hanem 
valami ágrólszakadt gall paraszt rabszolgának eladott leánya, vagy
is ugyanazon nép soraiból való, melynek fiai odafenn a lelátókon 
szorongtak. És mintha külön gyönyörűséggel hiúsította volna meg 
összeroppanásához fűzött halvány reményeinket is, szemmel látha
tóan azért is meg akarva mutatni, mennyire képes elviselni mindazt, 
amin társai ekkor már keresztülmentek. Nemegyszer mintha kimon
dottan kereste volna a szenvedést, alkalmasint attól rettegve, ne
hogy elmulasszon valamit, aminek révén üdvözültnek hitt társaihoz 
méltónak mutatkozhat és amit alkalma lehet még semmibe venni. 
Vagy éppen élvezni benne. Nem csupán kínzói mindegyre meddő
nek bizonyuló erőfeszítéseiben, hanem — bármi különösen hangoz
zék is ez — valósággal a szó testi értelmében is. Mert ahogy a 



mellé adott szerencsétlen fiút átölelve, az aréna bejáratánál álló 
katonák korbácsütéseitől felszaggatott vállal, csíkokban lefelé pa
takzó vérrel elborítottan, előttünk elhaladt, s valószínűleg szándé
kosan fenézett, arcának átszellemült kifejezése mintha csak a szere
lem 'beteljesülésének rég várt pillanatát idézte volna, s vallott sokkal 
inkább gyönyörérzetre, semmint kínszenvedésre; diadalmas és meg
ittasult mosolyával úgy tekintett ránk, mint aki olyan földöntúli 
titok birtokában van, mellyel szemben az egész Impérium roppant 
hatalmi gépezete eleve tehetetlennek bizonyulhat csak. Valószínűt
len lényének megfejthetetlen erejét teljességgel átsugározta a fiúra 
is, lehetővé téve számára, hogy a gyötrelmeket szintén jajkiáltás 
nélkül szenvedje végig, mindannyiszor csupán fej rázassál utasítva 
vissza a felszólítást a felsorakoztatott istenszobrok előtti térdethaj
tásra. Amíg csak nem mozdult többé. Blandinához azonban még 
ennyire sem volt kegyes a sorsa. Azt követően sem, hogy hóhérai 
egy oszlophoz kötözték és újból megpróbálkoztak a már annyiszor 
csődöt mondott leopárdokkal, amelyek ezúttal is beérték harapá
sokkal és marcangolással, nem adva meg neki a lehetőséget, hogy 
az ezután következő tüzes széket elkerülhesse. Utána a már alig 
mozgó testet egy hálóba dugták, és odavetették egy vad bika elé. 
Hatalmas és ijesztő külsejű állat volt, jó ideig mintha nem értette 
volna, mit is kívánnak tőle. Bestiáriusainknak úgy kellett felbőszí
teni, dárdáikkal döfködve és futásukkal csalogatva a mozdulatlanul 
heverő áldozat felé, akit azonban többször is elkerült, tovább ül
dözve bántalmazóit, mintha csak azért sem lenne hajlandó elfelej
teni, kik is igazi ellenségei. Harmadszori vagy negyedszeri kísérlet 
után kapta csupán szarvára a szerencsétlen kis testet, amely valaha 
leány volt, több ízben is feldobva és visszahullatva. Eközben száll
hatott el belőle végleg az élet. Aztán a bika fújtatva megállt. Pá
holyunkkal szemben, egyenesen felénk fordulva. Két egymástól 
távol álló vértől elfutott szemével bambán bámult ránk, mintha 
tőlünk kérdezné, meg vagyunk-e elégedve vele. És hogy mindez 
miért volt, miért is történt. 

Nem merve oldalt fordítani tekintetemet, mereven előre néztem. 
Körülöttünk a nemrég még vadul üvöltözök halk morajlássá csitult 
nyüzsgése majdnem csendnek hatott most. Tompa, felszalbadultság 
és öröm nélküli, fáradtsággal és csömörrel teli csend ülte meg az 
amfiteátrumot. Aztán nagybátyánk felállt, és színtelen hangon be
rekesztette az ünnepségeket; a nézősereg megindult a kijáratok felé: 
kiürültén, lassú oszlással, inkább fásultan, semmint fegyelmezetten. 



Hazafelé hajtatva, a városban mindenfelé kisebb nagyobb csopor
tosulásokat láthattunk, nyilvánvalóan a látottakat kommentálhat
ták, vállvonogatások, széttárt karok, kifordíott tenyerek kíséreté
ben. Amint azt később a közhangulat alakulásáról szóló jelentések
ből is megtudhattuk, legtöbbet Blandinát csodálták, nem értve, de 
együttérzéssel szólva róla, vagy legalábbis úgy vélekedve, hogy 
Gallia földjén nőt még sosem láttak ennyit szenvedni. 

Nagybátyánk végig az úton egyetlen szót sem szók. Mereven 
ült, halálosan fáradtnak látszott. 

— Egy időre tehát vége a piszkos munkának — mondotta nagy
bátyánk másnap halk sóhaj kíséretében. — Elvégre én építeni sze
retnék ós n e m . . . — Ezekben a napokban többször mondott ilyes
mit, mondatának befejezését mindannyiszor fáradt kézlegyintéssel 
helyettesítve. 

Hasztalanul igyekezett azonban ismét kézbe venni az ügyeket, 
képtelen volt önmagához visszatalálni. Rendeleteinek vagy hiva
talos leveleinek írása közben gyakran megtörtént, hogy tollbamondó 
szavának folytatására percekig hiába vártam. Tekintete ilyenkor 
a távolba révedt. — J a igen, folytassuk — mondta ezután rend
szerint, a valóságba visszazökkenve. — Ott, ahol abbahagytuk. 
Miért is ne, hiszen semmi sem t ö r t é n t . . . — Azután csakugyan 
megkezdett mondatát folytatva tovább. Kérdés nélkül is tudtam 
egyébként, hogy a távollét eme pillanataiban miféle gondolatok 
foglalkoztatják. Bármennyire nem voltam is Gallia legátusa, mind
össze a titkára csupán. Augusztus végén, belátva, hogy beteg, vagy 
legalábbis kimerült, hosszabb rábeszélés után engedett barátja, a 
gazdag Drusus Lucilius meghívásának, hogy néhány hetet annak 
Lugdunum környéki birtokán töltsön. Nem sejtve, hogy orvosával, 
Theofilusszal közösen mi kértük meg Drusust a meghívás megté
telére. Szeptember első napjaiban minimális kísérettel távozott a 
helytartói palotából, rajtam kívül mindössze orvosa és háromfőnyi 
személyzet társaságában. Feltűnés és hivatalos közlemény kiadása 
nélkül, Lugdunumban a palota falain túl alig tudott valaki távol
létéről. Kinn a birtokon főleg filozófusok és költők olvasásával 
vagy magányos sétákkal töltötte napjait; hosszabban többnyire 
Drususszal beszélgetett csak. Népesebb vendégsereg esetén sohasem 
csatlakozott a többiekhez, fáradtságra hivatkozva következetesen 



kimentette magát. Kivéve utolsó estéjét, amikor részt vett egy késő 
éjszakába nyúló beszélgetésen — helyesebben szólva, inkább csak 
élénk figyelemmel kísérte annak menetét. Állapota ekkor jelentősen 
javult már, újra elfoglalni készült állomáshelyét. Ezért is nem le
hettem jelen, Lugdunumban voltam, hogy visszatértét előkészítsem. 

Magáról a beszélgetésről így mindössze annyit írhatok, amennyit 
a résztvevőktől megtudtam róla. Állításuk szerint kötetlen és meg
lehetősen szerteágazó beszélgetés volt: szó esett benne istenekről, 
rabszolgákról, barbárokról, az Impériumról és annak jövőjéről, meg 
persze a krisztiánusokról mindenekelőtt. Úgyszólván mindarról te
hát, amiről napjainkban, művelt vagy magát csak annak tartó tár
saságban beszélni szokás. Nagybátyánkon, vendéglátóján, Drususon 
s Drusus gyermekeinek nevelőjén, a filozófus Kleomenesen kívül, 
vendégként részt vett benne még egy Demetrius nevű alexandriai 
illetőségű görög, állítólag szintén filozófus, de inkább afféle világ
csavargó és egy Kreon néven bemutatkozó egészen fiatal költő, 
Demetrius elválhatatlan barátja és valószínűleg fiúszeretője is. Nem 
számítva Quintus Luciliust, Drusus idős atyját, aki a társalgásnak 
mindössze az elején volt jelen, valamint a felszolgáló személyzet 
tagjait, akik a görög nyelvű beszélgetésből egy szót sem értettek, 
ám vallomásuk szerint nagybátyánk egész idő alatt éppúgy semmi 
jelét sem árulta el az izgalomnak és a feiindultságnak, mint a tár
salgásban részt vevők szerint. Senki sem sejthette hát, mi követke
zik. Famulusa, Trobus reggel talált rá. Félig hűlt teste felvágott 
erekkel hevert a Drusus által rendelkezésére bocsátott lakosztály 
fürdőkádjában. 

Így halt meg nagybátyánk, Claudius Valerius, Gallia legátusa, 
aki építeni akart. Szeptember havának huszonnyolcadik napján, a 
Város alapításától számított kilencszázharmincötödik évben. 



LADIK KATALIN VERSEI 

A K É K KATONA 

A szilvafa, kerítés mögött lakott, ö volt az elvarázsolt hegedű. 
Hét esztendeig nem érte napfény, fehér volt, akár a lepedő. Egy 
éjszaka kidugta combjait a kerítéslécen. Jött a kék hegedű. Voní-
tottak a kutyák, kiugráltak a hegedűből. A fehér combok pedig 
nőttek, ellepték a kerítést, megfojtották a hegedűt, a kék kutyákat. 

AZ ELVARAZSOLT SÁSKA 

— Ez a szép forrás a te fogsorod! 
Ahogy meghallotta, beleugrott a forrásba, ott pedig cifra vas

kapuk nyíltak meg. Tizenegy gyönyörű legény állt ott, anyaszült 
meztelen. Lábuk nyomába rakott tizenegy pogácsát, szorították a 
testét erősen. Kivirágzott a borsó göndör hajában. Volt fehér lova, 
villámok csapkodtak körülötte, belekiáltotta sorsát a gödörbe. 

A V A R R Ó L E Á N Y SÁSKÁJA 

Azt mondja a sáska: Nini, madár! Zsebkendő! Cérna. Visít a 
cérna, őkegyelmét festik vörösre. Tetszik ez a sáskának, húzza a 
cérnát a madár nyakába, a varróleány hasára teszi a vörös cérnát, 
a szőrös madarat. 

A L Á N Y , AKI SÁSKA S Z E R E T N E L E N N I 

Nézi magát a folyóban. Szeme sárga, keze zöld, hasa forró, tüzes 
követ hord nyakában. Szül öt nyírfát, két kecskegidát, egy trak-



tort, egy furulyát. Megfürdik a jeges folyóban, vágya nem csillapo
dik. Mogyoróvesszőt dug a hóna alá, kinő a szárnya. Csapkod a 
lány, kergeti a felhőket, megharapja a csillagokat, szürcsöli a pa
takokat. 

ö az, aki elcsalja hazulról a férfiakat, elcsábítja az asszonyokat. 

A SÁSKA, AKI H E G E D Ű N JÁTSZOTT 

Amikor beleült a teknőbe, megnőtt a hegedűje. Meglátta ezt a 
lány, odadörgölődzött hozzá. Ettől nyomban szőr borította el, 
olyan szőrös hegedű lett. Kiverte a teknőt a hab, csurgott a meleg 
lé, így múlt el öt esztendő. Kinyújtotta a karját, majd elepedt a 
vágyakozástól. Ahogy nőtt a hegedű, furcsán lélegzett, bugyborékolt 
a teknő. A víz alatt gordonkának becézte. 

A SZÁRNYAS T E K N Ő 

Hét esztendeje nézi a legényt. Leheletét pók szövi hálójába. Alu

szik a legény két évig. Teste puha kagyló, nem virágzik még. Alszik 
három esztendeig. Hajában árpaföldek. Alszik még két esztendeig. 
Ágyékán csikók legelésznek. Ott van a tiszta vizű forrás, ott van 
a tükör, amely sosem törik el. Ott vár a szárnyas teknő a szere
tőjére. 

A K U T Y A F A 

Iluskának piros szája. Zöld legelőben terem a kutyafa. Oda jár 
ki éjszakánként, száját rátapasztja, szürcsöli a nedvet. A kutyák 
elhallgatnak, megkeményednek a csillagok. Fekete arcú kutyalány 
csüng a faágon. Itt teremnek a denevérek. Hajnalban hiába keresik 
a lányukat, csilingelő kutyafa fürdik a tóban. 



SZÍNEK ÉS ÁRNYAK 

L A C Z K Ó A N T A L 

F É N Y O R G O N A 

A kihűlt színek nyalábjában 
elhalnak a rezgésszámok) 
sötét felhő a prizma, 
mely nem szűri meg a fényt 
és a némaság csöndje süketít. 

ESÖCSÖPPEK AZ Ü V E G E N 

Egy esőcsöpp erez szét az üvegen, 
előtted maszatos homály 
a téren, 
egy fehérpálca 
idegszálába kapaszkodsz görcsösen. 
Vágyakkal telített szárazelem 
az élet, 
színek és árnyak nélkül, 
a szürke homályt 
már csak a sűrű fekete válthatja fél. 
És az esőcsöppek hiába 
ereznek az üvegen. 

L É P J KI AZ Á R N Y É K B Ó L ! 

Szedtél-e virágot 
fáradt kezeddel? 
Hoztál-e harmatot 
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a mezőről? 
Hoztad-e záporban 
fehérre mosott lelkedet? 
Lépj ki az árnyékból. 

FORRALÓ 

Emberek rotyognak 
az üst mélyén, 
beton forr a talpuk alatt. 
Ne takard le 
az üstöt. 
Hagyd a lassú fővést, 
mert ott lent, 
az üst mélyén, 
emberek rotyognak 
és forr a beton 
a talpuk alatt. 

Pechán Béla: Erato 



ÖT ÉS FÉL HAT KÖZÖTT 

D O R D E S U D A R S K I R E D 

ESIK A H Ó 

Kitekintek az ablakon 
Az ablakon túl 
Esik a hó 
Esik 

Vidám gyerekek 
Szánkáznak amott 
Lobogó kábátokban 
Szomorúan figyelem örömüket 
Mert szomorúbbak lesznek nálam 
H a felnőnek 
Mert fekete hó hull majd 
Mint most 
Távol az ablaktól 

A N A P F O L Y A M Á N 

A nap folyamán 
Pontosabban öt és fél hat között 
Verset írok 
A reggelt olvasással kezdem 
Majd bejárom a szerkesztőségeket 
Telefonálok 
Átlapozom a folyóiratokat 
Megbeszéléseket folytatok 
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Beülök valahová 
Meginni valamit 
Sőt már asztaliteniszezek is 
A jó erőnlét érdekében 
ö t k o r azután előttem 
A papír fehérje 
S magam sem tudom pontosan 
Visszatérés-e ez 
Vagy elindulás 

MEGÁLLAPODÁS 

Néhány nappal ezelőtt 
Valaki azt üzente 
Szombaton legyek itt és itt 
Nem tudom ki volt 
S azt sem hol az az itt 
De most már igazán mindegy 
Mivel értesültem 
Hogy szombaton 
Én sem leszek 
Itt 

E L T Ű N É S 

Elfordulni 
A kellő magasságra felemelkedni 
Kényelmesen elhelyezkedni 
Figyelmesen követni mindazt 
Ami eltűnik 

SZEMEK 

Rettegek 
A halál előtt 
Mindenkinek 
Nyitva a szeme 



A halottak viszont 
Csukott szemmel feküsznek 

Én állandóan 
Nyitva tartom a szemem 

KÖLTŐ 

Átszínezi a 
Házakat 
Falakat 
Kerítéseket 
Csónakokat 
Lifteket 
Utakat 

Szükségtelen szívét 
Feketére festeni 

Ö költő 
Sinkovits Péter fordításai 

A szerző Bacaé kugle c. legújabb könyvéből. 

Bogdanka Poznanovic: Srce-predmet (Szív-tárgy), akció, Újvidék, 
1970 



A BÜDÖSLÁBÚ ÉS TÁRSAI A FEHÉR LOVON 

F Ü L Ö P G Á B O R 

Az irodalom csillapíthatatlan mohósággal fedez fel magának szinte 
napról napra újabb játékokat. Az utóbbi években játékainak — halálosan 
komoly játékainak — nagy része az egzotikum jegyében fogant. Nem 
a szó romantikus értelmében vett egzotikumra, hanem a fehér foltokat 
feltérképező, katarzis-bizsergető, por alatt, fény mögött, gyökerek között 
rejtőző egzotikumra összpontosít felfedező, kísérletező kedve. Ez az eg
zotikum természetesen (ha nem pillanatelűző, Tart our Tart játék csupán) 
mindig új, és mindig aktuális is. Így jött divatba évekkel ezelőtt a szo
ciográfiai regény, így burjánzottak el a visszaemlékezések és regényes 
életrajzok, s így kerültek „felfedezésük után" fokozatosan az érdeklődés 
egyik gócpontjába a gyerekversek, a gyerekek írta versek is. 

Akárcsak a mindig újra és újra felfedezett népköltészetben, a gyermek
költészetben is valamiféle ős-tükörbe tekinthetünk, olyan lélek-tárgyakat, 
szívdobbanás-vonalakat pillantva meg benne, melyeket mai magunkból 
elloptunk, vagy felszívtak már útközben a gondosan egymásra rakosga
tott értelem-kockák. 

Legutóbb Nedeljko Radlovic összeállításában jelent meg egy gyerek
verséket bemutató antológia,1 melynek előszavában Miroslav Antié ezt 
írja: „Mindig, amikor egy kisfiú vagy kislány munkája kerül a kezembe, 
melyet azzal a szándékkal írtak, hogy irodalomhoz hasonlítson, melyet 
versnek, elbeszélésnek, regénynek, útleírásnak vagy naplójegyzetnek szán
tak, én tisztának érzem magam. A tisztság abban az ártatlanságban és 
jóságban rejlik, mely megszabadítja a szót a mívesség és az elvontság, 
a készítés és az alkotás mesterségének, a kifinomultságnak, műveltségnek 
és tudásnak súlyától." 

A kötet azonban, melynek alapján válogatásunk készült, rendhagyó 
könyv.2 Rendhagyó módon jött létre, s versei is rendhagyó körülmények 
között születtek. Szerzői állami gondozottak vagy kiskorú bűnözők, 
gyermekotthonok és nevelőintézetek lakói, összeállítói, Vesna Ognjenovié 
és Budimir Neíié nem irodalmárok, hanem pszichológusok, akik napi 
munkájuk folyamán gyűjtötték össze anyagukat. Forrásként teszteket, 



naplójegyzeteket, iskolai dolgozatokat, leveleket, órán elkobzott cédulá
kat és beszélgetések lejegyzett anyagát használták fel. „Simításaikat", 
melyekre egy ilyen könyv összeállításakor elengedhetetlenül szükség van, 
sikerült fájdalommentesen és szinte észrevétlenül elvégezniük, úgyhogy a 
versek hitelességét és „szeplőtelenségét" mindvégig érezzük (ellentétben 
például az iskolalapokban közölt gyermekversekkel, melyeket álta
lában élvezhetetlenné torzít a tanár tudálékos és erőszakos beavatkozása). 

Az Üdvözölj valakit versei (a felnőttek költészetéhez képest) csak
ugyan „tiszták", amint azt Antié írja egy másik kötet kapcsán, újrafo
galmazva ezzel egyúttal azt a frázist is, mely a gyerekek írta versekkel 
szembeni „elvárásainkat" és „előítéleteinket" fejezi ki (ezért idéztük), 
soraik és szavaik azonban korántsem mentesek a „súlyoktól". 

Ismerve a szerzők életkorát, meglepő és megdöbbentő az az érettség 
és élettapasztalat, mellyel a legtermészetesebb módon írnak a felnőttek 
számára olykor tabu, olykor „elfelejtett", olykor megmásított dolgokról. 
Ismerve ugyanakkor a szerzők életkörülményeit is (akit korán mélyvízbe 
dobnak, korán megtanul úszni), nem meglepő sem érettségük, sem élet
tapasztalatuk. Felnőtti élettapasztalatuk és gyermeki naivságuk ellentétén 
egyensúlyoznak verseikben, álom és valóság, igazság és hazugság (vagy 
objektív és szubjektív igazság) határán, meg-megpendülő kifeszített kö
télen, az abszurdon, a groteszken. Van, amelyikükben már (sajnos) több 
a felnőtt, s csak rácsodálkozó szemük látszik ki a tárgyilagosságból, mely 
jellemzőjük, s van, amelyikük menekülni próbál, álomba, mesébe, szür
realista lidércbe. 

Tárgyilagosságukat mérhetetlen szomorúsággal temetik be, tudják, hogy 
becsapták őket, s hogy gyerekek, tehát könnyű volt becsapni őket (Ka-
nárimadár, Nagyapám könnyei). Kényszerhelyzetekbe kerülve kegyetle
nül logikusan gondolkodnak, s becsapottságuk ellenére sem értik a fel
nőttek illogikáját (Házasságlevél, A büdöslábú). Úgyszólván minden ver
sük egy-egy „story", rövid történet, mely szomorúan őszinte (azért szo
morúan, mert az őszinteség napjainkban már-már bárgyúságnak tűnik), 
groteszk poénnal végződik (Gyufa). Témáik nem az olykor bájosan meg
fogalmazott, de sűrűn közhelyeket szülő elcsépelt iskolai témák (évsza
kok, szünidő, ünnepek stb.), hanem szinte kizárólag valóságos élményen 
alapuló történetek. Fogalmazásuk itt szabatos, s megállapíthatatlanul viszi 
a történet szomorú végkifejlete felé, mintha minden sorukkal egy-egy 
ruhadarabot fejtenének le magukról. 

A menekülés-versek álom-képzelet-utakon bolyonganak, ott is haszta
lan keresve olyan álom-képzelet ösvényt, melyen táltos paripán kerül
hetnének egyre messzebb, többségük feltételes módban íródott (Ha azt 
meg lehetne csinálni), s ha úgy tűnik, távol állnak a valóságtól, mind
egyikből kiderül, miért szeretnének minél távolabb kerülni tőle. Azt ke
resik a menekülésben, amit „a valóságban" egyikük sem kaphatott meg: 
az otthont, a szeretetet. 



Tulajdonképpeni mese-vers, igazi „versszerű vers" válogatásunkban 
csak egy van (a kötetben is csak elvétve lehetne másokat találni) — a 
Fehér ló, melynek már a címe is a monda védőbuborékjára utal. S még 
itt is az elveszett mese, az elveszett fehér ló képe kísért, az eredmény
telen, hasztalan menekülésé. 

Egyes versek katarktikus hatását és gyermeki hitelét növeli az az 
állhatatos ragaszkodás, mellyel gyermek költőik a többszöri becsapatta-
tás ellenére is ragaszkodnak a „rossz szülőhöz", s mivel őt fizikai való
ságában úgyszólván sosem láthatják, már-már meseszerű alakká építik 
magukban kiapadhatatlan képzeletükkel (Az én apám). 

Vannak sorok, versek, melyek a zsebmetszés, a lopás vagy az otthon
talanság őszintén megfogalmazott ars poeticájaként (hiszen mindez mű
vészet is bizonyos értelemben) nemcsak helyrehozhatatlan sorsokról tesz
nek tanúságot, hanem egyfajta „társadalmi felelősségérzetről", egy, ebben 
a helyzetben bizarr humánumról, töretlen hitről is. 

A legmegragadóbbak éppen tömörségük miatt az aforizma-rövidségfi 
és aforizma-csattanójú kétsorosok, melyek esetleges szövegkörnyezetükből 
kiragadva is tiszták és sósak, mint a könnycsepp (Fenyegetés, A parkok 
a legjobb dolog ..., Szeretném, ha az apám ...). 

Vesna Ognjenovic és Budimir Neíic gyűjteménye szociográfia, gyer
meklélektani tanulmány, naplójegyzetek, önéletrajz-töredékek sora, ám 
mindenekelőtt költészet, a költészetnek is (tartalmilag és formailag egy
aránt) a legkorszerűbb, legszebb és legelkötelezettebb formája. 

Jegyzet 

1. Nedeljko Radlovié: Cari ravnice, Centar za kulturu, Izdavacko ode!jenje 
STAV, Kikinda, 1977. 

2. Vesna Ognjenovic—Budámir Nelfic: Pozdravi nekog, Gradina, Nüí 1974. 
(Xreée azdanje) 

GYUFA 

Nekem van apám, de nem él velünk. Átköltözött 
valami más városba. Sok mindenre szükségem volt, 
de semmit sem kértem tőle, 
hogy ne sértsem meg anyát. 

Egyszer itt volt, véletlenül találkoztunk 
az utcán. Elmentünk a parkba, és leültünk. 
Apa rágyújtott volna, de nem volt gyufája. 
Kivett húsz dinárt a zsebéből, és megkért, 
fussak el a sarki trafikig. A trafik 



zárva volt, sajnáltam, hogy gyufa nélkül 
térek vissza, de féltem, hogy 
apa elmegy. 
Még ott volt. 

Apa, mondtam neki, várj meg, leszaladok abba az 
üzletbe, ott biztosan kapok. 

Nem kell, mondta ő, add ide azt a húszdinárost, 
majd magam veszek útközben. 
Visszaadtam neki a húszdinárost. 

Aztán ő buszra ült, és elment. 

14 éves fiú 

* 

Ha újra gyerek lehetnék, 
szeretném, ha más szüleim lennének. 

NAGYAPÁM KÖNNYEI 

Anya becsapott, azt mondta, engem is 
elvisz Németországba, s én az utolsó napig 
reménykedtem. Egy napon becsomagolták a holmimat, 
én is felkészültem. Aztán nagyapa elküldött taxiért 
a Vuk-emlékműhöz. Én kiválasztottam a legszebbet, 
a vezetője alig akart ráállni. Anya és a nővérem 
már a kapu előtt vártak, amikor én és a taxi megérkeztünk. 
Az én csomagomat elfelejtették, s én beszaladtam 
érte. Amikor visszaértem, nem látok senkit, 
csak nagyapa sír a ház előtt. Én meg azt hittem 
nincs is könnye. 

9 éves kisfiú 



HA AZT MEG LEHETNE CSINÁLNI 

Tudják, én olyan komoly szeretnék lenni, 
hogy többé soha.de soha ne 
nevessek. 

A nép aztán mesélne rólam, apa pedig 
biztosan megbánna mindent. 

14 éves fiú 

Belgrádban születtem 1958. VI. 1-én. A szüleim azt 
mondják, hogy akkor sokkal szebb voltam." 

(A pszichológus jegyzete) 

A BÜDÖSLÁBO 

Mindnyájunkat bevezettek valami szobába, s a pasas 
azt mondja: — Vegyétek le a cipőt — meg akarja 
vesszőzni a talpunkat. 

S mi, természetesen, mindnyájan levettük a cipőt, 
valami Gyókónak meg rettenetesen bűzlött a lába, 
a pasas nem tudta elviselni, és azt mondja neki: — Mars 
ki innen, nézzen oda az ember, hogy bűzlik a lábad! 

így mi, jó gyerekek, akik ügyeltünk a tisztálkodásra, 
rettenetes verést kaptunk. Gyókó még most is 
cseszeget bennünket emiatt, biz' isten. 

FENYEGETÉS 

Anya itt volt nálam látogatóban, és azt mondta: 
— Ha rossz leszel, hazaviszlek. 

9 éves fiú 

A FEHÉR LÓ 

Azt mesélik 
Cigányasszonyok vigyáztak rám 
Én még emlékszem 
Volt egy csónak 
Akár a meder 
És minden az égbe párolgott 

http://soha.de


A napok váltakoztak a 
Porfelhőben 
A gólyák pedig 
Furcsa hidak alatt röpültek 
Azt mesélik 
Cigányasszonyok vigyáztak rám 
S én szeretném megismerni 
Az apámat 
Különben 
Amikor megszöktem 
A ló hófehér volt 
Sosem engedték 
Hogy megtaláljam 
Azt mondták 
Magad vesztél el. 

* 17 éves fiú 

KANÁRIMADÁR 

Egy napon berepült valami kismadár a szobába, 
ahol öcsi aludt. Ügy látszik, akkor kezdett csak 
repülni, könnyen megfogtam az ágy alatt, és 
felébresztettem öcsit, hogy megmutassam neki, ő meg 
majd eszét veszti az örömtől. Spárgával szépen 
összekötöztük a lábát, 
s öcsi egész délelőtt játszott vele. 

Később jöttek valami asszonyok a szomszédból, 
és szidni kezdtek: Jól van, mondják, nem szólunk semmit 
a kicsinek, hiszen ő még semmit sem ért, no de 
nézd csak, micsoda nagy mamlasz vagy te, 
miért nem engeded szabadjára azt a madarat, 
hát hogy nem esik meg a szíved a vergődésén. 

öcsi belém kapaszkodott, bőgött, de én 
leoldottam a spárgát, s elengedtem. 

Alig sikerült öcsit lecsillapítanom, mikor odahív magához 
Milena néni. Te tökfej, mondja, hát nem láttad, 
hogy ez kanárimadár, pénzt kereshettél volna rajta 
a piacon, s te elengedted. Gyere, mondja, nézd csak, 
a szomszédok már két órája hajkurásszák az udvaron. 



És csakugyan: épp az, aki a legjobban erőszakoskodott, 
hogy engedjem el, a kertben áll, a férje meg 
felmászott a tetőre, kergeti a madarat. Kijött az én 
kisöcsém is, belekapaszkodik a kezembe, néz, és remeg. 

Amikor megfogták, öcsi elbőgte magát, és ordítani kezdett, 
hogy a madár az övé, én meg még csak nem is vigasztalhatom, 
csak ismételgetem, mint valami agyalágyult: 
becsaptak bennünket öcsi, mit tehetünk. 

15 éves fiú 

SZÖKÉSEK 

Nekem mindig szöknöm kellett valami elől. 
Amikor loptam, a rendőrségtől menekültem, 

amikor jó voltam — a barátaimtól. 

16 éves fiú 

Szeretném, ha az apám nem rajtam tanulna 
Apa lenni 

17 éves fiú 

HÁZASSÁGLEVÉL 

Én nem tudom, hogy az emberek, akik megházasodnak, 
miért kapnak házasságlevelet. Az én anyukám 
elhagyott bennünket, a házasságlevél pedig itt maradt. 
Ott van a konyhaablakon. De mit kezdjünk vele. 
Nem kell nekünk házasságlevél. Tényleg nem tudom, 
miért kapnak házasságlevelet. 

11 éves fiú 

A NEVETŐ EMBER 

Amikor a legnehezebb, én nevetek. 
Méghozzá szemtelenül. 

FÜLÖP Gábor fordításai 



AZ ESZTÉTIKA NÉLKÜLÖZHETETLENSÉGE ÉS 
MEGREFORMALHATATLANSÁGA 

F E H É R F E R E N C — H E L L E R Á G N E S 
(Budapest) 

1. Az esztétika, mint önálló filozófiai diszciplína, a polgári társa
sadalom produktuma. Ez a mondat sem azt a képtelenséget nem kívánja 
állítani, hogy a polgári társadalmat megelőzően filozófusok nem gondol-
koztak a művészet, az „esztétikum", az „esztétikai szféra" stb. miben
létén, sem azt, hogy — Plótinosztól a keresztény ontológiákig — nem 
léteztek olyan gondolati rendszerek, amelyek — különböző előfeltevé
sekből kiindulva — a világot az esztétikum mintájára jellemezték, ame
lyek az ontológiából kváziesztétikát teremtettek, és ezzel — mondhatjuk 
így is — filozófiai esztétikát hoztak létre. Az esztétika azonban, mint 
egy filozófiai rendszer viszonylag elkülönült része, amely az egész — a 
rendszer — nélkül elképzelhetetlen, megismételjük, a polgári társadalom 
gyermeke, egyszersmind ahhoz a felismeréshez kapcsolódik, hogy a szü
letőben lévő polgári társadalom lényege szerint problematikus. Ezzel 
körülírtuk születésének korszakát is: a XVIII. század közepének érlelődő 
nagy válsága hívja életre első reprezentatív alkotásait, és a forradalmi 
korszak, valamint a lezárultával kapcsolatos nagy szellemi számvetés és 
betakarítás dolgozza ki teljes képletét. 

Az elkülönült esztétika mint filozófiai szakdiszciplína létrejöttét „elő
idéző" tényezők közül az első a szépre, a szép objektivációjára irányuló 
speciális tevékenység megszületése, egy olyan tevékenység létrejötte, 
amelynek önálló funkciója van, tehát nem egyéb tevékenységek mellék
terméke, nem ideológiák közvetítő véhickuluma, nem a vallásos megis
merés és áhítat szolgálója, nem a közösségi öntudat megfogalmazása, arti
kulációja, hanem mindezekkel szemben (amelyeknek valamelyik vonatko
zását, aspektusát kifejezheti) önálló tevékenység. Itt természetesen meg 
kell különböztetni két korszakot. Az első lényegesen korábbi itt tárgyalt 
problémánknál: minden „magaskultúra" leválása a mindennapokról és 
a termelőtevékenységről, a művésznek mint „elkülönült iparosnak" (ha 
mégoly megbecsült és magas polcra helyezett iparosnak) a rétegszerű sze
parálódása más társadalmi csoportoktól a civilizáció általános kialakulá-



sával egyidejű, illetve e folyamat része. A második korszak, itt tárgyalt 
problémánk tulajdonképpeni periódusa a célracionális polgári tevékeny
ségek univerzálissá válásával egyidejű, és egyben annak az időszaknak 
következménye, amelyben a „szépség mértéke szerinti termelés" — egy 
alapvető potencialitás Marx szerint, mely a termelő emberhez hozzátar
tozott —, nem csak kivész, hanem a kor szellemével, a mérhető haté
konyság racionális szellemével kifejezetten ellenségesen áll szemben. Ez 
a szűkebb értelemben vett polgári társadalom korszaka, amikor a magas
kultúrán belül egy „termelési ágnak", a szépség termelésének kell elkü
lönülnie, hogy pótolja a világból kiveszett szépséget. Ezt a funkcionális 
independenciát lehet negatívan megítélni, amint azt Rousseau tette, aki 
— különösen a Nouvelle Héloise-ben — az esztétikum független külön
állását „vissza akarja venni", az objektivált esztétikumot a népélet spon
tán és közvetítéstől mentes homogenitásában fél akarja oldani, utópisz
tikus módon. Lehet a funkcionálisan függetlenné vált esztétikai aktivitást 
más tevékenységfunkciókkal való összefüggésén keresztül meghatározni és 
egy rendszerbe közvetlen formában beilleszteni, amint azt Kant tette, 
amikor az ítélőerőt, az esztétikai tevékenység „orgánumát", közvetítő
ként helyezte el a megismerő és a gyakorlati ész között. Lehet az esztéti
kumot (pontosabban: az esztétikai szférát kibontakoztató sajátos emberi 
tevékenységnek leginkább megfelelő történelmi periódust) egy általános 
történetfilozófián belül kitüntett szerephez juttatni, amint azt Hegel tette 
az antikvitással, amelyet sui generis esztétikai korszaknak tekintett. Mind
ezekben — és más, egymástól mégoly eltérő — esetekben az esztétikum, 
az esztétikai tevékenység belépése a gondolati rendszerbe (akár szigorú 
módszerességgel kidolgozott rendszer ez, akár csak „magánvalóságában" 
jelenlévő) és — viszonylagos — funkcionális independenciája a rendsze
ren belül, mindenképp egy status quo elismerése: annak kifejezése, hogy 
a szép objektivációja valamiféleképp elkülönült tevékenységtípus, mely 
elkülönült mivoltával a tevékenységek általános rendszerén belül magya
rázatra szorul. 

A második tényező: a szerves közösségeken épülő, szervesen alakuló 
sensus communis hiánya a polgári társadalomban. A sensus communis 
létezésével kapcsolatban a múltra vonatkozóan kevés bizonyító megjegy
zést kell tennünk, és létét ezen a helyen bizonyítani amúgy sem tudnánk. 
Csak az ellenpólust említjük: a modern polgári korszakot, mint vég
telenül individualizálódott, mint mindenfajta kánon, mindenfajta előírás 
gúzsa alól felszabadult, de ebben a felszabadultságban féktelenné és fenn- ' 
héjazóvá vált egyéni ízlés világtörténeti korszakát, amely egyenesen pro
vokálja a filozófiai esztétikának, mint a káoszban rendet teremtő arbiter-
nek a megjelenését. 

A művészet elszakadása a mindennapi élettől — ez a filozófiai szak
esztétika létrejöttét életre hívó harmadik tényező: megszűnik a művészet 
életevidenciája és meg kell alapozni sajátos társadalmi funkcióját. Racio-



nálisan meg kell alapozni a legnagyobb paradoxont. Ez így hangzik: 
egyrészt az atomizálódott, a specializálódott, a közösség nélküli, a nyil
vánosság nélküli mindennapi élet szükségletrendszerében a művészetnek, 
a „szépnek" egyre kevésbé van helye (hisz a művészet ipso facto — nem 
atomisztikus, hanem interszubjektív, nem specializálódott, hanem minden
fajta szaktudás nélkül hozzáférhető, közös, mert közölhető és e közölhe
tőségben kapcsolatot teremtő élményével egyszersmind közösséget és nyil
vánosságot konstituáló), másrészt és mégis: létezik a művészet szükséglete, 
mégpedig mint az adott mindennapok „eílenképének" szükséglete, mint 
szükséglet az elveszett totalitásra, az elveszett közvetlenségre, az elve
szett nyilvánosságra és kollektivitásra, mint szükséglet a katartikus él
ményre, az elidegenedett mindennapok fölé „emelkedésre". E paradoxon 
magyarázatának valamennyi kísérlete: az utóbbi két évszázad filozófiai 
esztétikáinak visszatérő alapmotívuma. 

A művészet életevidenciájának elméleti megalapozásában — a filozófiai 
esztétika fő foglalatosságában — az „alapparadoxon" megoldási kísérlete 
újabb dimenziókkal bővül. Az első: meg kell alapozni elméletileg azt a 
körülményt is, hogy az életviszonyok növekvő elidegenedése közepette a 
műalkotásnak, a szép objektiválására irányuló tevékenységnek létrejön 
egy „speciális" új funkciója is: a nembeli értékek megőrzése. Természe
tesen a művészet, mint a nem értékeinek depozitóriuma, az értékektől 
„kiürült" élet helyett annak az új világkorszaknak igen problematikus 
vívmánya, melynek filozófiai esztétikák segítségével kell megmagyaráz
nia e depozitóriumok indokoltságát. És ezt csak úgy teheti, hogy az 
alapparadoxont osztódással szaporítja: a nembeli értékek művészi megőr
zése ugyanis felette kétértelmű funkció. Egyészt a depozitórium, értelem
szerűen, értékmegőrző, másrészt viszont élethelyettes. A művészetben lét
rejött totalitás az élet atomizáltságával szembesíti; innen származik az 
ezerszer idézett rilkei követelmény, a Du muss dein Lében andern egyet
len lehetséges „morális" alapja. Azonban a mű konzerválja, vagy leg
alább: konzervál A***;* az életatomizáltságot is: hiszen maga sem más, 
mint „szép látszat", mely — a megrendülés elmúltával — éppúgy vissza
vezethet az életbe, megadva a befogadónak azt a hamis biztonságot, hogy 
a befogadás intermezzóiban teljesítette kötelességét, mint ahogy — az 
eredeti posztulátumnak megfelelően — ki is vezethet belőle, a valóságos 
átalakulás irányában. Éppen ezért a modern polgári társadalmat radiká
lisan tagadó művészetek (és kiegészítő filozófiai esztétikáik) harcba száll
nak ezzel a totalitásigénnyel — ismét csak kétértelműén és a paradoxont 
újratermelve. A totalitás látszatát (a látszattotalitást) rendszerint csak a 
totalitás igényével együtt lehet tagadni, illetve úgy, hogy ez az igény 
puszta Legyenné alakul, amelyet a létező mellének szegeznek. 

Az alapparadoxon „osztódással szaporításának" második dimenziója: 
a műalkotás történetiségének és értékérvényességének dilemmája, melyet 
Marx híres megjegyzése a homéroszi eposzok mintaszerű mivoltáról oly 



élesen exponált, hogy itt szükségtelen részletezni. Mindössze annyit kell 
hozzátenni: a műalkotás, mint az értékérvényesség értelmezésének egyik 
nagy csatatere, magában is bizonyítja, miért éppen a filozófiai esztétika 
otthona a polgári társadalom. 

Végül: az árutermelés egyetemessé válása egy új szituációt teremt a 
műalkotás számára; a műalkotás befogadása az árurealizáció szabályai
nak engedelmeskedik, azaz kereslet és kínálat — a műalkotás szerkezeté
hez képest — véletlen összefüggéseiben valósul meg, és a befogadás ténye 
vagy akár elterjedtsége rendkívül keveset mond a befogadás minősége 
(mélysége, katartikus hatása, pozitív vagy „élethelyettesítő" funkciója 
stb.) szempontjából. Ez a körülmény mindenképpen megköveteli a mű
alkotás hatásának — mint a műalkotást konstituáló aktusnak — filozófiai 
magyarázatát. 

2. Ujabb paradoxon: éppen mivel az esztétika az esztétikai tevékeny
ség (alkotás) és befogadás sajátos funkcióját akarja megalapozni, a XVIII. 
század derekától kezdve egészen folyamatosan sosem „tiszta" esztétika 
többé (abban az értelemben, ahogyan „tiszta" esztétika volt az Ariszto
telész Poétikájítól Boileau szabálygyűjteményéig húzódó sor, azaz: „tisz
ta", mindenfajta szociológiai mozzanattól mentes esztétikai ítéleteket 
rendszerezett), hanem mindig általános filozófia, mely általános ideológiai 
és saját rendszeréből következő általános teoretikus preferenciák alapján 
értékeli és értelmezi az „esztétikai szférát", az „esztétikumot", az „ob-
jektivált szépséget", ezen belül a művészeteket; helyüket és funkciójukat 
egy általános filozófiai szisztematizáció keretein belül jelöli ki. Annak a 
kérdésnek az eldöntése: mi az esztétikum (az objektivált szép, a művé
szet, a művészetek) helye az életben, a történelemben, elválaszthatatlanul 
összefonódik annak a második kérdésnek az eldöntésével: mi az esztéti
kum helye a filozófiai rendszerben. 

Kant kivételével, aki arra az álláspontra helyezkedik, hogy a szépnek 
— ellentétben a megismeréssel és az erkölccsel — nincsen metafizikája, 
csak kritikája van (következésképpen az eszétika kérdéskörét tisztán a 
befogadás oldaláról fogalmazza meg), minden jelentős esztétika egyúttal 
történetfilozófia is. Hegeltől Schellingen át Kierkegaard-ig és Lukácsig. 
A történetfilozófiai megalapozás nem „idegen test" ezeknek az esztéti
káknak a szerkezetében, nem „prolegomena", amelyre következik a „vol
taképpeni" kifejtés. A történetfilozófiai jelleg, azaz a polgári jelen prob-
lematikusságának felismerése (hogy a kritikai attitűd minimumát mondjuk 
ki) alapozza meg azt a két konstituenst, amelyet korábban mint a modern 
esztétikák (egyszersmind a modern műalkotások) nélkülözhetetlen tar
talmi-funkcionális sajátosságát említettük: a történeti szemléletet, valamint 
a művészet nembeli értékeket megőrző-védelmező feladatát. 

Az előbbiből következik, hogy az esztétika mindig „elhelyezi" a mű
vészetet (művészeteket), a megalkotásukra irányuló aktivitást, a tevé-



kenységtípusok illetve objektivációk hierarchiájában, s ez az elhelyezés 
annak a történetfilozófiai döntésnek a függvénye: mi a viszony a szóban 
forgó gondolkodónak a polgári társadalomhoz, az emberi fejlődés transz-
cendálhatatlan, ha mégoly problematikus, csúcspontjának tartja-e, illetve 
reális vagy misztikus meghaladására vágyakozik. Schelling ifjúkori dön
tése — az esztétikumnak a filozófiai hierarchia csúcsán váló elhelyezése 
— szoros összefüggésben állott azzal az eszméjével, melyet nála Marx 
„őszinte ifjúkori gondolat"-nak nevezett, és amely a politikailag nem 
radikális filozófusnál mégiscsak abból a nagy kísérletből merítette erejét 
és pánorganikus ontológiai lendületét, mely filozófiáján „kívül" folyt új, 
a polgári hierarchia meghaladására egy szerves-közösségi társadalom ke
retei között. Hegel késői döntése viszont, mely az Esztétikában a mű
alkotás iránt érzett minden csodálata ellenére az esztétikumot az abszolút 
szellem vándorútján igen alacsonyra helyezi, nem egyszerű megismétlése 
a korai felvilágosodás ismeretelméleti verdiktjének (az esztétikai szemlélet 
pusztán „perception confuse"). Egy világtörténelmi krízisszituáció tanul
ságainak megfogalmazása ez: az antikvitás kora, az esztétikum „volta
képpeni" időszaka visszahozhatatlanul elmúlt, vele együtt helye a tevé
kenységtípusok hierarchiájában is egy alacsonyabb lépcsőfokra került. 
Az esztétikum „lefokozása" nem az „esztétikai érzék" hiányát jelenti 
tehát egy igazán korszakalkotó gondolkodónál, hanem történetfilozófiai 
fogantatású döntést. 

Itt azonban egy megszorítással kell élnünk, és egy megkülönböztetést 
kell alkalmaznunk. Minden történetfilozófiai esztétika elhelyezi a mű
vészeteket az emberi tevékenységek rendszerében, de nem mindegyik 
hierarchizálja az esztétikai tevékenységet a tevékenységek általános rend
szerén belül. A hierarchizáló vagy nem-hierarchizáló jelleg az általános 
történetfilozófiai perspektíva kérdése. Ma éppúgy elképzelhető — mi 
több: meg is fogalmazódott az a perspektíva, mely — keserűen vagy 
helyeslően — az Entzauberung der Welt, a világ esztétikai varázstól való 
— kiábrándult vagy technokratikusan fölényes — megfosztásának, az 
esztétikum degradálásának álláspontján áll, mint olyan, amelynek szá
mára a választás, a hierarchizálás önmagában botrány. Hierarchizálnia 
kell viszont az esztétikának a saját világán belül. Legáltalánosabb kér
désre, mely így hangzik: mi a művészet és „mire jó?" — a műalkotások 
— mint „egyének" és mint műalkotások csoportjai, zsánerek — más-más, 
egymással ütköző feleletet adnak. Ezek között választani, a feleleteket 
rangsorolni kell. 

Ezért az esztétika, ha mint történetfilozófiai diszciplína igazán követ
kezetes magához és elveihez, akkor mindenkori koncepciójának megfe
lelően hierarchizálja az egyes művészeti ágakat is, és így a művészeti 
ágak esztétikai értéke — noha nem mindig nyílt formában — ugyancsak 
a filozófiai rendszer függvényévé válik. Tehát a történetfilozófiai fogan
tatású esztétika nem csupán azt az értékmentes-szociológizáló megálla-



pítást és magyarázatot tartalmazza, hogy bizonyos korok bizonyos ágak
ban ilyen vagy olyan konkrét okok közvetkeztében alkalmasak nembeli 
értéket reprezentáló és történelmileg megmaradó alkotásokra, míg más 
korok — ugyancsak megfelelő konkrét okok következtében — ezekben 
az ágakban ilyen művészeti alkotások megteremtésére nem alkalmasak, 
illetve, hogy milyen „versenyképes" ágak felvirágoztatására képesek. A 
valóban történetfilozófiai szellemű esztétika eléggé dölyfösen „absztrakt" 
ahhoz (azaz: eléggé bízik általános rendezési elveinek értékében), hogy 
már csupán a történelmi korok rangsorolásával a művészeteket és a mű" 
veszeti ágakat is rangsorolja. A líra éppen azért került Hegelnél a hie
rarchia első vonalába, mivel az a kibontakozott szubjektivitás, a teljessé 
vált bensőségesség, vagyis a polgári társadalom gyermeke, (polgári fo
gantatását már Hegel korában sem tudták a korai császárkor nagy római 
lírikusai antedatálni) és Hegel — minden kritikai akcentusa, keserű tisz
tánlátása ellenére — evolucionista, aki a polgári társadalomban a szellem 
hazatalálását látja. Lukács viszont azért közönyös — fiatalkorában csak
úgy, mint állítólag sokkal kevésbé fogékony érett és öregkorában — a 
líra iránt, azért helyezi, már egyszerűen érdeklődése extenzitásának hall
gatólagos rangsorolásával, magasabbra az úgynevezett objektív műfajo
kat, mert az epika és a dráma egy világállapot krízisének kifejezői, egy
ben áldozatai is, a maguk sorsán tanúsítják azt, amit kimondani a filo
zófus legfőbb szándéka: a kapitalizmus a nagy kultúrobjéktivációk ős
ellensége. Ugyanez nem mondható el — legalább nem ilyen egyértelműen, 
nem ilyen nyílt evidenciával — a líra és a zene kapcsán. Viszont éppen 
ezért nem véletlen Adorno zenecentrikussága, fogékonysága a líra iránt, 
csaknem teljes hallgatása az objektív „világműfajok" előtt: ő, aki gyű
lölte ugyan a kapitalizmust, de aki sem előtte nem ismert el a kibonta
kozott individuumhoz méltó kultúrkorszakot, sem az adott világ meg
haladását, a „polgári hidegség transzcenzusát" nem tartotta másnak, mint 
hol emelkedett, hol ön- és közveszélyes illúziónak, a bensőség e nagy 
műformáiban éppúgy megkapta a gyűlölt világ kritkáját, mint intellek
tuális és szenzuális örömeit; a zene (és a líra) kiemelt hierarchikus pozí
ciója a „negatív dialektika" történetfilozófiai ítélete volt. 

Kövessük a történetfilozófiai esztétikát egészen ad absurdum, egészen 
ítéleteinek és előítéleteinek végpontjáig. A hierarchizáló döntés nem csu
pán a művészeteket, a művészeti ágakat „helyezi el" történetfilozófiai 
premisszáinak megfelelően: művészek között is gyakran a történetfilozó
fiai princípiumok döntenek, és a történetfilozófia fordulatai nemegyszer 
fordulatot jelentenek a konkrét mű művészi megítélésében. A negatív 
példa: Lessing hidegen elutasító viszonya Racine iránt közismerten el
méleti prekoncepciókból származik. Azonban a pozitív példa, a rajongó 
előszereteté sem kevésbé történetfilozófiai fogantatású: Kierkegaard ver
diktje, mely a Don Giovannit minden zenék fejedelmévé és paragonjává 



emeli, és azzal a történetfilozófiai (vagy az ő esetében mondjuk így: 
kvázi-történetfilozófiai) megítéléssel kapcsolatos, amellyel az esztétikai 
stádiumot az élet hierarchiájában elhelyezi (és amellyel mellegsleg egy 
radikálisan fordított értékakcentust ad az érzékiség Feuerbachtól átvett 
koncepciójának, mely majd Wagner zenéjének inspiráló múzsája lesz). 
Ugyanilyen történetfilozófiai prekoncepció teszi, hogy Novalis igazság
talanul, de a zseni igazságtalanságában is mélyre látó ellenszenvével 
utasítja el a Wilhelm Meisterx, a történetfilozófiai koncepció változása 
okozza, hogy Friedrich Schlegel megváltoztatja ítéletét a műről, és Lu
kács, mint oly sokszor, most is hideg bátorsággal viszi a megvédhetetlen 
intoleranciáig Balázs Bélával való levelezésében a történetfilozófiai esz
tétika egy igen régi elvét, mikor így érvel: mivel megváltozott a történet
filozófiám, ezért lépett művészet-megítélésemben Dosztojevszkij helyére 
Tolsztoj, Sterne helyére Fielding, Flaubert helyére Balzac. 

3. A polgári társadalom korszakának művészetelméletét, a filozófiai 
esztétikát csak akkor tudjuk megragadni differentia specificájában, ha 
a prekapitalista korok művészetelméletével hasonlítjuk össze. Az össze
hasonlítás első eredménye a következő: a polgári társadalmat megelőző 
korok művészetelméletei (amelyek a fenti értelemben nem esztétikák) 
többnyire speciális képességnek tekintették a művészi képességet, de nem 
tekintették a művészetet (az „esztétikumot", az „objektivált szépet" stb.) 
az élet egy speciális funkcióval ellátott tartományának vagy szférájának. 
Elég a kalokagathia fogalmára utalni: a szépség „benne van" magában 
az életben, méghozzá differenciálatlanul és gyakran a nagyságtól, az er
kölcsitől, a magatartást szabályozótól, a vallásitól differenciálhatatlanul 
stb. E differenciálatlan elvegyülés következtében elméletileg nem volt 
szükséges a művészetet filozófiailag „megalapozni". Éppily kevéssé a 
befogadást: az esztétikai ítélet empirikusan volt megalapozva egy általá
nosan létező és általánosan elismert sensus communisszal. Újabb parado
xon: az empirikus, a filozófiai megalapozást nem ismerő és nem igénylő 
sensus communis értékítéletei megalapozottabbak voltak, mint a modern 
kor esztétikai választásai, melyeket — minél fejlettebb, minél „szerve
zettebb" egy társadalom — rendszerint „connaisseur"-ök alakítanak ki. 
Ez a megállapítás természetesen bizonyos specifikációkra szorul. Minde
nekelőtt: ma semmiképp sem fogadjuk el azokat az esztétikai indoklásokat, 
amelyekkel a — minden bizonnyal a sensus communist kifejező — egy
korú filozófiai gondolkodás ítéleteit megalapozta. Ki hinné ma is, hogy 
miként Arisztotelész érvelt — a művészi kvalitáskülönbség oka az: ma
gasabb rendű emberek magasabb rendű tetteket ábrázolnak, az alacso
nyabb rendűek alacsonyabb rendűeket? Másodszor: a jelen befogadó 
saját világnézeti preferenciái szerint (azaz: saját kora világnézeti pre-



ferenciái szerint) válogat és rangsorol, ennek következeiében nem szük
ségképpen fogadja el az egykori sensus communis értéíhierarchiáját. 
Hogy csak a legismertebb ellenpéldát említsük: míg a Raffael-rajongás 
nem kisebb hozzáértőkben érte el csúcspontját, mint Winckelmann és 
Goethe, addig az egész posztromantikus korszak preraffaelita, bármiképp 
is értékelje magát Raffaelt és egyes műveit. Végül: a kevés rendelke
zésünkre álló adat sem mutat monolit egyöntetűséget a hajdani sensus 
communisban: az Arisztotelész által rendkívül nagyra becsült Euripidész 
például igen ritkán nyert első díjat az athéni közönségtől. A kor végső 
soron jóváhagyta (hiszen nem utasította el) Szophoklész magas vélemé
nyét, aki ifjabb pályatársa halálakor gyászruhában léptette fel a kórust, 
később Arisztotelész ítéletét, de a leghomogénebb sensus communis sem 
volt mentes bizonyos belső konfliktusoktól, és ennyiben maga készítette 
elő az ízlésítélet későbbi szóródását. 

A döntő ellenérv azonban, amellyel az egykori sensus communis ítéle
teinek tévedhetetlensége (vagy inkább: maradandósága) mellett érvelhe
tünk, nem is elsősorban az a — cseppet sem lebecsülendő — körülmény, 
hogy az esetek egy igen jelentékeny számában az utókor még a hierar
chiát is helybenhagyta. A döntő ellenérv azonban mégsem ez, hanem a 
következő körülmény: az egykori sensus kommunis által kijelölt érték-
hierarchia megváltozhatott, az értéktartomány soha; a Vasari könyvében 
rangsoroltakat újrarangsorolhatjuk, de őket fogjuk rangsorolni. Ez az 
álláspont mind pozitív, mind negatív értelemben helytálló: mindenki, 
akit az általunk ismert hajdani sensus communis ítélete számon tartott, 
talál hívekre a mindenkori utókorban, és senki, akiről tudjuk, hogy saját 
kora egyértelműen elutasította (Vasari éppen azért egyedülálló érték, 
mert belőle az elutasító ítéletekről is hallhatunk), nem került vissza az 
esztétikai élmények vérkeringésébe. (Természetesen, a logikai teljesség ked
véért, itt mindig figyelembe kell venni a műtárgyak, valamint a műíté-
leteket rögzítő iratok pusztulását, illetve velük kapcsolatos hiányos isme
reteinket: így tehát mindig elképzelhető egy olyan műtárgy felfedezése, 
melyet a maga kora nem becsült, a jelen annál inkább. A gyakorlatban 
azonban a felfedezések mindig legalább az uralkodó kánont igazolták, 
amennyiben a szóban forgó egyes műalkotásról ítélet nem maradt ránk.) 

A polgári esztétikák konkrét ítéleteinek státusa ettől minden szempont
ból eltérő. Mindenekelőtt: nem az egyetemesen uralkodó sensus commu
nis legmagasabb rendű, „legkifinomultabb" kifejezései, hanem egyéni vi
lágnézeti döntés és a „saját" filozófia (rendszertan) követelményeinek kö
vetkezményei. Másodszor: az előbbi szituáció — és nem a modern mfi-
vészetmegítélő hiányos képességei — következtében a modern filozófiai 
esztétikák legalább annyi „tévedést" tartalmaznak, mint „igazságot", 
abban az egyszerű értelemben, hogy a tárgyi tartalom elhomályosulása, 



a valóságtartalom felszínre kerülése* folyamán ítéleteik egy nagy része 
elutasításra talál. Mi több: kivételértékű (nemegyszer egyenesen az alkal
mazkodás jele), ha a véleményt egyetemes elismerés fogadja (ki gondolt 
volna ilyesmire Arisztotelésznél?), másodszor — és ez a körülmény még 
fontosabb, még árulkodóbb — az ítéleteket, pozitív értelemben többnyire 
éppúgy, mint negatív értelemben, meg kell magyaráznia a modern esz
tétának. Míg sem a maga korában, sem később nem lenne „értelmes" 
magyarázatot kérni Vasaritól: miért tartotta Michelangelót a legnagyobb 
művésznek, miért becsülte oly sokra Giorgionét, addig (hogy a negatív 
példákat említsük elsőként), akár elfogadjuk, akár elutasítjuk, csak ma
gyarázattal együtt értjük Lessing elutasító viszonyát Racine-hoz, Rousseau 
megsemmisítőén tagadó véleményét a francia kertről vagy a Misanthrope-
ról, Lukács elutasító álláspontját Kafkáról. De pozitíve is hasonló a hely
zet: a manierizmus bizonyos szélsőségeseinek, például Arcimboldinak és 
Gorgonzolának az újrafelfedezése is egy világélmény intellektuális fel
dolgozásának terméke, melyben élmény és interpretáció egymástól elvá
laszthatatlanok. 

Nem kétséges: a prekapitalista korszakok művészetelméletében is sze
repet játszottak ideológiai, vallási, etikai preferenciák, amelyek esztétikai 
álláspontokká, „döntésekké" transzformálódtak. Ennyiben úgy tűnhetnék: 
a helyzet nem különbözik a polgári korszak történetfilozófiai primátusá
tól az esztétika felett. Eltekintve azonban attól, hogy a történetfilozófiai 
primátusnak az egész prekapitalista korszakban nincsen értelmezhető je
lentése, az esztétikára befolyást gyakorló ideológiai, vallási, etikai pre
ferenciák nem „filozófiai posztulátumok" voltak, hanem maguk is a 
sensus communis részei és semmiképp sem egyéni preferenciák. Isten kép
szerű ábrázolásának elutasítása és tilalma az egész ótestamentumi világ
ban (éppúgy, mint a más gyökerekből származó mohamedán tilalom) 
valóban vallási preferencia és előírás volt az esztétikával szemben. De 
egyrészt kollektív preferencia és tilalom, másrészt olyan, amely nem 
vindikálta magának a „tiszta esztétikai értékítélet" jogát: a Biblia nem 
kívánta esztétikailag igazolni, hogy Baál mindenfajta szoborszerű ábrá-

* A két fogalom Walter Benjámin invenciója és megkülönböztetése. A tárgyi tartalom a mű
alkotás azon jelentésdimenziója, mely közvetlenül a jelenhez tapad, abból nő ki, annak „mond" 
valamit. Ennél „kontinuusabb" a valóságtartalom, mely — legalább elvileg — bármely későbbi 
korban érthető, függetlenül a konkrét környezettől, amely tehát az emberi nem általános evo
lúciójával van összefüggésben. Itt azonban szögezzük le tüstént: csupán egy naturalisztikus 
ismeretelmélet számára van ennek az evolúciónak egy „kvázitermészeti" magánvalósága: ez 
konstruált — a jelenben és a jelen álláspontjáról megteremtett — folytonosság, ezért minden 
olyan ítélet, mely a műben felfedezett tárgyi tartalom mellett (mely a mű keletkezésének jelen 
idejéhez kötődik) egy valóságtartalmat fedez fel — azaz a koron túlmutató élményt, üzenetet 
stb. —, osztozik az ítélet általános kockázatában. Semmi garanciája nincsen arra, hogy konst
ruált emberi folytonossága valóságos egzisztenciával rendelkező folytonosság lesz, hogy felfe
dezett valóságtartalma a mÚvészetélvezet folyamatos sorába illeszkedik bele és nem csupán az 
ő egyéni döntése marad. 



zolása csak rút lehet. Ahol pedig — kivételes esetekben — a filozófiai 
fogantatású esztétikai értékítélet ellentmondott a sensus communisnak, 
mint Platón Homéroszról alkotott negatív ítélete esetében, az ítélet álta
lánosan elfogadott, tehát sensus communis-jellegű, világnézeti-etikai pre
misszákon nyugodott (az adott esetben ez így hangzott: a művészetnek 
a jóra kell nevelnie), tehát az ítélet nem szorult értelmezésre. 

A modern kor filozófia vezérélte esztétikájával szembeni telje? és 
elfogult értetlenség lenne azonban a következő ellentmondásról meg
feledkezni. Egyrészt: az „értéktévesztések", illetve az olyan értékítéletek 
gyakorisága, melyek a bármely világnézetű későbbi befogadó (illetve a 
más világnézeti alapokon álló egykorú befogadó) számára tökéletesen 
elfogadhatatlanok, a filozófiai esztétikát csak akkor és annyiban jellem
zik, amennyiben a kortársi vagy közvetlenül a korhoz kapcsolódó mű
vészetet ítéli meg. Ugyanakkor: csupán ez az esztétika képes arra, hogy 
megértse (akár úgy, hogy félreérti) megelőző korok művészetét, mivel 
csupán ez Képes a tárgyi tartalom elhomályosodásával a valóságtartalmat 
befogadni. Minden prekapitalista esztétika elmondhatta volna saját mű
vészetítéletéről Pál kereszténységgel kapcsolatos büszke szavait: ami a 
kereszténynek kinyilatkoztatás, az a zsidónak megbotránkozás, a pogány
nak dőreség. Az ok világos: a prekapitalista korok mfivészetszemlélete — 
történeti koncepció híján — elmúlt korok alkotásait, amennyiben egy
általán konfrontálódott velük, saját sensus communisa alapján ítélte meg, 
semmi különbséget nem tudott tenni a korral kifakuló tárgyi tartalom 
és az évül és mögül felderengő valóságtartalom között. E korok és mű
vészetelméletük számára csak az a művészet rendelkezett jelentéssel, 
amely az ő életükhöz tartozott, illetve a múlt alkotásaiból csak az, ami 
megfelelt sensus communisuknak: át kellett venni ahhoz a görög istene
ket, hogy Homérosz epikája és Athén szobrászata Róma számára értel
mezhető művészet és követendő minta legyen; a legközvetlenebb tárgyi 
tartalomnak, a mindennapok szokásrendszerét szabályozó vallási előírá
soknak kellett jelen lenniük ahhoz, hogy a művészet mint megítélhető 
élménykomplexum funkcionálhasson. Ezzel kiviláglik a sokat tévedő mo
dern filozófiai esztétikák nagy fölénye: elmúlt korok kifakuló tárgyi 
tartalmai mögött meglátták a valóságtartalom „üzenetét", a perkapitalista 
korok művészetkoncepciói viszont, amelyek saját tárgyi tartalmukban 
a valóságtartalmat látták (azaz a kettő megkülönböztetéséhez nem ju
tottak el), azok más tárgyi tartalmakban semmit sem láttak, illetve csu
pán annyiban, amennyiben ez egy sajátságos adaptáció folytán az ő 
tulajdon világuk részévé, tehát tárgyi tartalomként feldolgozható elemévé 
is vált. A polgári világkorszak esztétikái számára — az egyéni-világ
nézeti álláspont kiiktathatatlan közvetítő szerepe következetében — a 
tárgyi tartalomban nem jelenik meg „oganikusan" a valóságtartalom. 
Ez főként annyit jelent, hogy a „külön" jelentkező tárgyi tartalom olyan 
vonzásokat vagy taszításokat válthat ki az értelmező befogadóból, a 



filozófiai esztétából, amelynek alapján a tárgyi tartalommal kapcsolatos 
preferenciái miatt elfogad és magasra értékel valamit, aminek a valóság
tartalom (az emberi nem kontinuitásának kifejezése) szempontjából ki
sebb a jelentősége és fordítva: elutasít ezzel a kontinuitással szorosan 
összekapcsolódó értékeket, a tárgyi tartalom számára ideológiailag taszító 
mozzanatai miatt. Az elsőre talán a Kalevalának a homéroszi eposzok 
mellé helyezése lehetne a példa a 19. századból, finn nemzeti motí
vumok alapján, az ellenkezőre az afrikai plasztika elutasítása a vikto
riánus korszakban, jórészt annak nyíltan erotikus jellege következtében. 
De mindezekkel a hibaforrásokkal együtt csak a polgári korszak — tárgyi 
tartalmat és valóságtartalmat élesen megkülönböztető — esztétikája képes 
befogadni az esztétikumot ott, ahol a tárgyi tartalom már nem csupán 
elhomályosodott, hanem érthetetlenül távoli mivoltában a befogadás aka
dályává vált. Így fedezhette fel újra Vico Homéroszt VergÜiusszal, a 
reneszánsz kedvencével szemben. 

4. Az uralkodó élmény a modern filozófiai esztétikákkal kapcsolatban 
mégis konkrét ítéleteik magas „hibaszázaléka", ami azután egész hullá
mát váltotta ki az „elvont esztétikai" szemlélet elleni oppozíciónak. A 
hiba legfőbb forrása — így hangzik leggyakrabban — a deduktív eljá-
jásban rejlik, abban a módszerben, mélynek megfelelően az esztétikus az 
egyes művészetekről, művészeti ágakról, műalkotásokról alkotott érték
ítéletét dedukálja a történetfelfogásból, történelmi korok pozitív vagy 
negatív megítéléséből, előkelő vagy hátrányos elhelyezéséből a világkor
szakok ranglistáján, ráadásul mindez elválaszthatatlan az esztétikum (a 
szép, a művészet) helyének kijelölésétől az emberi objektivációk, valamint 
a filozófiai rendszerében. Ezért a X I X . század végétől kezdve mind 
nyomatékosabban jelentkezett, lassan egész mozgalommá nőtt és egyes 
kultúrákat (elsősorban a franciát) teljesen áthatotta a filozófiai esztétiká
nak mint olyannak az elvetése. A zsarnoki módon rendszerező tekintély 
elleni „felkelések" eltérő szempontokból indultak ki, és nem is csupán 
a „gyakorló" művészek spontán ellenállását fejezték ki. Konrád Fiedler 
ellenérve a teoretikus oppozíciója volt: nincs művészet, csak művészeted 
vannak, a művészet fogalma erőszakos absztrakció, a mindent sziszté
mába kényszeríteni akaró racionalizmus mítosza és a belőle születő egy
séges esztétika ítéletei az élő, a konkrétan létező művészetek szempont
jából semmisek. Egy másik, sókkal elterjedtebb, rendkívül különböző 
irányokból kibontakozó ellenmozgalom fő jelszava: a filozófiai esztétikát 
műkritikával kell helyettesíteni, mely természeténél fogva induktív jel
legű, és nem kényszerítheti zsarnoki rendszerének béklyójába az egyes 
művet. „A műkritikai ellenzék" fő módszertani követelménye az, hogy 
a művészet elemzésének a konkrét művek konkrét mivoltára kell össz
pontosítania, függetlenül mindenfajta filozófiai „előfeltevéstől" (Tjhéophile 
Gautier-től a mai átlagos művészetkritikáig ez a törekvés táplálja az 



impresszionista kritikát) vagy legalábbis függetlenül a művészet funkciója 
egészének megítélésétől. Az így keletkező megítélésbeli bifurkációnak leg
nagyobb reprezentánsa Adorno, aki egyszerre adta zeneszociológiai írá
saiban az „új" zene gyökértelenségének egészen átfogó, egyes túlzó igaz
ságtalanságok ellenére mély és grandiózus képét, és függetlenítette ettől 
teljes mértékben maguknak a műveknek a megítélését. Az induktív, „csak 
a műre támaszkodó", az „élettelen" absztrakcióval szakító mflvészetmeg-
ítélés követelménye azóta közhely lett, azonban közhelyszerű általánossá
gával együtt sem hozott megoldást. Véleményünk szerint ugyanis a filo
zófiai esztétika és kritika „tévedései" nem annak deduktív jellegéből kö
vetkeznek, éppen ezért nem is a „tévedés" a helyzet leírására szolgáló 
legalkalmasabb kifejezés. 

Az úgynevezett induktív művészetmegítélés sem mentes filozófiai elő
feltevésektől. A kifejezetten impresszionista kritikában ezek az előfel
tevések kifejtett formában nincsenek jelen, ez azonban többnyire nem az 
„absztrakcióktól való szabadság", hanem az eszmék konfúziójának álla
potát jelenti: menthetetlenül jelen van ugyanis a filozófiai gondolat „le
csapódása", a mindennapi élet szintjének szükségletei szempontjából le
egyszerűsített formában. Ám ha olyan kritikust említünk, aki maga több
nyire ellenséges, legalábbis azonban problematikus viszonyban volt a „de
duktív művészetmegítéléssel", azonban fölényes biztonsággal birtokolta az 
egész filozófiai kultúrát — Adornoról beszélünk —, nála is világosan 
láthatók, hogy előszeretetei (az Oj Zene konzekvensen végigvitt raciona
lizmusa iránt) és ellenszenvei (például Bartók népiessége iránt) milyen 
mélyen gyökereztek filozófiai értékpremisszákban; az utóbbi esetben abból 
a szociológiai-ontológiai meggyőződésből, hogy a modern társadalomban 
a „nép" csupán romantikus misztifikáció. 

Az impresszionista kritika a tiszta ízlésítélet igényével lép fel. Le
gyünk természetesen igazságosak: nem a partikuláris ízlésítélet igényével. 
„Nekem tetszik és punktum" — ez a véletlenszerűen kiválogatott interjú
alany olyannyira csak szubjektív ítélete, hogy már alig van vonatkozása 
a megítélt műre; pusztán ot mint szubjektumot fogja jellemezni. Kant 
tökéletesen helyesen mondotta, hogy amennyiben az ízlésítélet esztétikai 
ítélet (és minden voltaképpeni kritikai ítélet, az impresszionista jellegű 
is, ebben az értelemben esztétikai ítélet, hiszen intenciója szerint egy mű
ről, nem önmagáról akar kimondani valamit), akkor magában foglalja az 
általánosság mozzanatát, tehát a sensus communist nem mint empiriku
san létezőt, hanem mint posztulátumot. Minden esztétikai igénnyel fel
lépő ízlésítélet, éppen mivel esztétikai igénnyel fellépő ízlésítélet, bizo
nyos fokig aláássa tulajdon szubjektivitását, normává szélesül. Normává 
szélesedésének legcsalhatatlanabb bizonyítéka: számot kell adnia magá
ról, meg kell magyaráznia magát, döntését, indokait. A műalkotás fel
bontása tartalomra és formára voltaiképpen azonos ezzel az önindoklás-
sal: azért tetszik, mert ezt vagy azt fejez ki, azért teszik, mert így vagy 



úgy fejezi ki ezt, mert így, ilyennek stb. jelenik meg. Oly kikerülhetetlen 
mozgalom ez a művészetmegítélést két kibékíthetetlenül ellenséges táborra, 
a szociologizálóra és a formalisztikusra, felosztó törekvés, amely csak a 
filozófiai esztétika korát jellemzi és amelyet a prekapitalista művészet
látás nem ismert, hisz nem kellett filozófiailag megalapoznia magát, vá
lasztásait és ítéleteit, csak rá kellett mutatnia a nagy emberre és hozzá
tennie: ilyen emberből ilyen tettek származnak. A normává szélesedéssel 
azonban az induktív, a szubjektív ízlésítéletre alapuló kritika az öncsa
lás állapotába kerül: elkerülhetetlen, hogy normává szélesített, tartalmilag 
vagy formailag megindokolt ízlésítéletei a későbbiekben ne hassanak vissza 
deduktíve újabb ítéleteire. 

5. Miképp, milyen alapon szélesíthető ki azonban egyáltalán egy ízlés
ítélet a modern korban normaadóvá? Ha már többé nincsen viszonylag 
homogén közösség a megfelelő, empirikusan adott sensus communisszal, 
akkor a „kifinomult egyed" nem a kollektív ízlésítéletet fogalmazza meg. 
De ha ízlésítélete mégis több, és szükségszerűen több, mint puszta szub
jektivitása, akkor honnan származik — akár relatív — általánossága? 
Ha az eszme nem istenként lebeg a világ felett, honnan ered interszub-
jektív általánossága? 

Max Weber helyesen mondja a modern kor szelleméről, hogy az nem 
monoteista többé: mitológiájának nem istene van, hanem istenei vannak, 
megfelelően a kor — a dinamikus társadalom — általános pluralizmu
sának, Max Weber hasonlatát folytatva, azt mondhatjuk: minden eszté
tikailag normaadóvá váló, tehát önmaga megindoklási kísérlete során 
normává, vagyis fogalmi jellegűvé szélesedő ízlésítélet egy létező társa
dalmi réteg, csoport létező ízlésközösségét fejezi ki, azaz egyet a számos 
közül. Ez általánosságának, sensus conwnunis-jellegének határa, egyben 
azonban létezésének — mint egy ízlésközösség kifejezésének — elégséges 
alapja. A pusztán extenzionális leírás önmagában természetesen csak egy 
történelmi relativistát elégítene ki, itt azonban, minden értékelés nélkül, 
két tényt akartunk mindössze leszögezni. Az egyik: minden ilyen érte
lemben normává szélesült, valamiféle ízlésközösséget reprezentáló eszté
tikai ítélet megváltotta jegyét a modern Olimposzra, és egyike lett a 
modern esztétika weberi mitológiájában az egymással harcoló isteneknek. 
A másik: számos ilyen istenség van (a megfelelő hierarchiával), de nem 
végtelen számú. Normává szélesedő ízlésítélet és létező ízlésközösség kom
binációinak lehetséges száma természetesen csak konkrét közegenként 
számítható ki. 

Ennek a helyzetnek most csupán egy súlyos problematikájára kell rá
mutatni. A régi típusú sensus communis spontán totalitás volt Ariszto-
letésznél (és ő valóban csak példa gyanánt áll itt), a sensus communisnak 
éppúgy megvolt az esztétikai, mint az etikai és jogi vonatkozása, ha az 
utóbbi kettőt el lehetett már egyáltalában egymástól választani. Az az 



ízlésítélet viszont, amely normává indukálja magát, kiszélesíti tisztán 
szubjektív jellegét egy csoport határáig, ennyiben bizonyos mértékig sen
sus communist teremt vagy fejez ki, de tudni sem akar a „deduktív", az 
egészet valamiképpen megragadni kívánó művészetértelmezésről. Így vi
szont szükségképpen ki van szolgáltatva a mindenkori partikuláris be
állítottságoknak, a divatnak, az „új örök körforgásának", és egy vonat
kozásban semmiképp sem haladja meg a filozófiai esztétikák korlátoltsá
gát. A filozófiai esztétika tévedései — valamennyi tévedése — a nagyság 
szintjén zajlanak le: vagy alábecsül — filozófiai preferenciáinak meg
felelően — nagy jelenségeket, mert azok „nem illenek" bele hierarchiá
jába, vagy, ellenkezőleg, nagy, reprezentatív jelenségként elemez — tehát, 
ha negatív értelemben is, a nagyság szintjére emel — csak a teoretikus 
összefüggés szempontjából döntő, de művészileg megkonstruálatlan alko
tásokat. Az impresszionista, az induktív kritika azonban eleve a napi, 
a divatjellegű körében mozog, és a nagysággal homológ kategóriája is 
a divat köréből származik: az a szenzáció. A kétfajta „hiba" struktúrák 
szükségszerű következménye: az induktív és a deduktív ellentétében a 
polgári korszak esztétikájának antinomikus szerkezetéhez jutottunk el. 

6. Elemzésünk itt nem érinti az antinómia döntő okát, azt, hogy a 
polgári társadalomban nincsenek közösségek és hogy a művész csak a 
piacon — közvetve — találkozhat közönségével. Ezek az okok éppoly 
nyilvánvalóak, mint amilyen alapvetőek; jelenleg csupán következmé
nyeikről lesz szó. 

Kant a művészetet elemezve azt írja, hogy minden jelentős műalkotás
ban a művész új eszmét teremt: az eszme megteremtése (ma talán „mű
vészi gondolatnak" neveznénk) — ez éppen a zseni műve. Az új eszme 
(mint az eszme általában) azonban fogalmilag meg nem határozható, le 
nem írható, mert az eszme fogalomfeletti. És — megfogalmazva a pol
gári művészet alapdilemmáját — hozzáteszi: van mű, mely eszme ízlés 
nélkül és van mű, mely ízlés eszme nélkül (az utóbbi természetesen nem 
zseni műve). 

A prekapitalista korszakokban ez az ellentét nem létezik. A zseni — 
per definitionem — akkor is mindig új eszméket teremt, de maguk az 
új eszmék már benne szunnyadnak, még ha csak lehetőség formájában 
is, a közösség ízlésében, az eszmékben az emberek „magukra ismerhet
nek", a zseniálisan új is „általánosan tetszik", ha természetesen nem is 
mindenkinek tetszik, mert a minden egyes emberre kiterjedő érvényesség 
nem feltétele a sensus communis fogalmának. Másrészt: nem csupán az 
eszmék nem létezhetnek közösségi ízlés nélkül, hanem, fordítva, a közös
ségi ízlés sem létezhet a prekapitalista világban eszme nélkül, hisz a kö
zösség — „testétől" külön nem vált eszmerendszereivel, intézményeivel 
— bizonyos értelemben a megtestesült eszme maga, és — ismét kantiánus 



terminológiában kifejezve — a nem zseniális művész is csak a zseni esz
méjét teremti újjá, az ízlésnek megfelelően. 

A polgári társadalom elszigetelt egyede, amennyiben „zseni", mint 
elszigetelt individuum teremti meg az új eszmét. Nyilván nem a „sem-* 
miből" — korproblémák determinálják az ő tárgyi tartalmait is, azonban 
a zseni feladata, az eszme megteremtése semmi kollektíven létezőre nem 
támaszkodhat. Ezzel a zseni — az eszme megteremtése pillanatában — 
vállalja az „ízlésnélküliség" kockázatát: azaz olyan alkotás megterem
tését, amely éppúgy kelthet egyetemes tetszést, mint ahogy maradihat tö
kéletesen visszhangtalan, függetlenül esztétikailag értékes vagy értéktelen 
mivoltától. (Az eszme nélküli ízlés és az efféle ízlést megtestesítő műal
kotások létrejötte és általánossá válása a polgári társadalomban olyany-
nyira evidens, hogy a kérdést nem szükséges részletezni.) 

Duo si faciunt idem, non est idem: a művész, a zseni vállalhatja esz
méje (művészi gondolata) ízlésnélküliségének kockázatát (tehát azt a 
kockázatot, hogy nem talál őt befogadó ízlésre), anélkül, hogy objekti-
vációjának „értelmét", küldetését kockáztatná; a mű megítélője sem, mert 
ekkor — mint kritikus — nem felel meg fogalmának. A nem általáno
sítható ítélet alkotója — láttuk — tisztán szubjektív és nem esztétikai 
ízlésítéletet alkot. Azonban a kritika mint műfaj a polgári nyilvánosság
hoz tartozik, annak egyik kifejezési formája; korábban nem is létezett 
rendszeresen gyakorolt műkritika. Funkciója tehát,' társadalmi megbíza
tása a közvéleményalkotás, mint minimális feladat: más befogadók be
folyásolása saját befogadói folyamatainak, élményeinek feltárása, saját 
ítélete általánosításának kísérlete révén. Természetesen az antinomikus 
helyzet megoldása is antinomikus: vagy az ízlésből ítélem meg az esz
mét, vagy az eszméből az ízlést. Az előbbit teszi minden induktív mű-
kritika (különösen kiélezetten impresszionista formája), az utóbbit a fi
lozófiai (történetfilozófiai) esztétika. 

7. Hogy az antinómiát értelmezni tudjuk, még egy kategoriális kitérőt 
kell tennünk. Minden nagy művészi alkotás új eszmét teremt (a fiatal 
Lukács voltaképp ezt nevezte formának). Ám ha azt mondottuk, hogy 
ennek az eszmének (formának, valóságtartalomnak — akármiképp ne
vezzük) a prekapitalista világban egy létező vagy legalábbis csírájában 
már meglévő, ennyiben lehetséges sensus communis (kollektív ízlés) volt 
az elengedhetetlen bázisa, ugyanúgy elmondhatjuk azt is, hogy kollektív 
tárgyi tartalomból nőtt ki, mely egyúttal emberközösségek kollektív 
álláspontja is. A kollektív tárgyi tartalom téma és világnézet, melyben 
az előbbi az utóbbinak rendelődik alá, annak mozzanata. Ebben az ér
telemben volt igaza a fiatal Lukácsnak, amikor A modern dráma törté
netében azt írta: a műalkotás formáját a világnézet konstituálja. Ameny-
nyiben a műalkotás „organikusan" (mindenki által érthetően, „értelme
zés" és „kommentár" szükséglete nélkül) nő ki — mint forma, eszme, 



valóságtartalom — a kollektív tárgyi tartalomból, akkor a mű meg
ítélésénél a tárgyi tartalom nyugodtan zárójelbe tehető, vagy legaláhbis 
nem probléma, aminthogy a művésznek sem jelent problémát, „feladatot" 
„rátalálni" az adekvát tárgyi tartalomra, melyből az új eszme megfogan
hat. A prekapitalista korok, a „régi idők" művészete azért is felelhetett 
meg adekvát módon a „fogalom nélküli tetszés" kanti kritériumának, 
mert azt, amit benne csak fogalmilag lehet megragadni (a tárgyi tartal
mat), nem is kellett megragadniuk: evidencia volt, adottság. Az antik 
vagy a keresztény mítosz mint közös kultúrkincs, mint „téma" sosem 
vált kérdésessé, és az az álláspont, amelyben a mítosztéma jelentése mó
dosult, vagy egy egész közösség kollektív világnézete (álláspontja) volt, 
vagy legalábbis közösségi funkciót betöltő társadalmi rétegeké, ame
lyek „megbízatásaképp" született a mű. 

Ez a „természetes" vagy „organikus" kapcsolat tárgyi tartalom és 
valóságtartalom között a polgári művészetben felbomlott. A tárgyi tar
talom — melyből a valóságtartalom is „kinő" — maga vált problémává. 
Részben túlságosan „individualizálódott", a „másik", a befogadó számára 
kommentárokat követelő jellege miatt: ahhoz hogy a szubjektív, az al
kotói egyéniség bélyegét magán viselő „téma" interszubjektív, mások 
által is megközelíthető legyen, szüntelen intellektuális erőfeszítések kel
lettek alkotó és befogadó oldalán egyaránt. Részben pedig mindig kér
déses volt a megválasztott tárgy esztétikailag értékes jellege, ezért a téma 
és a világnézet, azaz az álláspont „megtalálása" — a régi művészet ter
mészetesként adott kiindulópontja — olyan műveletté változott, amely
ben nagy kockázat lappangott, amelynél különösen kedvező körülmények 
kellettek a sikerhez. Említettük már: a „tartalom" és „forma" egész esz
tétikai mitológiája — éspedig nem csupán vulgáris alakzataiban, hanem 
Lessing, Goethe, Schiller szintjén is — ennek a szituációnak köszönheti 
születését. Ilyen — túlságosan is történetfilozófiai, túlságosan is szocioló
giai, túlságosan is fogalmi — kérdések: „miért éppen ez a téma?", „miért 
éppen ez a világnézet?", nem a történetfilozófiai vagy a szociológiai 
„behatolását" jelentik a „tiszta esztétikum" szférájába, hanem a polgári 
művészet tényleges szerkezetéből nőnek ki. Nem a műalkotás, mint indi
viduális képződmény, mint „műalkotás egyéniség", hanem a mű konkrét 
minőségének bázisát alkotó tárgyi tartalom individuális (és interszubjek-
tívvé gyakran nem változtatható) jellege teszi ezt a fogalmilag és csak 
fogalmilag megragadható kérdést szükségessé. És mivel — ismét e hely
zet következtében — a valóságtartalom megítélésénél egyben mindig az 
azt konstituáló világnézet megítéléséről is szó van, ezért játszik döntő 
szerepet a konkrét művek megítélésénél az ítélő (befogadó) történetfilo
zófiája, világnézete, álláspontja. 

A fiatal Lukács szerint a formát konstituáló világnézet eltűnik, mint
egy „felszívódik" a formában. Kiemelkedő művek esetében valóban ez 
a végeredmény, amely lehetővé tenné a tiszta esztétikai ítéletek megal-



kotását. Azonban ez valóban csak a végeredmény, és Benjáminnak fel
tehetően igaza van akkor, amikor hangsúlyozza: a tárgyi tartalom rend
kívül lassan homályosul el. A kortársak viszont — akarva, nem akarva, 
tudatosan vagy nem tudatosan — elkerülhetetlenül azzal a tárgyi tarta
lommal (világnézetnek alárendelt témával, állásponttal) vannak szembe
sítve, mely a maga egyszeri mivoltában az egyszeri és ismételhetetlen 
műalkotásegyéniséget konstituálja. Így a modern kor mfivészetbefogadása 
számára a tiszta esztétikai ítélkezés nem egyszerűen „ritkaság" vagy „ha
táreset", amelyhez „idő kell", hanem voltaképp kizárt: még elmúlt korok 
— tárgyi tartalmukkal egy hajdani sensus communisba zavartalanul bele
simuló — alkotásainak esetében is értelmezendové válik ez a tárgyi tar
talom, a maga konkrét minőségében, a jelenkor szemszögéből, amelynek 
minden tárgyi tartalom (a régmúlt, az akkor értelmezésre nem szoruló 
is) feladat, megoldandó rejtvény. Deduktív és induktív ítélkezés antinó
miája a modern kor kikerülhetetlen esztétikai világállapota. 

A deduktív (vagyis a filozófiai) esztétika legnagyobb tette: magát az 
emberi nemet választja kiinduló alapjául, általánosítási bázisául, amikor 
ezeket a kérdéseket veti fel: mi a művészet „általánosságban", mi az 
általában vett művészet feladata? mi a helye az emberi tevékenységek 
rendszerében? stb. Ismét emlékeztetünk arra, amit tárgyi tartalom-való
ságtartalom megkülönböztetésénél mondottunk: ez az attitűd konstruált, 
hiszen „magáértvaló emberiség", mint összefüggő, szolid egzisztenciával 
rendelkező közösség még nem létezik, legfeljebb mint posztulátum. Ezért 
posztulátum csupán a filozófiai esztétika által meghirdetett totalitás
igény, de a totalitásigényt hirdeti meg posztulátumképpen, és akárhány
szor bizonyul is megalapozatlannak általánosságigénye, a filozófiai esz
tétika ezzel eleve távolságot teremt maga és bármely tetszőleges réteg
partikularitás, műalkotásegyéniség-partikularitás között. A magatartás 
fonákja (és Walter Benjámin, az esztétikai „rendszerellenesség" legfőbb, 
elvi képviselője, aki a filozófiai rendszerekben magukban is a világ hie
rarchikus elidegenedettségének képviselőit látta, olyan hatalmakat, ame
lyek erőszakosan maguk alá vetik az eleven egyedeket, a műalkotáso
kat: a mu mint példa alárendelése a teorémának és ezzel a szükségszerű 
ízlésbicsaklás, amelyben az ízléssel való „nem találkozás" kényszerhely
zeteit mint természetes állapotot fogják fel, sőt mint az emelkedettség 
állapotát. A deduktív esztétikának egyrészt éreznie kell (és éreztetnie 
másokkal), hogy világnézeti preferenciái nélkülözhetetlenek a modern 
művészet mély megértéséhez és a modern mflvészetbefogadó számára, 
másrészről tudatosan kell vállalnia, hogy tiszta esztétikai ítéleteket elvileg 
nem alkothat. Hiányzik ezek feltétele az életben: a sensus communis és 
a kollektív világnézet (álláspont). 

Az induktív műkritikának két veszedelemmel kell szembenéznie. Az 
egyik: neki is vannak szubjektív világnézeti preferenciái, ezek éppúgy 
belejátszanak elemzésébe, mint a deduktív esztétika ítéletei, csakhogy — 



mivel nem tudatosította őket — nem claire et distincte, hanem zavaros, 
szétfolyó, az elemzés világosságát gátló formában. Másrészt: azonosulása 
valamely .ízléscsoport partikularitásával (s ez, mondottuk, elkerülhetetlen, 
ha esztétikai, nem tisztán a szubjektum határainál megmaradó ízlésíté
letről van szó), magában rejti a gyors múlékonyság veszedelmét. A még
oly kritikus azonosulás ízléscsoportok felette esetleges sensus communisá-
val a tiszta esztétikai ítéletet, amelyet az induktív kritika ígér, felette 
könnyen bomló egyensúllyá változtatja. Másfelől az induktív mukritika 
— az antinómia másik pólusán — két igen nagy erénnyel rendelkezik. 
Az egyik: a műalkotás-individuum mint egyed, mint eleven, konkrét világ 
sok esetben többet hódít vissza az emberi teljességből, inkább testesíti 
meg a totalitást, mint a rendszerek nem egy esetben csakugyan elidege
nedett-hierarchikus „totalizációja". A másik: épp az előbbiekből követ
kezően a modern műalkotás olyan egyed, amely alig simul általános sza
bály — így például a zsáner általános szabályai alá; csaknem minden 
jelentékeny egyed egy-egy új speciest teremt. Hogy melyik egyedből 
milyen új fajta bontakozik ki, ezt viszont valóban csak az induktív mű-
kritika tudja — szinte azonnal — tetten érni. Ezért nem is véletlen, hogy 
a modern művészet elfogadtatásáért (mind új egyedeit, mind új fajait 
tekintve) az induktív mukritika többet tett, mint a filozófiailag legna
gyobb szabású deduktív esztétika. 

Az esztétika tehát megreformálhatatlan, amennyiben antinomikus szer
kezete az adott világállapoton belül megszüntethetetlen (kiiktathatatla-
nok tehát „hibaforrásai" is), másrészt azonban nélkülözhetetlen, feltéve, 
ha mindkét póluson ügyelnek a saját inherens veszedelmek elkerülésére 
vagy minimalizálására. A deduktív kritikának értékítéletei érvényesülését, 
ezen keresztül értéküket kell megkérdőjeleznie, az induktív kritikának ér
tékítéletei érvényességét, ezen keresztül (a jövő szempontjából vett) érté
küket. Mert a művészet posztulátuma az, hogy érték és érvényesülés egy
másra találjon. 



A KONFLIKTUSOKRÓL 

H Ó D I S Á N D O R 

A primitív emberi gondolkozás egyik legjellemzőbb ismérve, hogy a 
dolgok fölötti uralmának tekinti a dolgok megnevezésének képességét. 
Ez az „archaikus" jelenség nemcsak a köznapi tudattól nem idegen, de 
még a tudományos gondolkodás sem mentes tőle teljesen. 

Önmagában véve azáltal, hogy nagyjából általában megismerkedünk 
a szavak jelentésvilágával, társadalmi létfeltételeink és természeti meg
határozottságainak csak részben, elnagyolt összefüggéseikben válnak is
mertté számunkra. Részben azért, mert a nyelvben objektivált általános 
ismeretek elsajátítása által létviszonyaink számos mozzanatának nem ala
kul ki feltétlenül gondolati tükörképe bennünk, másrészt meg mert, bár 
névleg sok mindent ismerünk, sok mindenről tudunk, ezek a fogalmaink
ban kicsapódó ismeretek, illetve a bennük rögzített tudás csak meglehe
tősen laza szállal — sőt, gyakran illuzórikus vonásokkal — kapcsolód
nak emberi életünk objektív alapjához. 

A mindennapi élet során ez mégsem jelent különösebb problémát. A 
dolgok összefüggései, a jelenségek egymásutánjának belső logikája a min
dennapi ismétlődés alapján beidegződéssé, automatizmussá válhat anél
kül, hogy tudatosítanánk ezeknek az összefüggéseknek, az „élet termé
szetes logikájának" létbeli alapját. Így, bár ha a köznapi tudat, a dolgok 
és a jelenségek mélyén rejlő összefüggéseket ezek megnevezésében, szó
beli jelölésében fogalmilag közvetlenül nem is rögzíti, éppen a minden
napi ismétlődés — a beidegződés, automatizmus — alapján a bennük 
tárgyiasult társadalmi-emberi tartalmat legfontosabb gyakorlati vonat
kozásaiban mégis felismeri. Ez a felismerés viszont elég is ahhoz, hogy 
az ember — különösebb elméleti tisztánlátás nélkül is — eredményesen 
végezhesse mindennapi teendőit, vagyis hogy életviszonyai konkrét adott
ságaihoz egzisztenciája fenntartása szempontjából többé-kevésbé értel
mesen viszonyulhasson. 

A tudományos gondolkozás a köznapitól viszont éppen ebben tér el: 
tál kell lépnie a szavak által jelölt világ közvetlen beidegződésének szint
jén, a mindennapok megszokottsága által rögzített asszociációk kitapo-



sott ösvényén, s a dolgok, jelenségek mélyén éppen azokat az összefüg
géseket kell felismernie és fogalmi absztrakciókba rendeznie, amelyek az 
élet hétköznapi, „természetes rendjét" megalapozzák és konkretizálják. 
Ilyen értelemben azonban a tudomány sem áll mindenkor hivatása ma
gaslatán. Nem egy jelenségkörrel kapcsolatban használ olyan fogalmakat, 
amelyek kulcsszerepük ellenére sem tárják fel, hogy társadalmi létviszo
nyaink minő sajátosságainak, miféle mozzanatainak absztrakcióiként — 
szellemi elvonatkoztatásaként — is funkcionálnak. 

Így van ez például a modern lélektan egyik kulcsfogalmával, a konf
liktussal is. 

Általános, köznapi értelmében a konfliktus rendszerint súlyos bonyo
dalmakkal járó összeütközést, összetűzést, küzdelmet, viszályt jelent. Nem 
korlátozódik csak a személyi ellenségeskedésre, konfliktusba keveredhet
nek egymással társadalmi rétegek, osztályok, nagyobb közösségek, nem
zetek s államok is. 

A lélektan avval a megszorítással használja ezt a fogalmat, hogy az 
egyén személyi belső világában lezajló ellentétes érzelmek, szembenálló 
indítékok küzdelmét, egymást kizáró erkölcsi normák harcát érti alatta. 
De hogy voltaképpen mi is áll az ellentétes érzelmek, a szembenálló 
belső indítékok, az egymást kizáró erkölcsi normák harca mögött, arra 
vonatkozóan a személyiség-lélektan éppolyan önkényes találgatásokkal 
válaszolgat, mint amilyen tanácstalan a társadalom-lélektan a különböző 
egyének vagy a különböző szintű közösségi összetűzések — társadalmi 
osztályok, nemzetek, államok között váratlanul kirobbanó vagy folya
matosan élesedő viszálykodás — okaira vonatkozóan. Illetve okok ezer
félék is kínálkoznak, s mint ahogy a történelem során aligha volt konf
liktus, amely valamiképpen ne lett volna egyszersmind „megokolva", 
okot az emberek „természeti sajátosságaiban", „személyi szükségleteiben", 
„gondolkodásbeli különbözőségeiben", „jellembeli eltéréseiben" a szemé
lyiség- és társadalom-lélektan is talál annyit, amennyit akar. S volta
képpen az is baj, hogy a szituatív értelmezés, a felszínes összefüggés vagy 
éppen a magyarázó elmélet kívánta előfeltevés lehetősége úgyszólván part
talanná szélesíti az emberi konfliktusok végső összefüggéseinek — lényegi 
mibenlétének — hátterét. Az sem kizárt, hogy a tudományos gondol
kodás elméleti-ideologikus célja éppen ez: az ember „természeti sajátos
ságaira", „személyi szükségleteire", „gondolkodásbeli különbözőségeire", 
„jellembeli eltéréseire" stb. való hivatkozásokban, mint titkaikat fel nem 
táró absztrakciókban, a probléma továbbmenőleg már megfoghatatlanná 
válik. Az idealizmus jól ismert manővere ez: az emberek „természetének" 
elvont fikciója, illetve tisztázatlan absztrakciók mögé rejteni a társadalmi 
együttélés sajátosságaiból fakadó anyagi érdekellentéteket. 

Tulajdonképpen csak a marxista emberfelfogás előretörésével — a tár
sadalomtudományokban való meghonosodásával — vetődött fel a pszi
chológiában is a kérdés: mi is áll az emberek eltérő természete, törek-



vése, gondolkodásbeli különbsége, erkölcsi normarendszere, személyes ér
zelemvilága, sajátos magatartása, felfogása stb. mögött? Jelzett szemé
lyiségjegyeink miféle pszichés reflexiók fogalmi absztrakciói voltaképpen; 
társadalmi együttélési viszonyaink milyen jellegzetességeinek és minő sa
játosságainak szubjektivációi is ezek bennünk? 

Mondhatnánk, a pszichológia csak most jutott el a konfliktusok konf
liktusos hátterének felismeréséhez. Jelezve ezt a fordulatot, heves vita 
robbant ki az European Journal of Social Psychology hasábjain, amely 
méltó visszhangra talált a magyar szociálpszichológusok körében is, első
sorban Erős Ferenc és Garai László a Világosságban közölt tanulmányai
ban. A Morton Deutsch és Michel Plon között dúló vita hátterében 
Erős elsősorban a (társadalomlélektan szerepét és tudományos lehető
ségeit keresi, míg Garai a konfliktusok társadalom- és személyiségpszi
chológiai megragadására tesz kísérletet. Kérdésfeltevésünkkel ez utóbbi 
tanulmány* gondolati törekvésére szeretnénk reflektálni. 

Deutsch még „gyanútlanul" az egyes ember személyes magatartásának 
„adottságaiból" indul ki, ekként a konfliktusokat is az élettel szükség
szerűen vele járó kísérőjelenségnek tekinti. Fő problémája az, hogyan 
alakul tovább a konfliktus, ha a szemben álló két fél mellett fellép egy 
harmadik személy (vagy körülmény) is, amellyel szemben a konfliktus
ban álló két félnek közös érdeke van. Deutsch szerint, ebben a helyzet
ben a konfliktusban álló felek döntés elé kerülnek, amelynek során (a) 
a partnerek felismerik közös érdekeltségükben az új ellenfelet és egyéni 
törekvéseik mérséklésével csökkentik e harmadik fél esélyeit, vagy pedig 
(b) egymás rovására fokozhatják saját törekvéseiket, ennek eredménye
ként viszont a közös ellenfél fog tényleges előnyökre szert tenni. Deutsch 
úgy véli, hogy mivel úgyszólván minden konfliktushelyzetben fellelhető 
a szemben álló felek közös érdekeltségét veszélyeztető harmadik tényező, 
a fő kérdés ez: mi határozza meg, hogy adott esetben melyik stratégia 
— az „a" vagy a „b" — érvényesül döntéseinkben? Deutsch szerint ez 
a gyanakvás, illetve a bizalom függvénye. Amennyiben a partnerek bi
zalmatlanok egymással szemben, úgy kölcsönösen egymás rovására törek
szenek, ezzel együtt azonban sajátos lehetőségeiket is csökkentik a har
madik személlyel szemben. Más szóval, az önös érdek merev érvénye
sítése a látókör perifériáján túlra helyezi a közös cselekvési stratégiában 
rejlő lehetőségeket. Deutsch, ezen elképzelések alapján, a szociálpszi
chológia nagy lehetőségeit éppen abban látja, hogy eredményesen befo
lyásolhatja a konfliktusok mindenkori kimenetelét, hozzásegítve a fele
ket, hogy a kölcsönös gyanakvástól eljussanak a kölcsönös bizalomig, 
így a szociálpszichológia közreműködésétől és áldásos szerepétől függene 
természetszerűleg annak a konfliktussorozatnak a mindenkori kimenetele 
is, amely a munkások és a tőkések közt feszül. 

* Garai László: A konfliktusról, Világosság, 1978/3. 



A Deutschcsal konfliktusba keveredő Plon a konkrét empirikus egyé
nektől függetlenül adott társadalmi érdekellentétekre vezeti vissza a 
konfliktusok hátterét. Véleménye szerint az eltérő társadalmi helyzetű 
és meghatározottságú személyek közötti konfliktus nem oldható fel köz
vetlenül a mindennapi személyes döntések szintjén, mivel az alapjául 
szolgáló érdekellentét az egyénektől független történelmi folyamat szint
jén, az anyagi elosztási viszonyok intézményrendszerében áll fenn. A 
bizalmatlanság gesztusa sem egyéb sok esetben, mint az így tudatosuló 
érdekellentét. Az anyagi elosztási viszonyok megváltoztatása nélkül tehát 
az egyének közötti kompromisszum nem eredményezheti ténylegesen a 
konfliktusok megszüntetését. Nem eredményezheti, mert — mondja Plon 
—, a konfliktus valójában a társadalmi struktúra különböző helyei kö
zött áll fenn, azon szerephelyzetek között, amelyek érdekellentéteit maga 
a társadalmi struktúra rögzíti. Az egyének — munkások vagy tőkések 
„formájában" — csak mintegy betöltik, megszemélyesítik ezeket a sze
rephelyzeteket. S miközben társadalmi tevékenységünk során a szerep
helyzetünkben objektivált érdekellentétek meghatározott személyi viszo
nyokká válnak bennünk, egyúttal átélt konfliktusok formájában is mani
fesztálódnak. Ennek értelmében, Plon elutasítja a szociálpszichológiát 
mint a társadalmi együttélési viszonyok hatékony javításának eszközét. 

Ismertetve a vita alapját, Garai helyesen állapítja meg, hogy Deutsch 
és Plon álláspontjai, bár azonos kérdésre adott ellentétes válaszok, még
sem úgy ellentétei egymásnak, hogy tételeik minden vonatkozásban ki is 
zárnák egymást. Bárha Deutsch nem tud beépíteni gondolatrendszerébe 
semmilyen felismerést az egyénekkel szemben önállósult, élethelyzetüket 
meghatározó osztályról, társadalmi szerephelyzetben objektíve adott 
anyagi viszonyú meghatározottságról, s bárha Plon gondolatrendszeré
ben sem kap helyet az a felismerés, hogy mindenkori konkrét egyének 
szerveződnek osztállyá, hogy tehát az intézményekben objektivált tár
sadalmiság nem létezhet függetlenül az empirikus egyének magatartásától 
és cselekvési stratégiájától, nagyjából a két elmélet inkább kiegészíti, mint
sem kizárja egymást. „Ha abból indulunk ki, hogy adva van a kisajá
títható tárgyaknak (termelési eszközöknek) egy véges mennyisége, és az 
egyének között harc folyik azért, hogy ebből melyiküknek jusson, akkor 
be kell látni, hogy ezt a harcot az egyének mint egyének folytatják... 
Ebben a vonatkozásban semmiképpen sem állítható, hogy az egyének e 
harc folytatásával kapcsolatos életfeltételeiket eleve elrendelten készen 
találnák, mint az osztály által kijelölt élethelyzetet, hiszen élethelyzetét 
ki-ki számára a harc mindenkori szakaszának kimenetele dönti csak el", 
írja Garai, s az igazságnak ez az oldala nyilvánvalóan Deutsch konfliktus
elméletével csengene össze. Ha viszont abból indulunk ki, „hogy az egyé
nek egy csoportja mint osztály eleve elrendelten rögzítve van a termelési 
eszközökhöz mint életfeltételekhez, s a többiek mint osztály ugyanígy 
vannak rögzítve a maguk életfeltételeihez, amely számukra a termelési 



eszközök hiánya", akkor az igazság Plon álláspontjával mutatna a má
sik oldalon összhangot, ha nem egyazon valóságbeli összefüggés külön
böző vonatkozásairól lenne szó. S ha ez az összefüggés — Garai kife
jezésével élve — „tárgyszint és -metaszint vonatkozásában" nem lenne 
egyszerre érvényes. Végeredményben azonban ugyanazon társadalmi vi
szonyokról van szó: csak az egyik esetben az empirikus egyének szub
jektív személyi viszonyai, és a személyiségbe épített szubjektivációk for
májában, a másik esetben intézményekhez kötődő anyagi és szellemi ob-
jektivációk alakjában. 

Garai nem e viszonyok egymásbarendezettségének kibontása irányá
ban lép tovább. Bár hangsúlyozza, hogy a konfliktusok igazi természe
tének megértéséhez a tulajdonviszonyok struktúrájának vizsgálatából kell 
kiindulni, ő maga e viszonyok „paradigmatikus értelmezésétől" reméli a 
konfliktusok titkainak megfejtését. Hogy egész pontosan mit is ért a tu
lajdonviszonyok struktúrájának „paradigmatikus értelmezésén", azt nehéz 
lenne egyértelműen körvonalazni. A „tárgyszint és metaszint" összefüg
géseinek logikai-filozófiai vizsgálatára vonatkozó utalásaiból azonban 
úgy tűnik, hogy a társadalmi együttélési viszonyok olyan megnyilvánu
lásaiban szeretné a konfliktus lényegét „tetten érni", amelyek logikai 
paradoxont tartalmaznak. A gyökereket az osztályviszonyok belső ellent
mondásából eredezteti, azon meggondolásból, hogy „tárgyszinten két osz
tály szembenállását a tulajdonviszonyok határozzák meg, amelyeknek 
pólusait foglalják el — metaszinten pedig szembenállásuk olyan politikai, 
illetve ideológiai viszonyokat határoz meg, amelynek egyik pólusán a 
fennálló tulajdonviszonyokat rögzítik, a másik oldalán pedig felforgat
ják". Ennek az elvont antagonizmusnak a konkretizálása végett a társa
dalmi viszonyok intézményesített formáiban olyan szerephelyzeteket ke
res — és talál —, amelyek kétségtelenül tartalmazzák ezt a logikai belső 
ellentmondást. Így például az orvosnak — szerephelyzeténél fogva — 
mindent el kell követnie ahhoz, hogy betegei megszűnjenek betegek lenni. 
Társadalmi szerephelyzetét azonban a potenciális betegek teszik szilárddá: 
következésképp tevékenységével saját létfeltételeinek megszüntetésén kell, 
hogy fáradozzék. Ugyanez a paradoxon a legkülönbözőbb szerep-relációk
ban is jelen lehet. A „mester és tanítvány" viszonyában is, ahol is a 
konfliktus lényege abban van, hogy a mesternek, ahhoz, hogy mester 
legyen, tanítványra van szüksége, de mint mesternek egyszersmind azon 
kell lennie, hogy tanítványa mielőbb megszűnjék tanítvány lenni. A mes
ter is — minél eredményesebben látja el feladatát, annál inkább — saját 
szerephelyzetének megszüntetésén fáradozik. Garai az „igazi" konfliktu
sokat a különböző szerepviszonyok ilyen belső kategorikus paradoxonai-
ban látja, s szerinte ezek a szerepviszonyok kölcsönözhetnek a konflik
tusoknak tragikus hátteret. Ezzel szemben a köznyelv tragikusnak ne
vezett eseményeiről, mint amilyen a végzetes kimenetelű baleset, gyilkos
sággal végződő féltékenység, öngyilkosságba fulladó családi viszály stb. 



másként vélekedik. Ezek, úgymond nem tartalmazzák „az esztétikai ér
vényű tragikumhoz" feltétlenül szükséges konfliktust, mint elégséges fel
tételt. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a viszálykodást, a küzdelmet, 
az erkölcsi-szociális normák ütközését Garai nem tartja konfliktusos 
természetűnek. 

Véleményével aligha lehet egyetértenünk. Meg kell azonban jegyezni: 
nagyon nehéz lenne pontosan eldönteni, hogy a „tulajdonviszonyok pa
radigmája szerint történő analízis" természetszerű következményével, 
avagy Garai saját elméleti következetlenségével állunk-e szemben. Okunk 
van gondolni erre is, arra is, hiszen szerzői okfejtése olyannyira absztrakt, 
hogy törekvésének motívumait és ennek kifejtését nem lehet elégszer egy
másra vonatkoztatni. 

Törekvésére mindenesetre jellemző a logikai ellentmondást tartalmazó 
társadalmi szerephelyzetek paradoxális jellegének elméleti igényű túlfe-
szítése. Vagyis a konfliktusok lényegére vonatkozóan Garai azokból a 
specifikus szerephelyzetekből igyekszik általános magyarázó elvet találni, 
amelyekben fogalmi absztrakcióink szintjén a formális-logikai ellentmon
dás egyértelműen tettenérhető. Más szóval, a konfliktusokat így akarat
lanul is fogalmi absztrakcióink formális-logikai „játékához" köti, s nem 
az absztrakciók jelölte anyagi viszonyok tényleges tartalmi ellentmon
dásából eredezteti. A konfliktushelyzetek így mindennapi gyakorlati való
ságunk általános sajátossága helyett együttélésünk afféle kuriózumaivá 
lesznek. 

Ugyanakkor nem állítható az sem, hogy 'bizonyos belső logikai ellent
mondást — persze, kellő mélységű ismeretekkel — minden konfliktus 
mélyén fel nem fedezhetnénk. Ebben az értelemben viszont indokolatlan 
a konfliktusokat a paradox társadalmi szerephelyzetekre korlátozni. 

Garai helyénvalóan hívja fel a figyelmet Marx és Engels társadalom
filozófiájának arra a sokat vitott — „vagy éppen hallgatólagosan meg
került" — tételére, amely szerint a társadalmi viszonyok összességének 
alapját a termelési viszonyok képezik. Következésképp nincs az a tár
sadalmi jelenség, amely a maga sajátos módján a tulajdonviszonyok adott 
struktúráját ne tükrözné, A konfliktusokkal sincs ez másként. És Garai-
nak — akitől egyébként nem idegen ez a szemlélet —, fel kellene ismer
nie, hogy a termelési és anyagi elosztási viszonyokban jelenlevő érdek
ellentét (túl a nyílt ellentmondást tartalmozó társadalmi szerephelyze
teken) hogyan itatja át a társadalom felépítményének egészét, az intéz
ményes keretek közé szorított lét minden pórusát: mindennapi érintke
zési formáinkat éppúgy, mint az anyagi és szellemi objektivációk tár
sadalmi, emberi tartalmát. Ezek, a társadalmi érintkezési formáinkban 
feszülő, illetve az anyagi és szellemi objektivációinkban rögzített érdek
ellentétek, az individuális lét szintjén — munkavégzés, személyes kap
csolatok, szociális-erkölcsi normák, ismeretkör stb. formájában — mint 
társadalmi ellentmondásokat magukban hordozó (tartalmazó) személyes 



viszonyulások válnak sajátunkká. Elsajátításuk során, vagyis képessé
geink, gondolkodásunk, etikai magatartásunk belső „kimunkálása" köz
ben a konfliktusok sorozata éppannyira megkerülhetetlen, mint amilyen 
megkerülhetetlen a személyi magatartásunkban, gondolkodásformánkban, 
erkölcsi normatíváinkban hordozott érdekviszony összeütközése mások 
személyi magatartásában, gondolkodásformájában, erkölcsi normatívárban 
érvényesülő érdekeltségekkel, társadalmi érintkezésünk során. 

Mivel a konfliktusok voltaképpen nem egyebek, mint a társadalmi 
érdekellentéteknek — bonyolult áttételekkel közvetített — szubjektív po
larizációi bennünk, Garaival szemben mi sokkal inkább a hétköznapok 
konkrét össztfizéseiben tartjuk megragadhatónak „valódi természetüket", 
mintsem a kifejezett paradox szerephelyzetek végül is spekulatív szituá
cióiban. Éppen ezért, nemcsak a gyilkosságig feszített féltékenység, vagy 
az öngyilkosságba fúló kétségbeesés, de a legbanálisabb „mosogatási-ház
tartási vita" is, a maga konkrétságában, tartalmazza a konfliktus lényegi 
sajátosságait, társadalmi kritériumait. Csak tudnunk kell ezt felismerni. 
Maradva a banális példánál: a „mosogatási vitában", illetve a mögöttes 
személyi viszályban, a nemek intézményesített viszonyának — más szó
val: lefojtott érdekellentétének — történelmi párharca feszül. Személyi
ség- és szociálpszichológusnak e párharc aktuális csatározásaiban a le
fojtott lényegi problémára, a létalapjainkban adott érdekellentét artiku
lálódására kell tudnia odafigyelni. Ilyen értelemben célszerű és szükség
szerű is a pszichológiának a konfliktusokkal foglalkozni, — ha konkrét 
szituációk kapcsán segít ezek létbeli alapját megfogalmazni és tudato
sítani. 

Bogitanka Poznanovió: Signaine vatre (Jeltüzek), Újvidék, 1974 



23. STERIJA JÁTÉKOK 

HONNAN JÖTTÜNK — MIVÉ LETTÜNK? 

G E R O L D L Á S Z L Ó 

„Meggyőződésem, hogy a kiválasztott előadások bizonyítják: színhá
zunk, legjobb pillanataiban, fölöttébb eleven, a legjobb értelemben kí
sérleti, minden tekintetben időszerű." 

Azaz: igazi színház. 
Mert: „eleven", „kísérleti" és „időszerű". 
Mégpedig: „fölöttébb", a „legjobb értelemben", „minden tekintetben" 

és a „legjobb pillanataiban". 
A Sterija Játékok viszont színházaink legjobb pillanatainak összessége: 

a legjobb drámák és előadások fesztiválja. 
Ezt a következtetést vonhatjuk le a művészeti igazgató, szelektor idé

zett kinyilatkoztatásából, amely a legmérvadóbb helyen, a 23. Sterija Já
tékok katalógusában olvasható, ahol az efféle határozottan magabiztos 
vélemény több egyszerű szakemberi interjútöredéknél. Ezt ugyanis a jugo
szláv drámairodalom és színházi produkciók ismeretében nyilatkozza szín
házi kultúránk egyik korifeusa. Tehát: a legilletékesebb helyről jött érté
kelés, annak a véleménye, aki tavaly ugyanitt, ugyanebből az alkalomból 
éppen amiatt kesergett, hogy hiába kereste azokat a műveket és előadá
sokat, melyekben a „legdirektebb formában reflektálódik a való élet, a 
mindennapiság". Íme, egy évvel később megtalálta, amit azelőtt hiába 
keresett: az eleven, az időszerű műveket és előadásokat. 

S valóban megtalálta? 
A felsoroltak kétségtelenül ritka színházi erények, már-már az ideális 

színházi konstelláció ismérvei. 
Mit jelentsen ez? Rövid egy év alatt a völgyből feljutottunk a csúcsra? 

Több évi pangás után magára talált drámairodalmunk és színjátszásunk? 
Színházunk — a hazai művek megjelenítésével — európai szintre emel
kedett? 

A felsorolt erények félreérthetetlenül ezt mutatják. 
S mit mutatnak a drámák és előadásaik? Mit a művek felvetette prob-



lémák, a drámákká formált témák, a drámai szituációk, a belőlük követ
kező konfliktusok, a konfliktusokat konkretizáló drámai alakok, a mű
vek dramaturgiai megformálása, illetve a drámai anyag színpadi megje
lenítése, a rendezői és színészi megoldások, a színpadképek és jelmezek? 

Nemcsak azért kellett örömmel fogadni a Magyar Szó Kilátójában je
lentkező rendszeres levélíró Sterija Játékokra vonatkozó sorait, mert 
végre új hanggal és szemlélettel bővült az eddig többnyire egy hangra 
redukált fesztiváli sajtóreagálás, hanem mert a közönség elé került első 
három mai keletű drámában olyan lényeges kérdéseket ismert fel, ame
lyek ezekre a művekre valóban meghatározó érvényűek. „Honnan jövünk, 
hogyan jöttünk" — írja sápatag irodalmi életünk legszorgalmasabb nyil
vános levelezője, Bosnyák István —, így foglalja össze a benne gyúlt 
gondolatot: „milyen történelmi viszontagságok között", útravalóval „ér
keztünk a jelenbe?" S valóban mind a három dráma — Milica Novko-
vié: Kőpárna, Pétre Andreevszki: Az éneklés ideje és DuSSko Andic: 
Omer-pasa Latas — szembenézés a múlttal, de egyik sem történelmi 
dráma. Csak a jelen történelmi előidejét, közelebbi és távolabbi emberi 
örökségét, forrásvidékét vizsgálják, de a kérdéseket a jelennek teszik fel. 
Nem azt kérdezik, miért ilyen a múltunk, hanem hogy ilyen múlttal a 
hátunk mögött milyen lehet a jelenünk és lesz a jövőnk. 

A drámák csak a múltat mutatják meg, nem fordulnak közvetlenül 
a jelenhez, nincs szándékukban átlépni az időbeli választómezsgyét, s 
mégis érezzük, hogy a jelenhez kívánnak szólni. Az azonban már más 
kérdés, bár egyáltalán nem mellékes, hogy tényleg a leglényegesebb, egy 
szűk körön túl másokat is érintő kérdéseket vetnek-e fel; egy bizonyos, 
adott közegben minden bizonnyal érvényes kérdések ezek. Aktuálisak, 
de kifejezetten helyhez cövekeltek. És időszerűségüket ez egyben, bizo
nyos mértékben, időszerűtlenné is teszi. 

A megidézett múlt a jelennel leginkább Milica Novkovic drámájában 
érintkezik. A dráma tárgya a falusi nagycsalád, a patriarchális élet
közösség felbomlása. Azoké a formáké, amelyek napjainkban általában 
anakronisztikusak, bizonyos helyeken azonban léteznek. A kissé távolabbi 
múltba tartozik Az éneklés idejének problematikája: az új életformákra 
való felkészületlenség kérdése, amit Andreevszki a felszabadulás előesté
jén és első napjaiban tesz vizsgálat tárgyává. Évtizedekkel ezelőtti konk
rétsága ellenére a probléma áttételesen, más adottságok között ma is ér
vényes. Akárcsak a sokkal régebbi, valódi történelmi időkből származó 
példa Andic művében, melyben az emberi barátságot meghatározó er
kölcs és hatalom viszonylatai kerülnek górcső alá Bosznia török hódolt
ságának korából. 

A Kőpámában a témából úgy bomlik ki a drámai szituáció, hogy a 
szűkös, önkörébe zárt világgal, formákkal szemben jelentkezik a vágyak 
tágasságának, a csökött hagyománnyal szembeni megváltozott fonnák 



szükségének az ellentéte. Ez a drámabeli konfliktusok kiváltója is. Két
féle konfliktust figyelhetünk meg: konkrét emberi összeütközéseket apák 
és fiuk, férjek és feleségek, testvérek és testvérek között, illetve: elvont 
fogalmakba sűrített konfliktusokat: szeretet és gyűlölet, megbocsátás és 
büntetés, remény és halál konfrontálásában. 

Az éneklés idejében -a megváltozott körülményekből adódik a drámai 
szituáció. Az első részben a világtól elzártan, sötétben, tudattalanul riad
tan, babonákkal terhelten élnek a dráma alakjai, a második részben 
pedig, miután a fény szétoszlatta a sötétséget, egyszerre önmagukkal kell 
szembenézniük a mű lárvaembereinek. Felkészületlenségük folytán ke
rülnek egymással és önmagukkal szembe. Az így adódó konfliktust azon
ban hamis irányba próbálják feloldani: abban a hitben áldozzák fel 
egyik társukat, azt, aki mindig is kívül állt szűkös körükön, gúnyolódott 
rajtuk, s aki épp ezzel emlékezteti őket egykori, most már szégyellni való 
önmagukra —, hogy így kibújhatnak lárvabőrükből, megválthatják saját 
— kényelmes és biztonságos — helyüket a szabadságban. Hitük azonban 
csak tévhit. 

Andic művében, amely az előbbi kettővel ellentétben inkább vita-, mint 
tudatdrámának minősíthető, a drámai szituáció alapja, hogy a pasa a 
hatalom megtestesítője és önerejét szeszélyesen élvező gyakorlója, a barát, 
bár az eszmék, a gondolatok embere, lényegében a pasa kiszolgáltatottja. 
A szituációból tehát önként adódik a konfliktus, amit csak fokoz, hogy 
mindketten, a pasa is, a ferences rendi barát is egyet akarnak, felvilágo
sult, európaibb Boszniát, de a hatalom embere a szultán uralma alatti 
maximális önállóság híve, a barát pedig merészebb álmokat szövöget. 

A konfliktusok különféleképpen konkretizálódnak a drámák alak
jaiban. 

A Kőpárnában a régi formákhoz ragaszkodó Novak Vuüetié áll mind
egyik konfliktus-szál egyik végén, vele szemben konfrontálódnak a töb
biek. Novak eszménye az egységes patriarchális család — nem baj, ha 
ez az egység látszólagos is —, ő ezért küzd foggal-körömmel, de szem
lélete, magatartása maradiságával épp ő az, aki ettől a formától el
riasztja a többieket. Legigazibb drámai ellenlábasa legfiatalabb öccse, 
Krsman, kinek nem kell a föld, nem is dolgozik rajta, s nem kell az 
olyan házasság sem, amilyen Novaké. Krsman is szeret, de nem akar 
úgy élni, ahogy a nagycsalád szokásai előírják, összeütközésbe kerül 
Novakkal az apja is, aki nem akarja átengedni fiának a vezér szerepét. 
Ezenkívül Simana, Novak felesége, aki a teljes kiszolgáltatottság em
bertelen állapotába kényszerülten már régen megszűnt lázadni; feláldozta 
önmagát, hogy élhessen. Ennél erőteljesebb az a konfliktus, amely Novak 
és sógornője, Kruna, a középső Vucetic fiú felesége között feszül. Kruna 
azzal, hogy nem elég férfias férje helyett inkább Krsmanhoz vonzódik, 
Novak számára a közösség erkölcsi züllésének veszélyét jelenti. 

Az éneklés idejében a dráma két részének világa konfrontálódik egy-



896 HtD 

mással, s mindkét részen belül a tömeg és a tömeggel szemben álló egyén 
konfliktusa ismerhető fel. Azzal a különbséggel, hogy az első részben a 
gyáva tömeg lesz a föléjük emelkedő egyén gúnyolódásának tárgyává, 
a második részben viszont a szabadsággal felszabadulttá váló, bár a sza
badsággal lényegileg élni nem tudó, inkább visszaélő, tömeg kerekedik 
felül, s ennek lesz áldozata a jogtalanul Júdássá bélyegzett egyén. 

Andié művében a konfliktus, előbb rejtetten majd nyíltan, a két fő
szereplő között feszül, s azáltal válik többé, két ember összetűzésén 
felemelkedő általános érvényűvé, hogy mindkettőjüket egyéni és közös
ségi szempontok erősítik hitükben, szándékukban. 

Ha igaz, s igaz, amit a Kilátó levélírója a három dráma közös jelleg
zetességeként felismert, hogy a „honnan jöttünk" kérdését szegezik a jelen 
mellének, akkor épp ennyire igaz a másik két mai keletű dráma — Andrej 
Hieng: Nászéjszaka és Rudi Seligo: A Gornje Dav2e-i tündér — közös 
jellegzetessége, hogy mindkettő a mivé lettünk kérdését kiáltja felénk. 
Tehát mintegy válasznak is felfoghatók a három dráma felvetette kér
désre. A maradi, patriarchális, előítéletektől terhes, bizalmatlanságtól 
romlott múltunkból jöttünk, és a kispolgári közhelyvilágba jutottunk 
révbe. De vajon rév-e a kispolgárság? Ezt direkt formában ez a két dráma 
éppúgy nem kívánja eldönteni, csak jelzi a kispolgárság dimenzióit, mint 
ahogy a másik három dráma sem kérdőjelezi meg a múltat, csak emberi, 
erkölcsi dimenzióit mutatja meg. 

A Nászéjszaka a különféle életformák, ideálok problémáját állítja 
egymás mellé. A szép Vidáért harcoló három férfi közül az egyik a 
gazdagság, a másik az eszmék, a harmadik, a legfiatalabb pedig az örök 
nyugtalanság ideálját vallja. Ennek megfelelően választanak maguknak 
jelképet, egy fejszét, egy gyertyatartót és egy sétapálcát. A dráma hely
színe, akárcsak három főalakja, már önmagában hordozza a konfliktus 
szükségszerűségét. Két ház, egy régi és egy alig elkészült, vadonatúj néz 
egymással farkasszemet. A cselekmény a köztük levő zöld sávon játszódik 
le. Az új ház az iparosé, ez gazdagságának jelképe is, de azt is jelzi, hogy 
ő inkább elszakadt a múlttól, mint a tanár, akinek a régi ház a gyer
mekkort is jelenti, minden illúziójával, lírájával, valós valószerfitlensé-
gével együtt. A harmadiknak nincs ilyen határozott kötődése sem az 
egyik, sem a másik házhoz. A drámabeli viszonyok azonban korántsem 
ennyire egyértelműek, ellenkezőleg, nagyon is bonyolultak, s ebbe a sok
szálú szövevényességbe beletartozik a szép Vida is, aki valóban szép, 
de ugyanakkor az elérhetetlenségig valószínűtlen is. Itt minden egyszerre 
reális és irreális, de ennek ellenére valami egészen határozott szociológiai 
rögzítettség is jellemző mindannyiukra. Az alapproblémaként kezelt ott
hontalanság pedig egyszerre lehet egy közösség egzisztenciális kérdése és 
általánosabb vonatkozásokban az idegenség, az otthon is idegen kellemet
len érzésének tágabb értelmezhetősége. 



Egyszerűbb Seligo müvének a képlete. A probléma a másnak lenni 
emberi imperativusa. Ez egy polgárian jóléti család, és a családba került 
fiatalasszony homlokegyenest ellenkező elképzeléseiben, életideáljában kap 
drámai méreteket. A konfliktus a család tagjainak kettőssége — az apa 
a jóléti forma kellékeinek a beteremtője és ugyanakkor egészen primitív 
versenyszellem megszállotja, az anya az erkölcsösség hirdetője és védel
mezője, akkor is, ha ez csak a valóság látszata, a fiú, a fiatal férj, a 
divatos eszmék bűvöletében él, holott fejében csak káosz van, erőltetett 
jelenlévőségért küzd, és mégis azonosságnélküliségben szenved — és a 
lány természetes, egyszerű emberi életeszménye között alakul ki, bonyoló
dik. A család tagjai mellett a jóléti társadalom kellékei sorakoznak fel, 
a lány az élet alapelemeit a tüzet, a hangot, a mozgást és a természetes 
emberi ösztönöket hívja segítségül. A lány konfliktusa egyszerre egyedi 
és általánosan jelképszerűvé is tágul. Harca metaforikus: azok egyénített 
drámai alakja, akik másként képzelik el az életüket, mint a nagy több
ség, akik nem akarnak rabjai lenni a megszerkesztett életformának és 
felfogásoknak, akiknek nem kellenek a mutatós formák, ha ezek embe
rileg üresek, akik az önmegvalósításba semmilyen öncsonkítást nem tud
nak méltányolni, tolerálni. 

Az öt új dráma problematikája ezek szerint — ahogy mondani szokták 
— itt és most érdekes, figyelmet vonzó emberi, erkölcsi vonatkozásokat 
tartalmaz, amelyek tartozékai életünknek. Ugyanakkor azonban az sem 
hallgatható el, hogy erősen lokális jellegű egyik-űnásik probléma, legin
kább pedig éppen a legjobb drámának tartott Kőpárnáé. De sokkal lé
nyegesebb fogyatékossága ennek az öt drámának, kivált pedig az első 
háromnak, hogy a megengedettnél több sablonnal, átvett drámai fordu
lattal él. De ez már a művek dramaturgiai vizsgálatához tartozik. 

És éppen dramaturgiájuk tekintetében a legkönnyebben sebezhetők ezek 
a drámák. A Kőpárna például látszólag igen tömör, drámailag feszes 
mű, holott csak az O'Neül-i, a lorcai drámák légkörét, belső sűrűségét 
veszi kölcsön, meg a naturalista parasztdrámák dramaturgiai közhelyeit, 
az alakoktól a konfliktusokig, használja föl, anéküil, hogy ezeknek a 
műveknek egyik legfontosabb összetevőjét is átvenné, a minden vonat
kozásban indokolt, következetes motiválást. Az életképek hitelességére 
törekszik az ilyen formák belső kohéziója nélkül. Fellazítja a formát, 
így próbál modernebbé lenni, de nem veszi észre, hogy ezzel a mű belső 
logikáját bontja meg, ami viszont semmiféle korszerű dramaturgiai leve-
gősséggel nem helyettesíthető. Ahogy a problematika legkonkrétebb vo
natkozásaiban anakronisztikus, ugyanúgy időszerűtlenek a dramaturgiai 
megoldásai, a naturalizmus, ami erősen rányomja bélyegét erre a drá
mára. Nem valószínű, hogy olyannyira jelentős dráma, ahogy a kritikák 
egy része látja. Inkább szegény drámatermésünk „hozza föl" a Kőpárnát, 
semmint saját valós értékei. Ezt bizonyíthatja például Az éneklés ideje, 
amely szintén afféle tudatdrámának nevezhető, de lényegesen gyengébb 



mű, mint Novkovicé. Végtelenül egyszerű jelképekkel él, sötétség és fény 
két alapszimbóluma, melyek köré legalább ennyire leegyszerűsített natu
ralista és plakátszerűen egydimenziós ötleteket szervez az író. Drama
turgiája megengedhetetlenül naiv, s ezzel a különben érdekes problematika 
is sokat veszít súlyából. Andic műve vitadráma, dramaturgiája is ennek 
a formának a megoldásait követi: hosszú párbeszédekből, a barát és a 
pasa között, illetve kettejük szintén hosszú monológjaiból épül fel. Ha 
olykor statikusnak, sőt unalmasnak tetszett az előadás, az nem a redu
kált forma, hanem a formát kitölteni nem mindig tudó gondolatok sta-
tikusságának a következménye. Hogy a dramaturgia nem pusztán formai 
megoldásokat kínál, hanem a gondolat egyenrangú hordozója, azt Hieng 
műve bizonyíthatja a legteljesebben. Ez a mű is lényegében végtelenül 
egyszerű dolgokról szól, sőt jelképrendszere is igen egyszerű, majdnem 
azt mondhatnánk, hogy banális, de azzal, hogy a szöveg a reális és az 
irreális állandóan keveredő két szintjén mozog, hogy minden kellék, 
minden szereplő egyszerre jelenti önmagát és önmagának megemelt, föld 
feletti mását is, sajátos többértelműséggel telítődik Hieng drámája; irreá
lis realizmus ez, s ebben a dramaturgiai fénytörésben, optikai csalódás
ban a közhelyek sarkosságai eltűnnek, meseszerűen gömbölydedekké vál
nak. Nemcsak a valóság ismerhető fel, hanem a művész keze nyoma is. 
Hieng úgy építi művébe a banalitásokat, hogy azok láthatóan jelen 
vannak, s mégsem szemetszúróan bántóak. Ezzel, a rá annyira sajátos 
eljárással, nemcsak a dráma hibáit rejti el, hanem a képzettársítások 
végeláthatatlan sorát is elindítja bennünk. Hasonló dramaturgiájú Seligo 
műve is, azzal a különbséggel, hogy kevésbé ügyes a kettőségek egymásra 
fényképezésében, szándékában könnyebben tetten érhető, mint Hieng. 

Ha tehát a látott drámák problematikája megközelítően azonos szinten 
vonzó, a dramaturgiai ügyesség mégis értékkülönbségek szerint nivellálja 
a műveket. Hieng drámája, dramaturgiai vonatkozásait tekintve nem
csak leginkább irodalmi jellegű, vagy leginkább korszerű alkotás, hanem 
leginkább dráma is, tehát műalkotás is. 

Ahogy a dramaturgiai jegyek meghatározó értékűek, ugyanúgy jelen
tősek a drámák színpadi megoldásai, megjelenítési formái is. Hieng és 
Seligo művének előadásában szerves egésszé formálódik a mű valóság
anyaga és esztétizmusa, ahogy ez a drámában is egységet képez. A Kő-
párnában bántóan keveredik az életképek naturalizmusa és a részletek 
valóságfölöttisége. (A legnaturalistább padlósúrolást látjuk, ugyanakkor 
viszont a halálán levő apa olyan életerős, hogy majd kicsattan.) Az ének
lés idejében a naiv, széteső színpadi szervezetlenség keveredik plakátszerfl 
egysíkúsággal, Andic művének előadását pedig komolytalanná teszi a 
keretül szolgáló giccses színpadkép. Formai megoldások tekintetében kor
szerűtlen előadásokat láttunk, mintha nem is itt tartanák már tizenegy 
éve a világ egyik legjelentősebb avantgárdé fesztiválját, a BITEF-et, s 
rendezőinknek nem lenne honnan tanulniuk. Vidékiesen korszerűtlenek 



ezek az előadások. És ezen a klasszikus művek megjelenítései sem vál
toztatnak lényegesen. A három régebbi keletű dráma előadása közül az 
egyik a kragujevaci, mindnél provinciálisabb volt, a Krleía-drámáé vég
telenül közhelyszerűre sikeredett, a gyengécske Nuíicnmű — Nyílt tenger 
— pedig nem bírta el a rendezői sziporkákat, amelyek ezáltal gyorsan 
kipukkadtak, öncélú ismétlődésekké váltak. Teljes értékű színházi élményt 
Seldbauer Hieng- és Jovanovic Seligo-rendezése nyújtott és az időnkénti 
jó részletek, elsősorban színészi alakítások tekintetében. H a tavaly a ren
dezők domináltak a Játékokon, az idén inkább a színészek teljesítmé
nyeire kellett felfigyelni. Az előadások vizuális része viszont minden 
eddiginél silányabb, vidékiesebb volt. 

Mintha elemzésünk ellentmondana a bevezető idézet lelkes sorainak? 
Félreérthetetlenül. 

Színházunk, drámairodalmunk és előadásaink messze vannak az „idő
szerűdtől, az „eleven"-től, kivált pedig a „kísérleti jellegű"-től. 

A 23. Sterija Játékok egy erősen közepes, átlagos dráma- és előadás
mezőnyt állított közönség elé. Bizonyos felfelé ívelő tendenciák vitat
hatatlanul érződnek, örömujjongásra azonban még nincs okunk. 

Pechán Béla: Diogenész: Hominem quaero? 



DANILO KIS 

B O R I I M R E 

Huszonnégy esztendős korában, 1959-ben fog első nagyobb terjedelmű 
prózai műve, Manzárd című kisregénye, írásához, 1962-ben pedig már 
meg is jelenik A 44. zsoltár című regényével egy kötetben, amelyet nyom
ban az első regénye befejezése után írt. A készülődés művei ezek az első 
kisregények. A fiatal író bennük összegezi élet- és irodalmi tapasztalatait, 
s mert költőként kezdte pályáját, kedves műfajai között pedig ott volt 
az esszé, a bírálat is, csak a versnek fordított hátat, a költészetnek nem. 
Művészi világképe a szó legszorosabb értelmében lírai manapság is, és 
makacsul őrzi indulásának légkörét, amelynek párájában a lírai próza 
egyéniséghez szabott lehetőségei rajzolódtak ki. 

A modern francia irodalom iskoláját járta ki ugyanis. Ennek a taní
tásai az ötvenes évek második felében hű meghallókra éppen a fiatal 
szerb írókban találtak, akik ugyan nem vettek részt az 1950-es években 
kirobbant nagy belgrádi irodalmi csatározásokban, de már élvezték ezek
nek az ütközeteknek első gyümölcseit, mindenekelőtt a szürrealizmusét, 
amely — úgy tetszett — ismét időszerűvé vált, hiszen éppen azok be
széltek az irodalomról legtöbbet, akik egyszer már, a húszas-harmincas 
években látták a szürrealizmus „csodáját". Ez az az időszak azonban, 
amely Andre Gide-et is felfedezi — nem annyira A Vatikán pincéi című 
művét olvasva, mint inkább kisregényeit, s közülük sem a zártakat és 
fegyelmezetten szerkesztetteket, hanem a szellem csapongását hajlékonyan 
követő, laza kötésű esszéisztikus-lírai prózát hozókat, a „récit"-eket. 
Szemmel láthatóan fiatal individualizmusok keresik az ilyen típusú olvas
mányokban önkifejezési formájukat. Különbözni, elégedetlenkedni, lázadni 
akarnak, szabadságvágyukat, kíváncsiságukat, kaland utáni sóvárgásukat 
hevítették a Gide-szövegekkel is. Mint akiket elsősorban nem a világ, 
hanem önmaguk érdeklik a „szent" szubjektivizmus bűvöletében, hiszen 
ízeire ők ismernek elsőkként a háború utáni változó, szüntelenül alakuló 
élet egy pillanatában. A képzelet játékaira és nem a „valóságra" esküsz
nek a szerb próza súlyosabb léptű járásával szembeni elégedetlenségükben, 
nem vállalva sem a „hősinek", sem a „társadalminak" szokványos vál-



tozatai egyikét sem. Egy új, a modern szerb irodalomban addig ismeretlen 
lelkiség kereste kifejezési formáját Gide kalauzolásával is. 

Danilo Kii az elsők között váltotta alkotásra irodalmi tanulmányait 
nemzedéktársai között, és írta meg Manzárd című kisregényében ennek 
a fiatal szerb prózának egyik mintadarabját. Nem klasszikus tökélyű 
alkotása ez, szertelenségeiben is jellemző azonban: egy egész írónemzedék 
— kölcsönözzük a kifejezést Sőtér Istvántól — „fellegjárásáról" beszél. 
Szólhat-e az ilyen alkotás másról, mint arról, hogy az író regényt ír, 
hogy éppen a Manzárd címűnek a sorait veti papírra — természetesen 
nem Gide Lafcadiójának kitervelt türelmével és céltudatosságával, hanem 
egy olyan ifjú szürrealista kötetlenségével, aki nem akar vagy nem tud 
határvonalat húzni az irodalmi és az életbéli „szabad ötlet" között, és 
egy manzárdszoba inkább égre, mint földre néző kilátópontján, egy 
már-már materializált szürrealista síkon, költői feltevések játékait űzi. 
Természetesen az elszakadás teljességét nem meri, vagy nem tudja vál
lalni, ezért keze ügyében tartja a tények homokzsákjait is. Amikor a 
feltevések képzelgései messzire vinnék, egy-egy felsorolással, egy-egy köl
tői kép „realizmusával" és valóságrészletek kollázsszerű szövegbe építé
sével tartja magát földközelben. Ilyen módon kerül a regénybe annak 
a háznak a lakójegyzéke, amelynek manzárdján a hős lakik, s ilyen 
módon tájékoztatja olvasóit a képzelet játékaiban tobzódó fiatalember 
olvasmányairól. Ezeknek kompozíciója fölöttébb tanulságos, Danilo Kii 
nemzedékének szellemi égtájairól ad hírt. Íme a források, amelyekből a 
szomjas ifjú lelkek az ötvenes évek derekán égő képzetüket táplálják: 

„A következő könyveket tartottuk az üvegbura alatt. Spinoza latin 
nyelvű Eticá)íx, egy héber nyelvű Szent Írást, a Don Quijotét, Marx 
és Engels Kommunista Kiáltványát, Breton Harmadik Kiáltványix, egy 
diétás kézikönyvet, Rostand-nak az Egy biológus elmélkedését, a Jógát 
mindenkinek című könyvet, Jeans csillagokról szóló művét, Rimbaud 
Egy évad a pokolban ciklusát, Stendhal könyvét a szerelemről, Weininger 
Nem és jelleméét, Van Gogh népszerű reprodukcióit és egy nemzetközi 
vasúti menetrendet..." 

Ám hogy az ilyen valóságidézeteknek nemcsak a „költőit" ellensú
lyozó, illetve a valóság „költőiséget" előcsaló szerepük van, miként erről 
a szürrealisták gondolkodtak, hanem az irónia eszközei is — gondoljunk 
arra, hogy a Manzárd az író meghatározása szerint „szatirikus költe
mény" —, magyar nóta idézete bizonyítja: 

„Az ágyra ugrott. 
— Eurüdiké most hallani fogja Orpheusz énekét — mondtam, és egy 

halk moll arpeggiót pengettem ki a lanton. 
Halkan énekeltem: 

Rózsalevél lesz a párnád, 
lábad nyomán kinyílik a gyöngyvirág..." 



Vannak álvalóságból készült kollázsai is, amelyek a valóságosakkal 
feleselnek. Ilyen a hősök Duos Desperados nevű, képzeletük alkotta kis
kocsmájának az étlapja, amely a szürrealiták akasztófahumor iránti vá
gyát is a szövegbe csalja, s ide tartozik a hősnek a Kókuszpálma-szi-
geten, az ott lakók nyelvén írott költeménye, amely akkor is Weöres 
Sándor intencióira emlékeztet, ha történetesen kiderülne, hogy Kii vers
idézete nem költői fikció csupán. Mi Danilo Kii „eredeti" költeményeként 
olvassuk: 

Tanah airku aman dan makmur 
Pulau kelapa jang amat subur 
Pulau melati pundjaan bangsa 
Sedjak dulu kala . . . 

Az írói képzelet két végpontja között kifeszített „költői" fonálon függ 
ennek a padlásszobának a „kabinja", amelyben két egyetemesti fiú uta
zik, annál is inkább, mert a ház, amelyben laknak, az állomás közelében 
fekszik, és szüntelenül a fülükbe csapódik a vonatfütty, a jeladás, a biz
tatás, az utazásra hívó ösztönzés. Ezért kezdődik és végződik a kisregény 
a vonat-motívummal, és ezért került féltett könyveik közé, mint láttuk, 
a nemzetközi menetrend is. Természetesen csak „költői" utazásokat te
hetnek, ezekhez pedig a szürrealizmus felszabadított? képzelet szükséges 
elsősorban, a valóságból elég egy gitár, hogy az Orpheusz csodalantjává 
váljon, s csak egy lány kell, akire könnyűszerre rá lehet Eurüdiké sze
repét ruházni, azután néhány „feltevés", és a szerelem, hiszen mondja is 
a hős: „az egész dolog valahol ott kezdődik a simogatás után. . ." Közben 
minden a visszájára is fordulhat: egy fellegjáró fiatalember csapongó 
képzelete minden kalandot vállal. Mert ha a lányt csak egyszer is Eurüy 
dikének nevezik, a fiúnak Orpheusszá kell lennie, ám az „alvilág", ahová 
a lány megy a fiú után, manzárd, hogy kitessék, mennyire képlékeny 
valósággal dolgozik az ifjú író. Különösképpen, hogy nem is az egyetemi 
élet eseményei foglalkoztatják, nem a „cselekmény", hanem a légkör 
rajza, amelynek a padlásszoba az egyetlen lehetséges hordozója: 

„A szoba azoknak a kis hajóknak a belsejére hasonlított, melyek sötét 
éjszakákon a nyílt tengeren hányódnak elveszetten. A falakra furcsa 
ákombákomokat rajzolt a nedvesség; az ember ilyen növényeket és álla
tokat lát álmában. A mennyezeten a világ teremtését lehetett látni álom
harmat és zöld valóság ölelésében, a szoba négy sarkában pedig a négy 
kontinens szimbolikus képei; afrikai nyár, ázsiai tavasz, amerikai zi
mankó, európai ősz. Masztodonok és sárkányok legeltek a falakon; egy 
mammut szempillájáról kolibrik csipkedték a sűrű csipát..." 

A világfájdalom is, amely az Orpheusz „szituációjában" tetszelgő 
fiatalemberben a képzelet motorja, átváltozásokan megy keresztül. Mint
hogy az íróban is eleven volt még akkor a nagy nyugati irodalmaktól 



tanult lecke az „elveszett nemzedékekkel" kapcsolatosan, a Manzárd 
megalkotása közben el-eljátszott a mindenben csalódott, korán kiábrán
dult ember pózával. Írja is: „Ez az ötlet, ezzel a kiskocsmával igazán 
kitűnő volt. Miután mindenben csalódtunk, képtelenek a szerelemre és 
az életre — hát ilyenek voltunk —, elhatároztuk, hogy eltűnünk a világ 
szeme elől. Nos, miután nem menekülhettünk lakatlan szigetre, ahogyan 
először kigondoltuk, elhatároztuk, hogy kocsmát nyitunk valamelyik 
tengerparti városkában..." Végkövetkeztetése azonban nemcsak várat
lan, hanem a fellegjáró főhőshöz a legméltóbb is. Egy irodalmi lelkiség 
rajzában ennek a kritikáját készíti el valójában. „Le kell szállnom a 
csillagokról..." — ez a konklúziója, s ehhez méltóan készíti el az író 
regénye utolsó, Vasárnap, napsütés című kis zárófejezetét egy emeletes 
ház lakóinak közönséges, közelről sem költői ünnepnapjának reggeléről, 
a napfényről, az életről, végső fokon pedig a valóság kézzelfoghatóbb 
költészetéről. A padlásszoba buja képzelet rajzolta kulisszái ellenében, 
ezeken a kulisszákon ugyanis „Venus vaginája rajzolódott ki kagylók és 
algák gyűrű/ében, a nedvesség különös képzeletének játékaként", meg
jelenik a valóságos élet „rajzolta" a nappal megvilágításában: „A har
madik emeleten meglebbent a függöny, és az asszony kitárta az ablakot. 
Meztelen karja megvillant a fényözönben, a világos kartonblúzból ki
buggyant a melle, ahogy kihajolt, hogy elérje az ablakkeretet..." 

Mindezek után nem kell-e arra gondolnunk, hogy Danilo Kii a gyó
gyulás olyasféle regényének szánta a Manzárdot, mint amilyennek egy
koron Goethe a Wertherx. Itt egy „fellegjáró" szállt le a földre, miután 
betelt a képzelet költői képrázataival. Ezt látszik bizonyítani a nyomban 
a Manzárd után írott kisregénye is. 

2. 

Az 1960-as keltezésű A 44. zsoltár című kisregénye színtereiben és 
szituációiban kétségtelen egészen evilági ihletésű: haláltábor-regény. Ha 
pedig engedünk a csábításnak, amit a két, egymás után keletkezett kis
regény világának a párhuzamai kínálnak, akkor egyenesen „pokoljárást" 
emlegethetünk. A művész-Orpheusz (most már nem a Manzárd felleg
járója!) száll le a történelem modern alvilágába, hogy visszaszerezze a 
remény elvét a regény két szerelmesének, Marijának és Jákobnak, a tör
ténete elmondásával. 

A felébredt és nyomban nagyot lobbant regényírói kedv minden erénye 
és fogyatékossága felfedezhető benne. Erőtől és filozófiától duzzadó mű 
A 44. zsoltár. Hogy írója valóban kitűnő prózaíró, azt ebben mutatta 
meg igazán, minthogy a Manzárdon még a költő dolgozott. Kisregényről 
beszélünk tábor-regényével kapcsolatban is, ám már epikai szélességét 
dicsérhetjük. Vannak nagyregényhez méltó jelenetei is, amelyek a láttatás 
elbeszélői igényét szinte maradéktalanul kielégítik annak ellenére, hogy 



emlék-képek villanatai csupán, s hogy terjedelmüket a kisregény szer
kezete eleve korlátozta. Az író figyelme azonban még nem az ilyen 
élettel teli részleteknél állapodik meg (megírásuk messzemenő következ
ményeire majd a hatvanas évek műveiben ismerünk): most is tézis-re
gényt ír, egy történelmi krízis-helyzet, a létezés minimumára került 
embervilág környezetében lelve a remény elve diadalmaskodásának meg
rendítő példájára Marija élettörténetében. „A reménység szükséglet — 
hirdeti az író — . . . Másként egyetlen napot sem tud elviselni ebben a 
táborban... A reménytelen ember az igazi halott . . ." Természetesen 
érzékeli abszurd vonásait is, hiszen a remény elvének az emberi élet mély
pontjáról indulva kell magasra emelkednie, itt kell győznie akár a Deus 
ex machina működtetése árán is, amit az író nem akar elrejteni az olvasó 
szeme elől. Bátran hívja segítségül, a regény végén pedig emberként is 
előállítja. Nem a véletlen szerepén inszisztált tehát, amelyik különben 
természetesebb megoldásnak tűnhetne, hanem a Deus ex machinán, amely
nek a hatása mesterkéltebbnek tűnik, de végeredménye igazabb: Marija 
és gyermeke csak ilyen módon élheti tál a haláltáborok borzalmát, és 
csak ilyen megoldással igazolódik a remény elvébe vetett hit. Ez a hit 
pedig a kiválasztottak hite, s Marija közéjük tartozik. Nemcsak azért, 
mert megadatik neki az élet, hanem azért, mert neki gyermeket kell 
szülnie Jákobtól, úgy, mintha vele a reményt szülné meg, ami a meg
váltással egyenlítődik ki, rejtegetnie és mentenie kell a tábor őreinek 
szeme elől — a Halálban az Életet. A regény egyik mottója a századvég 
kedvelt bibliai nőalakját, Hágárt idézi meg, akinek futni kell Sára elől 
Ábrahám gyermekével a méhében (egyben azonban a kezdeteket is), a 
44. zsoltár pedig Jákobnak, az orvosnak, regénybeli szerepét „mitologi-
zálja": „Te magad vagy az én királyom, oh Isten! Rendelj segítséget 
Jákobnak!" A „segítő" mitológiai szerepét Max kapja Danilo Kii re
gényében — ilyen jellegű gondolkodásra való készségének bizonysága
ként —, aki Marija képzeletében a Deus ex machina szerepét játssza, ho
lott valójában a tábor villanytelepének munkása volt, egyben az ellen
állás névtelen, annál emberségesebb hőse, ezáltal pedig a „menekülés szi
nonimájává válik". Egyben a „férfiisten-akció megtestesítője" is, akit a 
regény végén az egykori haláltábor jobb lábára sántító idegenvezetője
ként látunk majd. 

Eszmei távlatot és sajátos, a magyar- irodalomban Ady, még inkább 
pedig Radnóti Miklós egyes verseiből megismert „bibliai" pátoszt a 44. 
zsoltárra való művészi hivatkozás kölcsönözi Danilo Ki? regényének. 
Mintha az író fülében zengenék írás közben a nehéz veretű bibliai mon
datok, hogy két ember (Marija és Jákob) történetének, ennek a hétköz
napi módon is felfogható „love storynak", egyetemesen emberi érvényt 
szerezzenek, egyben pedig a bibliai Ábrahámig ősapák és ősanyák meg
számlálhatatlan nemzedékét állítsák a halál árnyékában szeretkezők em
beri igazsága mögé, minthogy zsidóságuk problémája tulajdonképpen tőlük 



idegen, valójában rájuk kényszerített sorsot képez. Idézzük tehát emlé
kezetükbe a regény címét adó zsoltár sorait, hogy érzékeljük, milyen 
mitológiai pátosz mélyrétegei üzennek Danilo Kii haláltábor-regénye 
szavai mögül: „Nemzeteket űztél te ki saját kezeddel, őket pedig be
plántáltad; népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted... Oda dob
tál minket a vágó-juhok gyanánt, és szétszórtál minket a nemzetek kö
zött. Eladtad a te népedet nagy olcsón, és nem becsülted az árát magasra. 
Csúfságul vetettél oda minket szomszédainknak, gúnyra és nevetségre a 
körülötünk levőknek . . . " 

Mert a dr. Nietzsche szerepeltetésének eszmei-művészi indokát találjuk 
meg az ilyen sorok kontextusa révén. Marija és Jákob elsősorban emberek, 
dr. Nietzsche s a demagógia áldozataként annyian mások mondják, hogy 
nem emberek, csak zsidók. Írónk e szemlélet pólusait térképezi fel. Meg
szólaltatja Marija emlékezéseiben Kutai Ilonkát, a falusi kislányt, aki 
úgy tudja, hogy a zsidók feszítették keresztre Krisztust, s ha mást nem 
is tettek, mindegyikük „legalábbis a szögeket adogatta", s fellépteti Nietz
sche doktort, aki a tábor kísérleti laboratóriumaiban dolgozik, és egy 
„zsidó csontváz- és koponyagyűjteményt" gyarapít szorgalmasan — mú
zeumi emlékeként egy kipusztult népnek. A regény eszme- és szenvedély
görbéje azonban a Jákob és dr. Nietzsche párbeszédében éri el legmaga
sabb pontját — holott az író drámaiságra ügyelő szerkesztésmódjában 
ennek nagy szerepet szánt, mert a jelenetbe tervezte a szüzességét elve
szített Mariját is Jákob szekrényében, hanem még az emlékezés idézte 
otthoni jelenetben, amikor Marija részeg apja mondja nagy vádbeszédét, 
miközben lányát arra kényszeríti, hogy összehányt cipőjének fűzőjét oldja 
meg. 

Ennek a jelenetnek a szerepe kulcsfontosságú a regényben. Méghozzá a 
regény lineáris cselekményszála szempontjából. Danilo Kii ugyanis két
féle módon vezeti a cselekményt. A keret-történet egyetlen éjszakára 
összpontosul, amikor Jeanne, Marija és kisdede a „segítő" Max jeladá
sára megszökik a táborból, hogy azután nagy léptekben számoljon be 
Marija cselédeskedéséről, Jákob kórházi napjairól, végül pedig együttes 
látogatásukról egykori szenvedéseik színhelyén. A jeladásra való vára
kozás türelmetlen, s már-már eszméletlenségbe ragadó pillanatai villant
ják és vonultatják fel a múltat, s ezeknek a villanatoknak a mozaik
kockáiból kell összeállítani Marija élettörténetét, amely a szökés esemé
nyének elmondásában éri utol a hősnő „jelenét". Az apa vádbeszédével 
a kezdetek, a magyarországi zsidóüldözések napjainak egészen apró je
lenetei vetítődnek az emlékezés-vászonra, mindaz, aminek a vége van 
közeledőben. De még ennek is vannak előzményei: Marija „esete" a fa
lusi iskolában Kutai Ilonkával az antiszemita hisztéria jeladása volt. 
Azután következett az Aniella-epizód a gesztenyefa virágzásának hónap
jában. Aniella rejtőzködik, a háború végét várja egy koporsóban meg
bújva, és hol egy alvóbaba, hol pedig egy múmia benyomását kelti: 



„Marija szeme megakadt a nagyszemű ametiszt műgyöngyön; vékony nyak, 
rajta a gyöngysor: a fáraósírok múmiáira hasonlított, a halál miitósága 
uralkodott az arcán . . . " Csak ezután következett el az apa „részegen
keserű beszédének" a pillanata, amikor már mindenütt a „Für Juden 
verboten!" tilalmai kísérték a magyarországi zsidóságot. Egyetlen nagy 
mondat az apáé az erőszakról, amely a nácizmus fajelméletében öltött 
testet, és az emberben szabad kezet ad „a rafinált emberi atavizmusnak . . . , 
hogy akadálytalanul kiélhesse a romboló és szadista ösztöneit azokon, 
akik a szín, a faj vagy a vallás, vagy a szokások közös bélyegét viselik^ 
magukon. 

Danilo Kii regényének nagyjelenete az emberekben felébresztett ata
visztikus megnyilatkozások — a Duna-parton végrehajtott kivégzések és 
vérengzések megidézése. Nem a főhősnő közvetlen élményeként mondja 
el az író az eseményeket, hanem kétszeres tükrözésben, hogy tompítsa a 
jelenet borzalmasságát. Először az ifjú Rosenberg meséli nyomban az ese
mény után a folyóparton történteket, s Marija úgy érzi, „hogy ezt az 
egészet valaki más hallgatja, nem ő, habár amit hallott, látta maga is 
néhány órával előbb a Duna-parton, ifjú Rosenberg úr közelében állt". 
Már tudta, hogy szüleit is ott gyilkolták le, mert amikor rémülten haza
ért, otthon nem talált senkit, „összerakta néhány ruhadarabját, a fény
képalbumot meg az egybekötött üdvözlőlapokat és a szerelmes leveleket, 
aztán határozottan kilépett az utcára; elindult Lola nénihez, nem figyelt 
senkire, semmire, sem a rendőrökre, sem a hóban fekvő hullákra, csak 
ment, kékre vált kezében kis kartonbőröndjét szorongatva . . . " Ez a je
lenet a táborból való szökést megelőző órák szorongásában idéződik fel 
emlékezetében, s előhívója Poljának, a halott lánynak a szaga, s most 
behunyt szeme mögött — egy prousti pillanat tragikus változataként — 
Rosenberg úrral mondatja el a látottakat. Kii regényében ugyanis az 
emlék-képek legalább olyan fontosak, mint a helyzetek, amelyekben fel
idéződnek. Aniellára a szekrényben, félholt állapotban, az ájulás szélén 
emlékezett, a halál árpására a Duna-parton, Polja szomorú hullája mel
lett fekve gondolt: 

„Mielőtt képzelete egyenesen a jövőbe lendítette volna, és lassan be
tekintette volna a keskeny senki földjét — ezt a néhány órát —> még 
mielőtt megérezte volna a bomló test szagát, hirtelen rádöbbent, önmaga 
előtt is szinte hihetetlenül — mert gondolatban már a távoli jövőben 
járt —, Polja holttestének jelenlétére. Ez, noha nem akarta, visszarán
cigálta, nagyon is vissza, úgyszólván a kezdet kezdetére, ám mindenek
előtt vissza abból a jövőből, ahova gondolatban már átlépett, át a senki 
földje homályos demarkációs vonalán. Az, ami visszarántotta, aligha volt 
szagnak nevezhető, inkább csak a rothadásnak alig észlelhető fluidumos, 
spirituális reszketése, talán csak az a tudat, hogy hulla van a szobában. 
Eszébe jutott az az öregember, annak idején a Duna-parton..." 

Nagy, markáns epizódok sorakoznak: Bőhm gyógyszerészék naezítele-



nül „savanykás állat- és ürülékszagban", tántorogva, majd a kivégzés 
előtt még szükségét végezve; a sorból kirohanó fiatalasszony alakja, aki 
után „sötét lányhaj-tajték úszott", aki kislányát vetkőzteti mezítelenre, 
s azt kérdezi a katonáktól, hogy mikor kerülnek sorra, mert a kislány 
megfázik; a hóhérrá előléptetett községi sintér, Kereki, amint társával 
egy lánytestet fűrészel, hogy a folyó jegén vágott lékbe férjen. S a köz
ségháza udvarán történtek, mielőtt még a Duna-partra szállították volna 
a község zsidóságát: a „melles, szeplős orrú lány" megerőszakolása, a 
lány apjának a meggyalázása, hiszen kitépték bajuszát és levágták orrát, 
végül a lányfej szétmarcangolása. Nem verista leírásokban sorakoztatja 
ezeket a jeleneteket az író. Az emlékező Marijával mintegy értelmezteti, 
megérteti a történteket. Amit a még majdnem gyermek csak látott, a 
tábor halál-iskolájában a nagy létkérdésekből leckéket kapott, és meg
menekülésre ítéltetett, táborban fogant gyermekét megszült asszony bölcse
leti szempontból is fel tudja fogni. Az emlékezik, aki már a „reményt és 
szeretetet Isten nélkül" képzeli el: 

„Az emberben is tán valamilyen vadállat ébredt föl, az győzi le az 
észt, magát az embert, és az öregembernek ez a bocsássanak meg-je nem 
a bocsánatkérés, nem a szégyen szava volt, inkább a keserű méltatlan
kodás amiatt, hogy benne is fölébredt ez az állat, mert amikor az ember 
esze már belenyugszik a halálba, és valamilyen bonyolult, majdnem mate
matikai számítás szerint fölfogja a Semmit, akkor a lemeztelenedett és 
magára hagyott vadállat harcolni kezd életben maradásáért, az élethez 
való jogáért (saját fegyverével, természetesen) és a győzelemért, mert az 
ész megint csak valamilyen sajátságos logika szerint hódolt be a halál 
előtt, ám ez a logika nem a vadállat logikája; az állat nem ismeri a való
színűségszámítás bonyolult törvényeit, nem törődik a halállal — csak 
élni akar, semmi mást . . ." 

A kisregény gondolati íve a „kiválasztott" Marija eszmélkedésének 
görbéjét követi, és egy „emberi" hitvallás boltozatát képezi, amely det
ronizálja az isten-fogalmat, és egészen emberi relációkban gondolkodik 
egy olyan utópia szellemében, amelyben azok hisznek, akik az emberte-
lenség rondabugyraiban is meg tudták őrizni emberbe vetett hitüket. 
Jeleztük már, hogy az író a Deus ex machina működtetése segítségével 
tudta csak hősnőjének ezt az új evangéliumi hitet megszerezni, mit talán 
bergsonizmusnak is nevezhetnénk az író útmutatása nyomán (az őrök 
nietzscheánusok ugyanis!). Mindez azonban az író igazságának a hitelé
ből mit sem von le. Danilo Kii „optimista" korszaka azonban ezzel a 
regényével mindenképpen lezárult. 

3. 

A 44. zsoltár elkészülte után öt esztendővel később, 1965-ben jelent 
meg Danilo Kis új, terjedelemben is nagyobb regénye, a Kert, hamu. 
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Egy trilógiaszerű kompozíció első része tulajdonképpen, mert az erre 
következő két könyve, az 1970-es Korai bánat és az 1972-ben megjelent 
Fövenyóra is ugyanazt az emlékvillágot, „emlék-kertet" tárja fel, amely
ből a Kert, hamu írása közben merített. Ennek a gyermekszem fény
képezte világnak művészi értékét A 44. zsoltár írása közben fedezte fel. 
A személyesség ugyanis ennek a lapjait már befutotta, az apa alakjában 
pedig már művészi alakot is öltött Sam Eduárd, az itt még Edinek be
cézett regényhős, akinek élettörténetét is felvázolja, és sejteti lelkiségének 
azokat a vonásait is, amelyek a Kert, hamu esemény-motorját adják. Egy 
szerencsétlen vállalkozókedv, amely sikertelenségekre van ítélve („az 
apa mindenét belefektette valamibe, és minden elveszett..."), egy életét, 
amelynek nincsenek emelkedései, csak mélypontjai, hiszen a bukás után 
tisztviselő, majd egy külföldi kefegyár ügynöke, később munkanélküli, 
a negyvenes évek elején halálra ítélt zsidó, aki a Kert, hamu lapjain az 
egyik tábor kerítése mögött tűnik el az utána sóvárgó kisfiú (és az olva
sók) szeme elől. De az a menetrend, amely új regényében kap szerepet, 
már a Manzárd „fellegjárójának" is féltve őrzött rekvizituma az utazás 
képzetével egyetemben. S illatoztak a vadgesztenyevirágok is A 44. zsoltár 
egyik, az Annielláról szóló, epizódjában — annak jelzeteként, hogy ezek 
azok az emlék-tömbök, amelyek adottak voltak számára és kísérték nem
csak a kreatív pillanatokban, hanem emberi hátköznapjaiban is. 

Ezek tehát írónk „múltjának" tartóoszlopai, történelmének pillérei, és 
elégségesnek látszik a legkisebb „prousti" ösztönzés is, hogy általuk elő-
csalhatóvá váljék a hétéves fiú szemébe rögződött egykori életképek sora, 
megidézhetővé váljanak az utolsó háborús esztendők valahol Nyugat-Du
nántúlon Baksa, Lendva, Zalaegerszeg térségében, ahová sorsuk elől futó 
szüleivel eljutott. A Kert, hamu egyik alapvető jellemzője, hogy az író 
immár tudatosan keresi az „emléket", nem bízza a véletlenre felidézésü
ket, mint első két regényében. Meg tudja határozni is tehát, és nevezi 
az „emlék malasztjának", s mi több, egy értekezésszerű részletben — 
akárcsak Proust — a maga „bergsoni" képzeletének a természetét is 
leírja: 

„Az istállószag, a széna és a húgy szaga egyszerre felidézte bennem 
annak a teveszőr pokrócnak a szagát, amelybe a lábunkat burkoltuk, 
abban a ma oly messzinek rémlő időben, amikor még a vadgesztenyék 
utcájából indultunk utazásainkra a pirkadatba. Mert kisgyerek korom óta 
betegesen érzékeny voltam, s a képzeletem mindent túlontúl gyorsan 
tudott változtatni: olykor elég volt egyetlen nap, néhány óra, vagy egy 
közönséges helyzetváltoztatás ahhoz, hogy a legmindennapibb eseményt, 
melynek lírai értékével, amíg tartott, egyáltalán nem voltam tisztában, 
egyszerre valami visszhangzó világosság vegye körül, amilyen csak a lírai 
feledés erős előhívó oldatában évekig őrzött emlékeket szokta koronázni. 
Nálam, mondom, ez a galvánozó eljárás, mely a tárgyakat és arcokat 
vékony aranyréteggel s a patina nemes kormával vonja be, valami kóros 



intenzitással ment végbe, úgyhogy a tegnapi kirándulás, ha valamely 
tárgyi adottság bármiképp rádöbbentett végérvényességére, arra a tényre, 
hogy soha többé nem ismétlődhetett meg, már másnap mélabús és homá
lyos tűnődések forrásává válhatott számomra . . . " 

Nem volt tehát nehéz az emlékfelidézés mechanizmusát beindítania, 
különösképpen, hogy sem a Kert, hamu, sem pedig a Fövenyóra lapjain 
a megidézés öncélját nem találjuk. Az egykori kisfiú jelene — az író 
emlékei csak az ürügyet szolgáltatják, hogy a világról, abban elsősorban 
Eduárd Samról, az apáról, beszéljen — arról az igazi, vérbő „fellegjá
róról", aki a modern Ahasvérus alakját kapja a művészi megformálás 
során. Nem szentimentális utazás tehát az íróé gyermekkora varázslatos 
kertjébe, bár emberi ragaszkodásának jeleivel akár a lélekbúvárok is 
foglalkozhatnak. Kii elemzőkészsége ilyen érzelmességét nem is tesz lehe
tővé, s még a Korai bánat lapjait sem elrévülésének harmatcseppjei áz
tatják, hanem lírai evokációjának akvarellszínei. Ha világirodalmi analó
giákat keresünk, azt kell mondanunk, hogy egy Proust tollára méltó 
életkört Kis Robbe-Grillet és társai szándékának szellemében mondott 
el, közben megőrizve eredetiségének minden ismérvét is, annyira saját
jaként tudta emlékvilágát művészileg megszervezni, embertenyészetét 
pedig életre kelteni, mindenekelőtt az apa tragikusan a gyermekkor képei 
fölé magasodó alakjával, aki a bibliai próféták egyenes leszármazottja, 
nem pedig egy Félix Krull oldalági rokona, aki apró ügyeskedésekkel és 
szélhámoskodással akarja egzisztenciáját biztosítani. S mi keresnivalója 
lehet egy kisszerűségek közé szorított prófétai lelkületnek a harmincas
negyvenes években, amikor még a család tagjai is élhetetlennek tartották, 
s nem értették azt a sajátos zsenialitást, amely benne szüntelenül dolgozott, 
s amit évtizedekkel később is csak fia csodált, nevezve apját hol zseniá
lisnak, hol fenségesnek, hol ünnepélyesen csak így: „atyámnak" — például 
a regény nagyon is jellemző felkiáltó mondatában: „Ó, élet; ó, világ, 
ó, szabadság! Ó, atyám!. . ." Ki volt tehát Eduárd Sam, akit a gyermek 
csodált s a férfi megérteni akart regényt írva róla? Egyszer például a 
következőképpen jellemzi: „Sam úr, a mágnás és kapitalista, a szerelmi 
csődlovag, az érzelmek részvényese..." Másutt viselkedését „egy meg
döntött orosz hercegéhez" hasonlítja, legnyomatékosabban pedig Ahasvé-
rusként állítja elénk, aki a Nyugat-Dunántúlra, szülőföldjére, amely kü
lönben Joyce Bloomjának az őshazája is, megy vissza már a I. világ
háború idején, betölteni végzetét, hogy igaza legyen a jóslatnak, amely 
meghozza szabadulását is sorsa kényszerétől, megváltva önmagát. S mint
hogy a regény-idő kalendáriumi évszáma az 1942-es esztendő, tudjuk, a 
X X . század nagy történelmi, európai méretű pogromja nyeli majd el, 
hiszen istene nem küldött érte tüzes szekeret. 

Ahasvérusról lévén szó, az utazás motívumaiból épül fel az Eduárd 
Samról szóló regény is. Kii regényeinek állandó motívuma az utazásé, 
a vándorlásé — gyalog, kocsin, vonaton, képzeletben. Eduárd Sam vasúti 



tisztviselő, a JD2 és a MÁV alkalmazottja, éppen ezért már ösztönösen 
lakásait a vasútállomások közelében keresi. Nem véletlen tehát, hogy 
már a Manzárd hősének fülében is feWelfaangzott a mozdonyok füttye, 
s hogy féltve őrzi a menetrendet. Mert a menetrend Eduárd Sam „élet
műve" is, az a bizonyos „Közúti, tengeri, vasúti és légiforgalmi kalauz 
(Kiadta Engl & Comp. Novi Sad. Dorde Ivkovic nyomdája)", amellyel 
anyagi természetű kérdéseit szerette volna rendezni. Közben magába 
szívja az utazásvágy mérgeit is: „Apámat ugyanis, míg menetrendjén 
dolgozott, lassanként egészen megfertőzték az országok és városok nevei, 
úgyhogy ama nagyon is haszonelvű és gyakorlatias szándéka ellenére, 
hogy összekösse a tengereket és a kontinenseket, az a csábító, káprázatos 
eszme uralkodott el tudatában, hogy egy ilyen mózesi művelethez nem 
elegendő csupán egy vonalat húzni két távoli város közé, és odabigy-
gyeszteni a vonat vagy hajó indulásának és érkezésének az időpontját..." 
A vágyakozásról szóló „apokrif szentírássá" válik tudatában a menet
rend, s benne valójában egyetlen kérdésre keresi a feleletet: „Hogyan 
utazzunk el Nicaraguába?" Amennyire költői kérdés ez (hány költő vá
gyakozott éppen a harmincas-negyvenes években távoli, békét és boldog
ságot ígérő szigetek után!), annyira a szorongatott és fenyegetett ember 
menekülésvágyának a kifejeződése is. Az ösztönökbe felszívódott veszély
tudat, a szorongások kergetik Újvidéktől Zalaegerszegig: 

„Magára vállalt minden gondot az utazás körül, minden erejét bele
adta, bár sejtettük, hogy maga sem tudja utazásának a célját és értelmét. 
De nem is érdekelte. Csak annyit tudott, hogy be kell töltenie a nagy 
prófécia egy fejezetét, mert meg volt írva élete könyvében, hogy kóbo
rolni fog és menekülni »fejveszetten«, s ezért beült a legelső szánkóba, 
rohant a legközelebbi helység felé, kerülőkkel, a legroszabb utakon, tel
jesen közömbösen hagyta a tény, hogy sorsában kénytelen-kelletlen mi 
is osztozunk . . . " 

A „nagy prófécia" beteljesedésének — ez Eduárd Sam élete, biblikus 
pátoszának" is a gyökere — két feltétele volt: az egyik a visszatérés a 
szülőföldre, a Nyugat-Dunántúl tájaira, a másik pedig a haláltudat ki
alakulása, amely a Fövenyóra vezérmotívuma. Az írónak sikerült a szülő
föld- és a halálképzet összekapcsolása is, ilyen módon pedig ket regénye 
„szinoptikus" voltának a hangsúlyozása. A Kert, hamu fejezetéiben ér
kezik születése földjére (s nem kell-e az ígéret földje képzetre gondolnunk 
Mózes emlegetése kapcsán?), és a Fövenyóra lapjain fogamzik meg Eduárd 
Sam szívében a halál-csíra, egy egészen női princípium képzetkörében. „Én 
bátran bevallom: az én szívem menstruál — olvassuk a Fövenyómban. 
Zsidóságom elkésett, kóros menstruációja... Az az úr, akit az utcán 
elmenőben látnak, igen tisztelt hölgyeim és uraim, ez az ötven felé járó 
úr, szürke öltönyben, arcéikeretes szemüveggel az orrán, sétabottal a ke
zében és sárga csillaggal a mellén (amelyet azonban önök nem látnak, 
mert eltakarta az aktatáskájával), ez az úr, hát igen, menstruál... Férfi-



menstruáció? Nem. Hanem a női princípium legvégső konzekvenciájának 
megjelenési formája. A szív havi virágzása. A halál csírája. Weltsdh-
merz . . . " Erre építi a halálképzetnek egy másik, mágikus-babonás, egy
ben pedig intellektuális szféráját, arra a közhiedelemre alapozva, hogy a 
„fali foltokból meg lehet jósolni a jövendőt a Rorschach-féle eljárás 
szerint": 

„Mit mutat ez a folt? — Tengert. — Mit még? — Nagy vízben hány
kolódó hajót . . . varangyos békát. . . boszorkánypillét... vaginát... tá
tott torkú kutyát. . . vaginát.. . — Csak folytassa: mit lát még ebben 
a foltban. S. úr? — A medencecsontom röntgenképét a fogantatás pilla
natában. — A fogantatás pillanatában? Miféle fogantatásra gondol? — 
Intellektuális fogantatásomra. — Mi van foganóban az ön intellektu
sában? 

— A halál, uram!. . ." 
Kii regényeinek tengerszintjén viszont egy boldogtalan, félig zsidó, félig 

Crna Gora-i család hétköznapjainak eseményei sorakoznak. A Kert, hamu 
cselekményében az Újvidékről a dunántúli rokonokhoz való érkezés, az 
apa szülőföldjén való elhelyezkedés és a társadalmi nyomorba süllyedés, 
majd az apa elhurcolásának mozzanatai sorakoznak a Sam fiú emlék
képeinek a keretében. A Föveny óta Eduárd Sam (azaz: E. S.) Újvidékre 
való visszatérésének epizódját terebélyesíti regénnyé egy 1942. április 5-én 
keltezett valóságos levél szövegének ürügyén — körülbelül azzal a mód
szerrel, amilyennel egy ellenséges szándékú vizsgálóbíró akar fényt derí
teni egy ügyben. Egy magára hagyott, a rokonság nem támogatta család 
hétköznapjainak apró epizódjaiból építkezik az író: az egyikben lírai 
futamokkal tarkított tényközléssel, ami a modern próza dokumentum
igényének is egyik megjelenési formája (Kert, hamu), a másikban a (Fö
veny óra) a Joyce-tól tanult kérdve kifejtő módszer segítségével (ezek a 
„Vizsgálati eljárás" és a „Tanúkihallgatás" című fejeztek), amelyet a 
belső monológok vesznek körül (az „Útirajzok" és az „Egy őrült fel
jegyzései" címfi fejezetekben), míg a Korai bánat lapjain a gyermekszív 
megőrizte pasztellképek sorakoznak, „csupa kis történet", „apró-cseprő, 
vidám és bús élmény" — sok-sok lírai futammal, megrengessél és méla
búval, de az életöröm apró gejzíreivel is. Nem nehéz tehát az olvasónak 
megtalálnia a három mű közös pontjait sem. Mert Kii nem keres könyv
ről könyvre haladva új és új életerületeket a hatvanas években. Elég neki 
az az epikával átitatott lírai életanyag, amit „családi" krónikája kínál 
számára — emléket, hangulatot és pár családi dokumentumot, amolyan 
„holt-tengeri tekercset", így Eduárd Sam valóságos levelét, amely a 
Fövenyóra végén olvasható. Tartósan kíséri a legendás, már mitológiába 
illő apa alakja, az Ahasvérus és a „tékozló fiú", és az írónak elég pár 
életepizódja, hogy betöltse a regények világát: elnyomja az anyát, be
árnyékolja gyermekei sorsát, megkeseríti életüket előbb kalandos üzleti 
vállalkozásaival, később részegeskedésével, majd a munkatáborba kerü-



lésével. De ehhez az életanyaghoz (amely különben dokumentumértékű) 
az író a három műben három ábrázolási módszerrel közeledik, s változ
nak nézőpontjai is. Zárt és egyenes vonalú történetet mond el a Kert, 
hamuban, emlék-blokkokat rakva egymás után egy megidéző módszer 
segítségével, s ha elemzésről beszélünk, akkor az írói önvizsgálatra hivat
kozhatunk elsősorban. A Fövenyóra viszont egy egészen rövid időszak 
elemzése. Az előbb említet emlék-blokkok most az elemzés diktálta össze
visszaság képét mutatják, mintha az író szétdobálta volna őket — terv 
szerint —, hiszen mindegyik E. S. valóságos levelének központi szerepét 
szolgálja. Regényei végső fokon tudat-rekonstrukciók tehát: a Kert, hamu 
és a Korai bánat szövegében az író önnön tudata egykori állapotát „ál
lítja vissza", a Fövenyórábzn E. S. tudatát, ebben pedig egy egész kor 
és egy emberi élet képét rekonstruálja. 

S teszi egészen nyilvánvalóan egy pályaszakasz végén ezt. Az új utakra 
térés szándéka ugyanis a Fövenyóra lapjain már jelt adott magáról: a 
költői fikciónak a valósággal való ötvözését itt kísérletezte ki. 

4. 

Oj, 1976-ban megjelent könyve, a Borisz Davidovics síremléke, végül 
is megmutatta, hogy a kísérletező kedvű, a modern világirodalom sok 
rejtelmeit ismerő, prózatörekvéseinek szellemét megértő író milyen irány
ban indult tovább a Fövenyóra befejezése után. „Lelket" nem, csak 
művészi módszert cserélt új kötete hét elbeszélését írva, s nyilván ki le
hetne mutatni, milyen erős szálak fűzik ezeknek az elbeszéléseknek az 
alakjai az Ahasvérus—Eduárd Sam alakjához, rajta keresztül pedig a 
„fellegjárónak" már a Manzárd szövegében kirajzolódó ember-képletéhez. 
Sajátos utat futott be tehát az írói képzelet, amely először egy Orpheusz-
pózban önmagával és a világgal kacérkodó, írónak készülő belgrádi fia
talembert teremtett, azután Eduárd Sam alakjában ennek a típusnak egy 
egészen földi alakját bontotta ki a közelmúlt történelmi ködéből s a 
mitikus emlékezet ősrétegeiből, hogy novellás könyve hőseiben a „felleg
járás" olyan forradalmi s egyben tragikus változatait mutassa meg, ame
lyekben az emberi természet és a történelmi helyzet néz farkasszemet 
egymással. 

Danilo Kii prózavilágában kiszolgáltatott az ember: erők kapják fel 
és röpítik, azután mintegy a történelem „indokolatlan tetteként" ellene 
fordulnak, kiejtik markukból, és az ember suhanni kezd, hogy éles 
csattanással ütődjék a földhöz, s véres hústömegként maradjon ott. Ro
mantikusok indulnak életútjukon, és nihilisták, kiégett szívű arkangyalok 
fejezik be földi pályafutásukat, hogy legendájuk éljen tovább. Egyetemes 
érvényű konfliktus tehát a hősöké ezekben a KiS-novellákiban, az kuta
tókedv minden történelmi korszakban megtalálja testvérüket -— a X X . 
századi írók pedig különösképpen figyelik őket, mintha korunk különösen 



érzékeny lenne az ilyen emberi-társadalmi összeütközések iránt. S nem 
véletlenül. Századunk a nagy forradalmi átalakulások százada, éppen 
ezért a forradalmár és a forradalom viszonylatai is kézenfekvőek. Hogy 
tragikus felhangjai vannak, arra az 1919-es nemzedék döbbent először 
a forradalmi célok és forradalmi eszközök mérlegelésekor, a machiavel
lizmus és anti-machiavellizmus dilemmái között őrlődve. sAzután a har
mincas-negyvenes-ötvenes évek időszerűsítették éppen ezt a kérdést, s 
nyilván joggal lehetne ezt a három évtizedet a nagy perek korszakának 
is nevezni. Fények és árnyak, Élet és Halál tusai, az emberi sors tragikus 
látványa bontakozik ki a szemlélő szeme előtt. Nem „új" tehát Danilo 
Kii kérdésfeltevése sem a Borisz Davidovics síremléke elbeszéléseiben. 
Tudjuk, Sinkó Ervin Aegidiusz útra kelése című kisregényének (hogy csak 
a szemhatárunkon belüli példára hivatkozzunk) ugyanaz a kérdése, ami 
Danilo Kiié is: „Vajon az égi és földi paradicsomba csak véren és tűzön 
át juthatunk?" De új, ahogy ennek a tragikus korszaknak áldozatai lel
kében felfedezi és feltételezi a „semmit", amikor azokat a hírhedett po
litikai perek gépezete magával ragadja, és önmagukhoz nem méltó hely
zetekben kell eljátszaniok a nekik kiosztott szerepet. „Semmit sem
miért . . . " — ez végső pont, ahová Kii hősei jutnak: 

„ . . .Az az ember, aki erre az eretnek és veszedelmes gondolatra, az 
önnön létének hiábavalósága gondolatára bukkant szívében, most ismét 
(ezúttal utolsó) válaszút előtt áll: megbékélni a lét ideiglenességével ennek 
az értékes és drágán szerzett felismerésnek a nevében (amely kizár min
den erkölcsiséget és amely tehát az abszolút szabadság), vagy pedig, 
ugyanennek a felismerésnek a nevében, átengedni magát a megsemmi
sülésnek . . . " (Borisz Davidovics síremléke) 

A „semmi" kérdésével ugyan találkozunk Lengyel Józsefnek a szibé
riai munkatáborokról és konstruált perekről szóló írásaiban is. Az ő Kö
zeledünk című elbeszélésében olvassuk: „A part, ahol kiszálltunk, olyan 
volt, mintha valahol, egész közel, valami szélvert, a kövek közt ferdén 
támolygó táblának kellene állni, rajta figyelmeztető felírás: »Vigyázz! 
A következő lépés már belépés a semmibe.*" Kii nemcsak a börtönök, 
a vizsgálóbírák föld alatti szobái vagy a miunkatáborok világában fedezi 
fel a „semmit", ő t a perek neves vagy névtélen vádlottjainak a lelkében 
keletkező „semmi" kérdése izgatja, annak az „űrnek" a kialakulása, 
amelybe az ember lelkiségének kell behullnia. Legmarkánsabb hőse, 
Novszkij, a „bolseviki Hamlet" találja magát szembe a „lenni vágy nem 
lenni" kérdésévelv s hogy ezek a kérdések már másként fogalmazódnak 
meg, mint a haláltáborban dr. Nietzsche és Jákob szembenállásában, 
miként azt A 44. zsoltár lapjain fejtegette, hőseinek és helyszíneinek meg
választása jelzi. Fölöttébb jellemző azonban, hogy Kii hőseiben nem 
merül fel kiélezetten a kommunizmusba vetett hit kérdése, mint például 
Lengyel József írásaiban. Nála a sztálinizmus áldozatai csak önnön mo
rális integritásuk foszlányainak megőrzéséért küzdenek, ezért mennek 



bele az önvádaknak és beismeréseknek abba a játékába is, amelyet a 
vizsgálóbírók kínálnak fel nekik. Éppen ezért csak a novellák olvasói 
szűrhetik le a tanulságot, hogy a hősök olyan világba csöppentek, ame
lyikben nyoma veszett az ésszerűségnek. A hősök tudatából hiányzik az 
a többlet, amelyet például Lengyel József Kicsi, mérges öregúr című no
vellájában a valószínűség-számító mérnök még bír, aki a következő
képpen replikázik a „Lehetetlen, hogy senki se értse." mondatra: „Érteni 
talán érti. De csak úgy, ahogy az értelmetlenségről tudjuk, hogy értel
metlen. Látják, hogy »őrültség, de van benne rendszer«, mint a mi szí
nészünk szavalja a »Hamlet«-ben..." Kii azt a fölöttébb jellemző zavart 
ábrázolja, amelyet Lengyel József szerint is régi kommunisták éreznek, 
akik törvényszerűségeket keresnek, és nem találnak, mert nem jut eszük
be, hogy lehetséges az övékétől különböző, azzal ellenkező előjelű „lo
gika" is, s mi több, hogy maguk ennek fogaskerekei közé kerültek. Nincs 
határ tehát bűnösség és ártatlanság között sem: az abszurdum ásító torka 
nyeli el a novellák hőseit. Erről pedig az abszurdum klasszikusai sem 
álmodtak. 

Kis nem tudja ezt a különös, ám három évtizeden át nagyon is létező 
világot belülről megmutatni, nem is akar tehát hősei lelkébe hatolni. 
Ö „történetírójuknak" szegődik el csupán, és úgy látszik, elsősorban filo
zófiai és művészi célok lebegtek szeme előtt — nem pedig kimondottan 
politikaiak, minthogy a sztálinizmus művészi-politikai bírálata csak egyik 
aspektusa novellás könyvének, hiszen más korban játszódó novellát is 
közzétett kötetében. De megkockáztathatjuk azt az állítást is, hogy írón
kat valójában nem annyira á kor érdekli, amelyben hősei élnek, hanem 
a romantikus ember típusának nagyobbrészt X X . századi, kisebb részben 
történelmi megjelenési formája — maga a romantikus emberi sors. Erre 
enged következtetni az A. A. Darmolatov rövid életrajza című elbeszé
lésének bevezető mondata is: „Napjainkban, amikor a költői sorsok igen
csak a kor, az osztályhovatartozás és a környezet riasztó szabványai 
szerint alakulnak, s az élet sorsdöntő eseményei... a kaland ízét nél
külöző, vérszegény eseménysorrá alacsonyodnak . . . " Kii ideálja kétség
telenül Borisz Davidovics — egyik álneve szerint Novszkij —, aki 
szinte hibátlanul tudja végigjátszani az „argumentumoknak, szenvedé
lyeknek, meggyőződésnek és fanatizmusnak azt a rettenetes játékát", 
amiben — az író szerint — még manapság is részt venni kényszerül, 
aki élni (és beszélni) akar az „igazságért", a szabadságért, a proletariá
tusért, a forradalom céljaiért". A megtestesült romantika ő, a nem kö
zönséges, a nem hétköznapi vagy szokványos forradalmár, nem az, aki 
ágyban, párnák közt halhat meg élete sodrása szerint, de akinek mégsem 
adatik meg a hősi halálnak a kegyelme a X I X . században kialakított 
mércék szerint — az utolsó feladata „egy hamis beismerés morális köte
lességévé" degradálja forradalmár elkötelezettségét. Borisz Davidovics 
prototípusát az 1920-as esztendők szovjet prózairodalma teremtette meg, 



Bábel vagy Pilnyák műhelyében kell modelljét keresnünk. Kisnek csak 
az ilyen életek végét kellett a harmincas-negyvenes évek sorsmegoldásai 
szerint igazítania. Véletlen-e, hogy írónk nemcsak rokonszenvezik a Bo
risz Davidovics vérmérsékletű és sorsú hősökkel, hanem bámulja is őket. 
„Tudományos" életrajzukat ígéri tehát, ám legendájukat költi meg, olyan 
módon, hogy egy alakoskodó, a tárgyilagos, a valósághű közlésmódot 
imitáló előadásmódot alakít ki a költői fikció és a valósagelemek össze-
játszatása révén. Ne nyomozzuk tehát, hogy kik voltak vagy voltak-e 
egyáltalán hőseinek életből vett modelljei! De azt sem szükséges vizs
gálni, hogy milyen a képzelet és a valóság munkájának az aránya ezek
ben a novellákban, mert az író csapdájába eshetünk. Nevezetesen arra 
kellene döbbennünk, hogy azok a részletek, amelyeket fantasztikumuk 
és költői túlzásaik révén az írói képzelet munkájának tartunk, valójában 
a „valóság" másolatai, s hogy amit „valóságnak" látunk, az írói ima-
gináció terméke csupán. Egyetérthetünk tehát az íróval, hogy korunk is 
produkálja a legfantasztikusabb emberi sorsokat és emberi szituációkat 
s az írónak aligha lehet szebb feladata, mint hogy a valóság nyomába 
szegődjék, és történetírójukká váljék az ilyen sorsoknak, s e sorsok tük
rében pedig a kornak is, amelyben éltek. 

A kérdés, amelyet Danilo Kii novellás kötete az olvasónak szegez, 
a fentebb elmondottakból egyenesen következik. Hogyan értelmezni és 
hogyan írni ezekről a X X . század egy időszakára annyira jellemző hő
sökről? A novellák végső értelme szerint olyan világról van szó, amely
ben a forradalom hősöket szül, hogy azután felfalja és elutasítsa őket. 
Kelet-európai tragédiákról van szó ugyanakkor, hiszen csak a Kutyák 
és könyvek című novellájából vetődik nyugat-európai városok égő get
tóinak fénye erre a világra — legalább hatszáz évnyi messzeségből, a 
„sötét" középkorból, ahol ősmintája készült mindannak, ami Kelet-Eu
rópa térségeiben századunk három évtizedében játszódott le. „Igaz" tör
téneteket ígér tehát, ám, mint mondja a Rózsafanyelű kés című novellá
jának az elején, csak akkor lenne „igaz" a története, ha „románul, ma
gyarul, ukrán vagy jidis nyelven mondaná el, vagy, s mindenekelőtt ezek
ből a nyelvekből kialakított keveréknyelven", amelybe egy-egy orosz 
szó is vegyülne. Kii hat hősnek az életrajzát mondja el (nem számítjuk 
,,középkori"-történetének hősét, Baruch Dávid Neumenét) a történetíró 
modorában, tényekre és forrásokra hivatkozva, nem feledkezve meg ter
mészetesen a „modernek szentháromságáról", a „színekről, hangokról és 
illatokról" sem. A novellák jellegzetessége azonban nemcsak a „kelet-eu
rópaiság", hanem a kelet-európai zsidó kolorit is, mindenekelőtt pedig 
az epikus „hang", amely feledtetni tudja, hogy az író a hősök útjának 
életanyagát inkább csak jelzi, mint elbeszéli, s elég számára néhány 
biztos kézzel kidolgozott epizód (ilyennel minden elbeszélésében talál
kozunk!), hogy a csorduló életbőség illúzióját keltse az olvasóban. Hadd 
hivatkozzunk például A rózsafanyelű kés című novellában Miksára, aki 



az élő görényt megnyúzta, és kifordította a bőrét, mint a kesztyűt; Az 
emse, amely felfalja tulajdon gyermekeit címűben a spanyol front jele
netére, illetve a hajóútra; a Géporoszlánok címűben a mise-komédiára, 
amely Potemkin városának képzetével felesel; A bűvös kártyajáték című
ben Taube doktor foetus-gyfljteményére, amelyben minden foetus egy 
megölt forradalmár nevét viselte, illetve a táborban dívó hazárdjátékok 
leírására, amelyekben Taube élete a tét; a Borisz Davidovics síremléke 
címűben a vizsgálóbíróval való jelenetre, míg az A. A. Darmolatov 
rövid életrajza című novellában a hajnali három órakor megszólaló te
lefon epizódjára. A kötet egységét Kii központi hősének, Borisz Davi-
dovicsnak a személye biztosítja, akinek sorsa összefonódik mind az esz
tergomi születésű Taube doktoréval, mind pedig Darmolatovéval, de 
kapcsolat van a Géporoszlánok és Az emse, amely felfalja tulajdon gyer
mekeit című novella között is: az ír forradalmárt az a Cseljusztnyikov 
tartóztatja le, aki a mise-komédia eljátszása után ugyancsak áldozat
szerepre ítéltetett. 

Nem zárhatjuk szemlélődésünket anélkül, hogy meg nem említenénk 
a Borisz Davidovics síremléke című Kii-kötet kiváltotta irodalmi hábo
rúságot is. Minthogy azonban nem foglalkoztunk Danilo Kii két Po-etika 
című kötetével, nem foglalkozunk az Anatómiai lecke című vitairatával 
sem, amely az 1978-as esztendő tavaszának kétségtelenül legérdekesebb 
szerbhorvát nyelvű kiadványa. Ennek egyes részei műhelytanulmány ér
tékűek, s éppen ezért novellás kötete megértéséhez szolgáltatnak adalé
kokat. Nem törekedtünk hasznosításukra, emlékezve az írói önértelme
zésekben rejlő veszélyekre, különösképpen, ha olyan szenvedélyes han
gúak, mint Danilo Kiié is. Miroslav Krleza Leszámolásom velük című 
kötete óta Kii Anatómiai leckéje az első ilyen könyve a háború utáni 
jugoszláv irodalomnak — tanulságai sem a szépíró Kiíre vonatkoznak 
elsősorban, hanem a szerb irodalom belső viszonyaira. Ezeknek feltárá
sára pedig semmiképpen sem vállalkozhattunk. 



A TÉNYEK PRÓBAKÖVE* 

D A N I L O K I S 

E G Y KIS SZKIZOPSZICHOLÓGIA 

„A fantasztikum modern formáját ma erudíciónak hívják", hang
zott el Borges kapcsán, ha nem tévedek. Ebben a velős megállapí
tásban azonban az egész korszerű irodalom poétikája benne foglal
tatik, s talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy valójában ez az 
alapja az egész modern irodalomnak. Mit fejez ki ez a képlet? 
Azt, hogy a kitalált történetek ideje elmúlt, hogy az olvasó többé 
nem hiszi el a koholmányokat, mert korunk, az „egész világ egy 
falu" kora, a valóság bizarr tényeit annyira megsokszorozta, hogy 
egyszerre csak kiderült: Dosztojevszkijnek az a híres mondása, hogy 
„nincs semmi fantasztikusabb a valóságnál", nem egy író játszi 
ötlete csupán, hanem jóval több annál. Mert a valóság fantaszti
kuma fantasztikus valóság képében jelent meg a modern kor embe
rének szeme előtt: az a holdbeli tájra emlékeztető város a maga 
kétszázezer halottjával és elképesztően megcsonkított tetemeivel 
olyan látvány, amilyet egy nagy költő középkori fantáziája (tehát: 
fantáziája) legmerészebb látomásaiban tudott csak elképzelni, azt is 
csak valahová a túlvilágba, az örökös bűnhődés messzi tájaira he
lyezve. Hirosima a kicsúcsosodása annak a fantasztikus világnak, 
amelynek körvonalai az első világháborúval rajzolódnak ki, ami
kor a titkos társaságok rémségei az ideológia, az aranyborjú, a 
vallás oltárán való tömeges áldozattétel formájában kezdenek 
valóra v á l n i . . . „Titkos társaságokat mondtam, mert okkultizmus
ról van szó: a rossznak és a valóság kegyetlen fantasztikumának 
olyan mennyisége halmozódott fel, hogy azt már nem lehet kizáró
lag történelmi és lélektani tényezőkkel magyarázni, hanem inkáibb 

* Fejezet a szerző Cas anatomije (Anatómiai lecke), Nolit Kiadó, Belgrád, 1978 című köny
véből. 



azzal, amit Maclean és Koestler a homo sapiens paranoid visel
kedése alapján szkizofiziológiának nevez, s aminek logikus folyo
mánya a szkizopszichológia. S ezen a ponton már irodalmi síkon 
is csődöt mond a lélektani megközelítés, amely a jó és a rossz 
kettősségén és olyan erkölcsi kategóriákon alapul, mint amilyen 
a tízparancsolat vagy pedig a hét halálos bűn, amelyekkel az ember 
egy életen át viaskodik. Itt az allegória, az ember és a világ meg
ragadásának talán legősibb művészi (mindenekelőtt irodalmi) módja, 
amelynek végső konzekvenciája a művészetben az ún. pszichológia, 
teljesen alkalmatlannak bizonyult az ember paranoid viselkedésé
nek ábrázolására. Ennek a felismerésnek a tudatában az író most 
már nem úgy közeledik alakjaihoz, hogy eljárásaikat a megszegett 
tilalom vagy az erkölcsi következetlenség lélektani kulcsával ma
gyarázza, hanem — akárcsak Truman Capote a Hidegvérrelben 
— igyekszik összegyűjteni minél több olyan adatot és tényt, ame
lyeknek fékevesztett és kiszámíthatatlan kölcsönhatása esztelen 
tömegmészárlásokat eredményezett. Ezzel kapcsolatban aztán egy
aránt szóba jöhet mindenféle társadalmi, etnológiai, parapszicholó
giai, okkult és egyéb motívum is, de a régi módon magyarázni is 
őket több mint értelmetlenség. Mert mindennek hátterében az ember 
szkizopszichológiai viselkedése, egy paranoid, azaz fantasztikus 
valóság húzódik meg. Az írónak az a dolga, hogy ezt a paranoid 
valóságot rögzítse, hogy dokumentumokra, kutatásokra támaszkod
va megvizsgálja a körülményeknek ezt a kusza szövevényét, és 
hogy könnyelműen, önkényesen a világért se diagnosztáljon, ne ja-
valljon gyógykezelést, orvosságot. 

A DOLGOK L É L E K T A N I MEGKÖZELÍTÉSE 

Ez az eljárás leggyakrabban a banalitások talajára sodor, az író 
pedig olyan dilettánsként jelenik meg, mint aki — állítólag — te
hetségének erejével tárja fel a bajok gyökereit (mind a társadalmi, 
mind pedig a lélektani szférákban), és radikális megoldásokat ja
vasol, ha nem másképp, hát a dolgokból eredő sugallatok gyanánt. 
Az olcsó (tollforgatói) pszichologizálás, leginkább erkölcsi síkon, 
olcsó megoldásokat is eredményez: áz íróból képimádó vagy kép
romboló lesz (egyre megy) a meglevő társadalmi erők: az egyház, 
a nacionalizmus, az ideológia vagy az okkultizmus keretein belül. 



„A SZÜZSÉBEN MEGFORMÁLÁSRA VÁRÓ N Y E R S A N Y A G " 

A Borisz Davidovicsóhoz hasonló történetek, vagy a B. D. sírbolt
jában olvasható bármelyik más elbeszélés, megkövetelték, hogy 
többé-kevésbé minden adatot „a tények próbakövén" mérlegeljünk, 
ahogy Jursenar asszony mondaná. Vagyis, hogy önkényes kiagyalás 
helyett (mert hiszen, feltételesen szólva, történelmi témáról és néha 
a saját nevükön szereplő, néha pedig afféle robot arcképként meg
rajzolt történelmi személyekről van szó) a dokumentumokhoz és 
a történelmi tényekhez tartsuk magunkat főleg a fabula tekinte
tében. („A fabula, valójában, még csak a szüzsében megformálásra 
váró nyersanyag" — Sklovszkij.) Kigondolni (mondjuk) azt, hogy 
a spanyol köztársasági hadsereg egy katonáját elrabolták és szovjet 
táboriba zárták, mai távlatból szemlélve teljesen lehetséges: a tények 
és a történelmi bizonyítékok egész tömege támasztana alá egy ilyen
fajta elképzelést. Ámde szem előtt tartva a téma rendkívüli érzé
kenységét és annak a nagyszámú értelmiséginek a mélyen elültetett 
és féltve őrzött hiúságát — s itt mindenekelőtt a nyugati, ún. bal
oldali értelmiségre gondolok —, amely nem hajlandó szembenézni 
bizonyos tényekkel, mert azok esetleg nagy megrázkódtatásokat 
idéznének elő a tudatában meg szellemében, és ifjonti eszményei 
felülvizsgálására kényszerítenek (amikor minden világos volt, mint 
a nap), szem előtt tartva tehát ezt az érzékenységet és lelki vaksá
got, kénytelen voltam olyan fabulákat keresni novellaciklusomhoz, 
amelynek hitelességéhez nem fér kétség. 

RÖGESZMESZERÜ TÉMÁK 

Hivatásos írónak lenni itt és most, vagyis az irodalmat vallani 
egyetlen szenvedélyünknek és hivatásunknak, annyit jelent, mint 
szüntelen meghasonlásban élni önmagunkkal és ;a világgal, önma
gunkkal, mert minden más tevékenység, még 'ha valamiképpen kap
csolatban van is az irodalommal, életvitelünk és tehetségünk meg
tagadásának, egyfajta pótszernek és időfecsérlésnek, önmagunk el-
árulásának tűnik. Én azonban, sajnos, ennek ellenére, az irodalom
hoz határozott elkötelezettségem ellenére, mégsem hivatásosan, ha
nem úgy írok, mint egy „költő", ami azt jelenti, hogy valamiféle 
költői ihletettségben, kizárólag rögeszmeszerü témáimmal foglalko
zom, és csak azoknál a témáknál és problémáknál időzöm, amelyek 



intimé, azaz szellemi és erkölcsi mivoltomban tartósan foglalkoz
tatnak. Egyszerűbben szólva, nekem nincsenek előre kiválasztott 
témáim, amelyekről azért írok, mert az most a bestseller, „a nap 
témája", vagy mert éppen megrendelték nálam, hanem azokban a 
ritka (és egyre ritkább) órákban ülök íróasztalhoz, amikor betelt 
a pohár, amikor valamely szellemi, erkölcsi vagy lírai dilemma és 
kétely olyan méretűvé duzzadt bennem, hogy úgy érzem, valakivel 
közölném kell. Innen az az én mindössze öt-hat könyvnyi biblio
gráfiám, innen van, hogy írásaim nem is túl terjedelmesek, pedig 
tagadhatatlanul „kiírt tollra", avatott kézre vallanak. Érzésem 
szerint a műnek mind a (modern írókra jellemző) rövidsége, mind 
pedig töredékessége éppen ennek a „költői hozzáállásnak", a világ 
jelenségei költői megközelítésének következménye, mert ez a lénye
gében lírai procédé nem tűri az epikai terjengősséget („az ihlet 
hamar elszáll"). Ha ebben az ilyen állásfoglalásban van valami 
tiszteletet ébresztő, akkor elsősorban az a tény, hogy az avatott 
írói toll, a százszor meghirdetett és megerősített elvek, a „minden
napi kenyeret" jelentő irodalom mellett való kétségtelen elkötele
zettség ellenére (bizonyos magasabb erkölcsi okokból) mégsem akar 
hivatásszerűen irodalommal foglalkozni (nem is teheti). 

Első könyveim, még az ún. „családciklusom" is, abból a (mégis
csak) fiatalos kíváncsiságból fakadtak, amely egynéhány lírai és 
metafizikai kérdésre keresett választ: honnan jövök? ki vagyok? 
merre tartok? Olyan kérdésekre, amelyek — bizonyos zavaros és 
sorsszerűén meghatározó körülmények miatt (faj—környezet—idő
pont) — a megírt könyvek ellenére mégis válasz nélkül maradtak. 
Magyarázat nélkül tehát, de mivel számomra most már elvesz
tették időszerűségüket, nem is fájnak: válasz helyett új meg új 
kérdéseket tettem fel magamnak könyveimben, s ugyanakkor na
gyon régi, de úgy látszik, hatásos módon: érvágással, megszaba
dultam egy belső, lírai feszültségtől, ott csapoltatván meg ütőere
met, ahol legerősebb volt a nyomás. A tartósan rám telepedett 
lidércnyomás elszállt, és én olyan könnyűnek éreztem magam, mint 
aki rossz álomból ébred vagy sarlatán pszichoanalitius díványáról 
kel fel. A megírt könyvek valósága a kínos kérdések fikciójának 
helyébe lépett. 

Ami a B. D. sírboltját illeti, az is hasonló (nem hivatásos) pro
cédé alapján készült, vagy más szóval, az is egy rögeszmeszeru 
témából jött létre: két elnyomó rendszer, két véres történelmi való-



ság, a test és a lélek elpusztítására létesített két táborrendszer 
kortársának lenni úgy, hogy könyveimben csak az egyik (a fasizmus) 
kapjon teret, miközben a másikon (a sztalinizmson) a lelki vak
folt mechanizmusának hatására keresztülnézünk, — ez az intellek
tuális rögeszme, ez a morális moralisztikus lidérc olyan súllyal 
nyomasztott az utóbbi időben, hogy kénytelen voltam ahhoz a 
bizonyos „lírai érvágáshoz" folyamodni. Miután átrágtam magam 
egy nagy halom, a sztálini tisztogatásokról és táborokról szóló, 
jobbról és 'balról jövő, zömmel nem szépprózai jellegű irodalmon, 
szégyenérzet és lelkiismeret-furdalás fogott el arra a kitartóan kí
sértő gondolatra, hogy többé-kevésbé mindannyian úgy viselke
dünk, mint a pavlovi kutyák, hogy feltételes reflexeink az egyetlen 
tényleges spiritus movensei még lírai és epikai (értsd: irodalmi) 
eljárásainknak, hogy mint azok a kutyák, ugyanúgy taknyozunk, 
amikor megkondul a lélekharang, s amikor felharsan a danse ma-
cabre a tábori (az auschwitzi) zenekarok hangszerein, márpedig 
ugyanilyen, feltételes reflexszerű viselkedés és gondolkodásmód 
diktálja azt a gyakorlatot is, amely sztereotip gondolatok, vélemé
nyek, figurák, viszonyok ismételgetésében merül ki, aminél — az 
irodalomra nézve — nincs veszedelmesebb. Amikor ez a gondolat 
elnyerte lírai súlyát, amikor szégyenkezéssé és lelkiismeret-furda
lássá, félismeréssé duzzadt bennem, íráshoz fogtam. Egyfajta költői 
lázban, aránylag könnyen és gyorsan írtam meg történeteimet (a 
téma ellenére) bizonyos könnyebbségérzettel, úgy, mint amikor az 
ember rossz álomból riad fel. Olyanfajta lelki megkönnyebbülés 
volt ez, amit csak a legnagyobb bűnösök érezhetnek, amikor meg
gyónnak haláluk óráján. 

K U T Y Á K ÉS K Ö N Y V E K 

Minden egyéb, mindaz, ami ezután következett, csupán az ára 
ennek az alkotói örömnek: ez az egész eszeveszett tánckoszorú, 
amelyben írók, besúgók és farizeusok próbálkoztak és próbálkoznak 
(a maguk számára) magyarázatot és mentséget találni erre az én 
vakmerőségemre, huszárvágásomra, amellyel hadat üzenek a kli
séknek, mert ez már olyan terület, ahol az ő kutyaszimatuk eltom
pul, és ahelyett, hogy jóllaktak volna abból a húsból, amely ott 
volt az orruk előtt, egyszerre csak ugatni és harapni kezdtek, mivel 



teljesen elveszítették (pavlovi) beidegződéseiket, s mivel ez is hozzá
tartozik (eltompult) feltételes reflexeikhez. 

A jóllakott írócsürfie (a tárgyilagos kritikák ellenére, vagy éppen 
azért, az olvasók és egypár jóakaratú író ellenében) személyes ki
hívásnak fogta fel könyvemet — s ebben nem is tévedett, a tanul
ságát pedig sokkal jobban megértette, mint valaha is remélhettem 
volna. Elkezdte hát magyarázni és igazolni, megpróbálta megfosz
tani erkölcsi és eszmei tartalmától (amire ez a csürhe szintén süket 
és vak). Szerintük ez a könyv — mert csakis klisékben tudnak 
gondolkodni — csupán még egy változat a „zsidóüldözések" témá
jára, és mint ilyen, periferikus, lokális, mellékes, gyanús ügy. 

Ezeknek az íróknak azonban, mindegy, hogy négy ujjuk van-e 
vagy öt, van-e „tökük" vagy nincs, édes szavakkal vagy mással 
van-e tele a szájuk, egy dologiban tökéletesen igazuk van: a Dar-
molatov története igenis róluk szól, egyfajta allegória ez, amiben 
könnyűszerrel felismerték magukat. 

A kutyák ugatnak, a karaván halad. . . 

BORBÉLY János fordítása 

ELLENBlRÁLAT ÉS IRODALMI LECKE MEGLETT 
KRITIKUSOKNAK 

Jegyzet Danilo Kis vitairatáról 

Az írók ritkán válaszolnak müvüket ért bírálatokra, akkor sem, ha 
nagyon is sérelmesnek tartják a kritikus szavait s ítéletét, inkább legyin
tenek, másról beszélnek, másba kezdenek. Ha válaszolnának, talán ke
vesebb lenne a meg nem értés, a bizalmatlanság író és kritikus között, 
s talán könnyebben jutna az irodalom élete megbízható irodalmi krité
riumok és ítéletek birtokába. Hiányzik a párbeszéd író és kritikus között. 
Mindig is hiányzott. Mintha még mindig kizárólag az ihletett pillanattal 
lenne értelmezhető az irodalmi alkotás, a költő önkívületével és eksztá
zisával, a könnyen múló felhevültség titokzatosságával. Ezzel az enyhén 
szólva romantikus költői önszemlélettel magyarázható az író kitartó hall
gatása a művét ért bírálat kihívása és kérdése előtt. Nem valószínű ugyan-



is, hogy az írók, költők a kritikus műértelmezésit önértelmezésükkel 
párhuzamosnak vélnék, s elfogadnák a mű egy lehetséges leírásaként, 
még akkor is, ha a bírálat ellentmond az írói szándéknak s egészében 
ellentétes a költői önismerettel. Inkább tudatlannak minősítik a kritikust, 
és legyintenek. Sokszor jogosan. Ritkábban, vagy nagyon ritkán, a meg
gondolás hiánya miatt. Az is bizonyos azonban, hogy minden kritikusi 
műértelmezés félreértés is egyúttal. A félreértés viszont nem mindig a 
kritika, a kritikus tudatlanságának és tájékozatlanságának következménye, 
inkább kockázatos, de egyetlen út a mű stabil és zárt világképe felé. 
Nem semmire sem kötelező paradoxon, még kevésbé a kritikus önvédelme, 
ha a mű megközelítésének lehetőségét, a mű kulcsát a félreértés gazda
gon kidolgozott eszköztárában keresi. De jelezni kell, miféle félreértésről 
van itt szó. Nem a szándékos, vagy az oly gyakori és valóban a kritikusi 
tudatlanságból eredő értetlenségről, hanem az írói intenciók és a kritikusi 
olvasat (természetes) inadekvátságáról, amit — Lukács Györgyöt értel
mezve — Tamás Gáspár Miklós így fogalmazott meg: „Lukacs abból 
az egyszerű megállapításból indul ki, hogy a mű egyrészt mindig túl
haladja az alkotó intencióit, több van benne, mint a szerzőben, másrészt 
a befogadás sem adekvát, a mű számos lényegi eleme elsikkadhat benne; 
ez a két inkongruencia hozza létre a művet, s ez mégis valóságos, létező 
a félreértéstől függetlenül." (HU, 1976/11. 1290. old.) Azt kell még csak 
hozzátenni, hogy a befogadás, az értelmezés, a mű leírása, a meg nem 
felelés folytán, nemcsak elsikkasztani, hanem feltárni sem képes a mű „szá
mos" lényegi elemét. Mert inkább az írói szándéknak ellentmondó befo
gadási felismerés „hozza létre a művet", nem a lényegi elemek elsikkadása. 
Különösképpen a múlt, az irodalmi örökség és hagyomány műveinek vi
szonylatában. Hiszen a későbbi felfedezések, az utókor, az újraolvasás 
félreértései teszik a múlt értékeit a jelen számára elérthetőkké. De más
ként merül-e fel a „teremtő" félreértés problémája a jelen irodalmának 
és művészetének összefüggés-rendszerében? Aligha. Mert zárt objektivá-
cióként, írói szándékra redukáltan a jelen alkotásai sem léteznek, ezekre 
is érvényes a „két inkongruencia" művet létrehozó mechanizmusa. Min
den kritikusi gondolkodásnak belső, meghatározó motorja, hogy a mű az 
inadekvát befogadásokban, olvasatokban létezik, másként önmagáért való 
tárgy. Amennyiben valóban ez az irodalmi kritika — egyik — éltető 
motorja, egyúttal a kritika iránti bizalmatlanságnak is forrása. Mert a 
befogadás természetes inadekvátságát az irodalom ellen is fel lehet hasz
nálni, s fel is használják sokszor, önös érdekeket érvényesítve ezzel, nem 
irodalmi, hanem csoport- és (mondjuk) nemzedéki érdekeket. Az ilyen 
szándékokról azonban könnyű lehúzni a leplet, könnyű rámutatni, hogy 
a kritikus mikor beszél mellé a félreértés törvényszerűségére hivatkozva. 
Ilyenkor kellene megszólalnia az írónak, és nem hátat fordítva legyinteni. 

Danilo Kii új könyve (Cas anatomije, Nolit kiadó, Belgrád, 1978) 
ilyen jogos és több szempontból hasznos írói közbeszólás. 



A szerző hamarosan magyarul is megjelenő elbeszéléskötete (Grobnica 
za Borisa Davidovica, Liber Zágráb—BIGZ Belgrád, 1976) több mint fél 
évig a viták pergőtüzében volt, érvek és gyanúsítások, bírálatok és le-
dorongolások, kihívások és telefonálások, színes sajtó és esti lapok szóltak, 
hangoskodtak ellene és mellette... És ahogyan ilyenkor lenni szokott, 
a mű mindinkább háttérbe szorult, helyet adva a szenvedélyeknek és 
indulatoknak, kitöréseknek és sértődéseknek. Mellékvágányra terelődött 
a vita, így szokták mondani. Utólag azonban világossá vált, hogy már 
eleve mellékvágányra (mellékvágányról) indult. 

A vitát ugyanis a plágium vádja robbantotta ki. Azzal vádolták meg 
a Borisz Davidovics síremléke szerzőjét, hogy könyvének szinte minden 
írását, szóról szóra mások műveiből írta át, mégpedig a források feltün
tetése nélkül. Fénymásolatokkal, idézetek egész sorával bizonygatták a 
vád jogosságát, s közben — természetesen — nem riadtak vissza az er
kölcsi megbélyegzéstől sem. Mind szövődményesebbé vált azonban a vita, 
meg nem kapott és megkapott irodalmi díjak, régi és új, vélt és valóságos 
sérelmek szóltak közbe, s ezzel minden érdemlegesebb hozzászólás — 
mondjuk Nikola Miloíevicé a plágium természetéről és az idézetek he
lyéről az irodalmi alkotásban — egészében deplaszálttá vált. S nem ma
radt kiút a vita zsákutcájából. Többek között azért sem, mert az irodalom 
értelmezésének és az irodalmi ismeretek mennyiségének és minőségének 
egymással ellentmondó pozícióiról szóltak a vitázó felek, és eközben 
semmi hajlandóságot sem mutattak mások érveinek legminimálisabb meg
hallgatására sem. Az egész vita a Borisz Davidovics-kötet körül végül is 
önmagát semmisítette meg. Érvek és bizonyító tények hiányában a könyv 
ellen fordított stratégia értelmetlenségével és semmiségével a plágium 
vádját képviselőkről rántotta le a leplet, elég meggyőzően mutatva meg 
a hajsza hátterében működő erők szándékának irodalmi tudatlanságát. 

Más szóval, a plágium vádjának képviselői nem a mű és a mű (kri
tikai) leírása természetes és termékeny inkongruenciájának „áldozatai", 
hanem egy manapság valóban meghaladott irodalom-fogalom szószólói és 
hirdetői. Most egészen más lapra tartozik, hogy a Borisz Davidovics-
novellákat támadó kritikusok és újságírók mást is akartak (akarhattak), 
nemcsak konzervatív, a modern irodalom tapasztalatait figyelembe nem 
vevő irodalomszemléletük érvényesítését. Minthogy más lapra tartozik (és 
ellenőrizhetetlen), nem is lehet tárgya ennek a jegyzetnek. 

De miféle irodalom-fogalmat és irodalomszemléletet hirdettek a Da-
vidovics-könyv ellenfelei? A plágium vádja azért merült fel, mert a 
könyvről szólók az egyes novellákban felismerték, vagy felismerhetőnek 
vélték más írók (közírók, emlékiratírók, műtörténészek) gondolatainak, 
mondatainak vagy egész oldalainak nyomait, ami önmagában elég súlyos 
vád, ha az irodalmi alkotást az írás (tehát a „megismerés") minden előz
ményétől függetlennek veszik, vagy ha a műtől mást nem várnak el, 
mint andalító, megnyugtató és álomba ringató gyönyörűséget. De ez a 



„súlyos vád" azonnal semmissé válik, ha az irodalmi alkotást az őt 
megelőző minden, nemcsak művészi, Írásos emlék „vérrokonának" te
kintjük, amely — Fülep Lajos gondolatmenetét követve — minden ko
rábbi befejezett mű tapasztalatanyagát „reálisan" tartalmazza, amint 
„potenciálisan" tartalmazza az őt követő művek tapasztalatait is. Ez a 
folyamatosság-elv semmiben sem mond ellent a mindig újat kereső és 
a hagyományt vehemensen tagadó, a mindenkori jelent jellemző irodalmi 
törekvéseknek. Nemcsak azért, mert — köztudottan — a tagadás is 
kötődés és az új mindig viszonylagos, hanem azért elsősorban, mert az 
irodalmi alkotás a művek közösségében létezik, és csak ebben a közös
ségben lehet önértékű, „teljes szemléleti egész". A művek közösségét vagy 
e közösség hiányát minden mű felmutatja. Az irodalmi alkotást az összes 
korábbi művek „megbélyegzik". Éppen ezért az alkotásfolyamat nem 
akárhogyan, illetve nemcsak az író személyes kvalitásaitól függően le
hetséges, hanem egyúttal meghatározott is, minden korábbi irodalmi (és 
nem irodalmi) tapasztalattal determinált. Még akkor is, ha szándéka 
szerint hagyományellenes. (Az emlegetett inadekvátság még egy formája.) 

Danilo Kii elbeszélései ezt az evidenciát realizálják. Mégpedig egy
általán nem egyéni és csak részben sajátos módon. És ez nem hátránya, 
inkább előnye a Borisz Davidovics-elbeszéléseknek. Leginkább azért, mert 
a Fülep Lajos vagy T. S. Eliot gondolkodásában kidolgozott kontinuitás
elv mind a kritikák egész sorában fetisizált egyéninek, mind pedig az 
oly eklektikusán alkalmazott sajátosnak a bírálata is egyúttal. 

De hogyan realizálják? Egyáltalán nem szemérmesen és forrásaikat 
semmiképpen sem rejtegetve ravaszul. Űj könyvében az író — a figyel
metlen olvasók és a még figyelmetlenebb kritikusok okulására — rámutat 
arra, hogy szinte minden idézőjelbe nem tett idézet, minden — állítólag 
— plagizált mondat és fejezet után megnevezi a forrást is, természetesen 
nem lábjegyzetek formájában, de igen gyakran a szerző nevének, sőt 
nemegyszer a kiadás helyének és évének feltüntetésével. Merthogy nem 
esszét ír, hanem elbeszélést. Amihez — erre még visszatérünk — legalább 
annyi tudás- és ismeretanyag kell, mint bármely értekezés megírásához. 

Hogy sokszor úgy tűnik, mintha fiktív forrásokat nevezne meg? Ez 
is valószínű, aminthogy egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy valóban 
fiktív az idézett mű, mert ha a jelen irodalmát a múlt determinálja, 
akkor a jelen a múltat ki is találhatja . . . De persze nem erről van szó. 
És nem is arról, hogy Danilo Kii tudatosan plagizál. Mert egyáltalán 
nem plagizál, akár megnevezi egyes mondatainak a forrását, akár nem. 
Egészen egyszerűen mások irodalmi (és nem irodalmi) felismeréseit, ta
pasztalatait, eredményeit új szövegösszefüggésbe állítja, és ezáltal bennük 
vagy saját mondanivalójának bizonyító érveit, vagy az idézetek koráb
bitól eltérő jelentéseit fedezi fel. Egyetlen, az idézetbe beavatkozó toll
vonás elég ahhoz, hogy az átírt szövegrész ne csak új jelentésárnyalatot 
tükrözzön, hanem egészen új értelmet kapjon. Csakhogy ezt a tollvonást 



tudni kell meghúzni. E tollvonás nélkül az „átírás" valóban plágium, 
ezzel a tollvonással viszont autonóm alkotás. S most nem az oly divatos 
dokumentum-irodalomról szólunk. Inkább a fantasztikus irodalom egy 
változatáról. Arról, amelynek a forrása — Danilo Kis leckeadásában ezt 
többször, leginkább idézetekkel hangoztatja — a tudás, az erudíció, a 
könyvtár. Michel Foucault-t idézi például: „Az imaginárius könyvtárban 
születő jelenség." Vagyis, ahhoz, hogy valakinek fantáziája legyen, igen 
sokat (nagyon sokat) kell tudnia. Mert „a fantasztikusnak az egzakt 
tudás a forrása; a fantasztikum gazdagságát a dokumentumok rejtegetik". 
(M. Foucault) Danilo Kii Borisz Davidovics síremléke című könyvét 
egészében írásos dokumentumok alapján írta meg, és éppen ebből követ
kezik, hogy könyve a mai szerb prózaírás fantasztikus vonulatának leg
kiválóbb értéke. Írói eljárása azonban egyáltalán nem „egyéni", inkább 
közismert és köztudott, gyakran alkalmazott, csakhogy ezt az eljárást 
általában nem értik meg sem a zsenire esküvő „meglett" kritikusok, sem 
pedig a zseniségüket beképzelő íródeákok. Danilo Kii elbeszéléseinek — 
írók számára — talán legfontosabb tanulsága, hogy az irodalomban mind
ennek, ami (látszólag) realitáson kívüli vagy feletti, valóságos alapja van 
az emberi ismeretek és az emberi történelem végtelenül gazdag tényei 
és adatai között. 

Külön kérdés, hogy a Borisz Davidovics-világ megformálásakor Danilo 
Kis speciális okok miatt fordult a dokumentumokhoz. Oj könyvében 
— és az itt közölt részletben — erre külön is felhívja a figyelmet. A 
Borisz Davidovics-világkép a sztálinizmus (irodalmi) bírálata, tehát „ér
zékeny" a könyv anyaga, ezért a tiszta fikció (ha egyáltalán létezik 
ilyesmi), a tiszta kitalálás esetleg kérdésessé tehetné az írói elkötelezett
séget, megingathatná a mű világának tartóoszlopait. Vagyis, a semmire 
sem kötelező fantasztikum vidékére irányíthatná. De Danilo Kii célja 
a felhívás volt, nem az andalítás. Ezért fordult a dokumentumok soka
sága, elsősorban a történelmi művek, az emlékiratok, a korszakkal fog
lalkozó más művek felé. Tehát nem egyszerűen a modern — mindenek
előtt Jorge Luis Borges nevével jelölhető — prózairodalom gyakorlatát 
és írói eljárását követve. Ami azt jelenti, hogy Danilo Kii fantasztikus 
prózáját nemcsak esztétikai, hanem etikai törvények is diktálták. Mert 
nem akármilyen dokumentumokhoz fordult elbeszélései világképének meg
formálásához, kialakításához szükséges tényekért és adatokért, hanem 
olyan forrásokhoz, melyek esztétikai (és stilisztikai) gyakorlatát etikai 
érzékenységgel és realitással gazdagíthatják. És ha ez a kapcsolat eszté
tikai és etikai között megvan, akkor már nem lehet kérdés, nem lehet 
probléma a más művekkel való egybehangzás; a plágium kérdése fel 
sem merülhet. 

Írói eljárása csak ennyiben (részben) sajátos. Mert követett irodalmi 
példaképei (Borges és mások) rendszerint „irodalmibb" okoknál fogva 
nyúlnak a dokumentumokért. Más szóval, a fantasztikum reális alapjai 



és feltételei után kutatva, nem a realitás fantasztikumának feltárása ér
dekében. A különbség árnyalatnyi ugyan, de mégis éppen ez biztosítja 
Danilo Kii elbeszéléseinek, elbeszélései megformálásának lehetséges, tehát 
„minimális" sajátosságát. 

Danilo Kii irodalomszemlélete és irodalmi gyakorlata ezen a ponton 
is megütközött az őt támadó és (látszólag) csak a forrásműveket számon 
kérő vádemelők irodalomfogalmával. Mert azonkívül, hogy a Borisz Da-
vidovics-elbeszéléseket támadók egy idejétmúlt, konzervatív irodalom
szemlélet nevében szólaltak meg, az etikai és esztétikai ilyen kapcsolatát 
is problematikussá tették. Nem mintha tiszta esztétikai kritériumok ne
vében léptek volna fel. Szó sincs róla. Inkább azért, mert — plagizálás-
sal vádolva a szerzőt — áletikai nézőpontot igyekeztek érvényesíteni. 
Az író sírhelyét akarták megásni. Közben szót sem ejtettek az elbeszé
lések valóságos etikai tartalmáról. Lehetséges, nem is szólhattak erről. 
Nemcsak azért nem, mert más érdekelte őket. Azért sem, mert konzer
vatív irodalomszemléletük miatt nem értették, hogy Danilo Kiínek ki
vételes figyelemmel kellett elbeszéléseit megformálni, megszerkeszteni és 
felépíteni, tehát esztétikailag valóban befejezetté kellett tennie a Borisz 
Davidovics-könyv világát, hogy valóságos etikai tartalma elérhető lehes
sen. Ezért tekinthetők ezek az elbeszélések a mai fantasztikus irodalom 
meggyőzően értékes műveinek. 

A viták már jó egy évvel ezelőtt lezárultak. Danilo Ki? elbeszéléseit 
sem a vitatkozók szándéka, sem a vita túlfűtöttsége nem érintette; egyre 
biztosabban állnak mint az írói (történelmi) elkötelezettség és mint a 
modern prózaírás egyik lehetséges útjának példái. 

Az elbeszéléseket és a lezárult vitát követő új könyv funkciója nem 
az, hogy tovább stabilizálja az egyébként is biztosan álló írói és iro
dalmi értékeket. Szemmel láthatóan az ellenbírálat leszámoló szándéka 
íratta a könyvet. Ezért oly erős a könyv szatirikus, szarkasztikus hangja. 
Ahogyan Danilo Kii elemzi a könyvét ért bírálat szerzőjének (D. Je-
remic) kritikáit, ahhoz képest Fejes Endrének a maga kritikusaival való 
leszámolása gyengéd feddés csupán. Vagy ahogyan Danilo Kii az ellené
ben futatott író-vetélytárs (B. Scepanovié) elbeszélését elemzi, ahhoz mér
hetően megsemmisítő műelemzést aligha olvashattunk mostanában . . . 

Csakhogy az Anatómiai lecke nem, vagy csak részben leleplező szán
déka miatt fontos könyv. Inkább azért, mert Danilo Kii egy teljes 
irodalomszemléletet fejtett ki, egy valóban számottevő (új) irodalom
fogalmat határozott meg. Annyiban fontos Danilo Kii könyve, amenyr 
nyiben túllépi belső meghatározottságát és belső indítékait. Mert ellen
bírálata jogos ugyan, novellaelemzése meggyőző irodalmi érvekkel alá
támasztott, a kritikusoknak feladott irodalmi lecke pedig nehéz „házi
feladat", de mindez nem igazolhatná a könyv megszületését, ha ezen 
túlmenően Danilo Kii nem mondta volna el oly meggyőzően és szenve
délyesen mindazt, amit az irodalomról gondol, mindazt, amit tapasz-



talatként a mai prózaírás számára felkínál. Stabil elméleti alapokra 
építkező, intellektuális önvallomás tehát ez a könyv. 

Nemcsak a Borisz Davidovics síremléke elbeszéléseinek olvasásához 
nyújt hasznosítható szempontokat, hanem Danilo Ki? egész eddigi mun
kásságának értelmezéséhez. Nem teszi könnyebbé az író prózájának meg
értését, kulcsot sem ad a mostani elbeszélések vagy a korábbi regények 
olvasásához, viszont egy továbbgondolásra késztető intellektuális és el
méleti alapot nyújt az irodalomról, az irodalom lehetőségeiről, egészen 
konkrétan: a modern prózáról való gondolkodáshoz. És ezzel tölti be 
funkcióját. Hogy ezt Danilo Ki? a kritikusok és az írótárs megleckéz-
tetése, ellenbírálat nélkül is megtelhette volna? Aligha hihető. Mert az 
Anatómiai leckének a lezajlott vita a háttere, fontos dokumentuma. 

BANYAI János 

Peohán Béla: Két katasztrófa 



DOKUMENTUM 

EGY ÉLETRAJZ, AMELY TÖBB ANNÁL (V.) 

S A F F É R P Á L 

Deutscher könyvének kétségtelenül legnagyobb értéke az állandó pár
huzam, amit az októberi forradalom korabeli eredeti bolseviki, vagyis a 
ienini politika és a sztálini politika között von. Nemcsak azért, mert 
így bepillantást enged a sztálini deformáció lényegébe és méreteibe, ha
nem azért is, mert így az októberi forradalomnak és az egész orosz szo
cialista mozgalomnak a sztálinista hamisítások által eltorzított és a sztá
linista gyakorlat által beszennyezett képét megtisztítja, és a maga való
ságában mutatja be mint az emberi szellem, a szabadság, humánum és 
demokrácia tündöklő nagy pillanatát. 

Hasonlóképpen jár el könyvének azon fejezeteiben is, ahol a két világ
háború közötti szovjet külpolitikát és a Komintern szerepét tárgyalja. 
Mindenekelőtt emlékeztet a múltra: 

„Konstantináipolynak a mohamedánok kéziében kell m a r a d n i a . . . " Ki 
jelentjük, hogy a Törökország felosztásáról és Perzsia annektálásáról szóló 
egyezményt (amiit Nagy^Rritanniia és Oroszország kötöttek 1907-iben) (el
tépjük, és semmisítek tekintjük." így (hangzott a szovjet külpölMka első 
proklamáoiólnak egyike, amit Lenin és Sztálin írtaik alá. Közvetlenül ez 
előtt a bolsevikok megnyitották a cári diplomácia irattárait, egytől egyig 
nyilvánosságira hozták az ott Ualák iaklkas szerződéseket, lemondtak a ha
szonról, amit ezek a szerződések hoztak Oroszországnak, kihirdették, 
hogy végérvényesen szakítanak az orosz imperializmussal, és bejelentet
ték^ hogy új korszak kezdődik, amelyben nyíltak és becsületesek lesznek 
a vfaanyok a vúlág népei között. A forradalom csak igazságos és de
mokratikus békét fogadhat el, „jóvátétel és annexió nélkül", áldt ezekben 
a nyilatkozatokban. A diplomácia történetéiben példátlan forradalmi 
idealizmus hátterében a bolsevikoknak az a reménye húzódott meg, hogy 
más nemzetek is hamarosan megteremtik a szocialista társadalmat és 
hogy akkor lemondanak a gyanmatii népek feletti uralomról. Semmi két
ség, la bolsevikok szentül hitték, hogy ia cári Oroszország hódító politi
kájának hasznáról való lemondásuk végjső fokon nem jelent maijd vesz
teséget az új Oroszország számára, mert a nemzetközi szocialista rend
szertől várható erkölcsi és anyagi haszon összehasonlíthatatlanul nagyobb 
lesz a kapzsiságból származó haszontól . . . Rövid távra ugyan nagyon is 
valóságos és tapintható volt ez a veszteség, de ez a bolsevikokat nem 



zavarta, mert eltökélték, hogy (példát mutatnak a többi ország szocia
listáinak . . . " 

Az események további fejlődése a nemzetközi munkásmozgalomban 
nem váltotta be ezeket a reményeket. Ha nem is mondtak le arról az 
alapvető meggyőződésükről, hogy a világ a szocialista forradalmak kor
szakába lépett, a bolsevik pártnak be kellett látnia, hogy a kapitalizmus 
ellenállóképessége nagyobb, mint hitték és a világforradalom folyamatát 
nem hetekkel és hónapokkal, de legalább évtizedekkel kell majd mérni. 

Ennek következményeképpen meg kellett tehát fogalmazni egy olyan 
diplomáciai tevékenység alaptételeit, amely, számolva az új körülmé
nyekkel, amikor „Európa csendes, újra csendes", biztosítja az európai 
egyensúlyt és a szovjet államnak a túlélést. Ennek a politikának a szel
lemében kötnek barátsági szerződést Törökországgal, és kötik meg 1922-
ben a rapallói egyezményt. 

Külön érdeklődésre tarthat számot az, amit ennek a folyamatnak a 
leírásában — szabadabb fogalmazásban — a Komintern tragédiájának 
nevezhetnénk. 

» , . . -A bolsevikok kezdetben ideiglenes félmegoldásoknak tekintették e 
külpolitikai manővereiket. Abban az időben még remélték, hogy Nyuga
ton kitör a szocialista forradalom. Külpolitikájuk fő eszköze akkor még 
a Komintern volt, a diplomácia pedig csak segédeszköz. A politikai bi
zottság határozottan utasította a diplomatákat, hogy semmi olyat ne te
gyenek és ne mondjanak, ama kellemetlen helyzetbe hozná a külföldi 
pártokat. A nagyköveteknek, nem törődve a diplomáciai etikettel, a for
radalom agitátoraiként kellett fel lépni. . . . A két cél — a viláigforradalom 
és a békés, sőt baráti kapcsolatok teremtése a tőkés országokkal — 
lényegben összeegyeztethetetlen volt; világos volt, hogy az egyiket fel 
kell áldozná, vagy legalábbis háttérbe kell szorítani, a másik miatt. Annak 
eldöntoése, hogy a kettő közül melyüket választják, .attól függött, amk 
majd a fejlődés válaszai a következő két kérdésre: amilyenek a kilá
tások a világforradalomra« és »lehetséges-e a szilárd béke a Szovjetunió 
és a kapitalista világ között?« . . . " 

„A húszas évek közepén a világesemények feltételesen ezt az utóbbi 
tézist látszottak igazolni és 1925 júitiusaban Sztálin a Szverdlov Egyetem 
hallgatói előtt tartott beszédében hangot is adott ennek a véleménynek, 
amikor a szovjet külpolitika legfontosabb lulmdxdópontjakiént azt a fel
tevést jelölte meg, hogy a Szovjetunió békés elszigetelése még húsz évifc, 
vágyás egészen 1945-ig fog tartani." 

Hogy mekkora volt ez a dilemma, azt mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy a leninizmus egyik alapköve a világforradalomba ve
tett hit. Ezért Sztálin a maga elgondolásait, a nemzetközi munkásmoz
galommal szembeni szkepszisét tulajdonképpen sohasem merte nyíltan 
kimondani. A külpolitika „átállításához" a maga sajátos módján kezdett 
hozzá. 

„ . . .A Komintern tevékenysége abban az időben egyszerűen csak za
varhatta a szovjet diplomáciát, és ez volt az egyik ok, amely arra 



kényszerítette Sztálint, hogy megpróbálja megzabolázni ezt az engededen, 
borzas szervezetet. A másik dk a Komintern lehető befolyása volt az 
oroszországi belső harcokra. Ezekben az érvekben ugyanis az európai 
kommunista vezetők, habár készek vokak meghallgatni a sikeres orosz 
forradalomszakértők tanácsait, még mindig egyenrangúan tárgyaltak a 
szovjet vezetőkkel, és természetesnek, magától értetődőnek tekintették, 
hogy az orosz belipolitiikába is beleszólásuk legyen. Legjtöíbbje ezeknek az 
embereknek kezdetben Trockijjal tartott Sztálin ellen, az európai orien
tációjú bolsevikokkal, az önző, önmaguk és Oroszország felé forduló orosz 
párttitkárok hierarchiája ellen. Sztálin tehát nemcsak diplomáciai, hanem 
belpolitikai okokból is kénytelen volt a Kominternre — amely meg
szokta, hogy soraiban különböző irány zaicok, áramlatok, hagyományok és 
gondolkodásmódok keveredjenek — ugyanazokat a módszereket alkal
mazni, amelyekkel az orosz kommunista pártot alakította át »egy
ségessé«. 

SztjaHin ezt a kulisszák mögül intézte, főleg a Kominitjern végrehajtó 
bizottságában ülő emberei révén. Ellentétben Leninnel, aki a Komintern 
minden kongresszusán felszólak, és oki, annak ellenére, hogy hivatalosan 
államfő volt, mégis felelősseget váMalt a Komintern politikaijáért, Sztálin, 
akinek semmilyen hirvatalos funkciója nem volt a kormányban, a Ko
mintern egyetlen kongresszusán sem szólalt féL Az ünnepi üléseken szót
lanul ült a pódiumon, hogy a soknemzetiségű delegátustömeg megtapsol
hassa és ünnepelhesse — és ez vök minden^ Csak a jól beavatottak 
tudták, hogy a nyilvános vitáknak és nyílt szavazásoknak. . . nincs 
semmi jelentősegük és hogy a Komintern egyetlen fontos határozata sem 
léphet érvénybe, amíg Sztálin jóvá nem h a g y j a . . . Más szóval ugyan-
ágy, mint az orosz pártban, a szűk körű vezető klikk teljesen uralmába 
hajtotta az egész mozgalmat. 

Természetesen Sztálinnak a klikk vezetőség megteremtésére irányuló te
vékenysége nagyobbrészt titokban folyt, a színfalak mögött. Kiszorítottak 
minden független szellemű embert, minden lázadót és elégedetlenkedőt, 
minden teoretikust és radikális literátort, mindazokat az embereket, aklik 
a forradalom spontaneitása idejében vezették az európai kommunizmust. 
Majd mindegyiküknek volt valami köze a vereségekihez, amelyek a húszas 
évek elején érték laz európai kommunizmust, ez pedig azt jelentette, hogy 
mindegyikük sebezhető volt, hogy »ki lehetett őket készíteni*. Sztálin 
természetesen a végsőkig kihasználta a »hibáikat« és »eltévelyedéseiket*, 
hogy diszkreditálja őket. Tudni kell, hogy az európai kommunisták ér
zelmileg olyan erősen csüggtek a sokat támadott és sokat rágalmazott 
orosz forradalmon, hogy már eleve kudarcra volt ítélve úgyszólván 
minden kommunista vezető, akiről megtudták, hogy az orosz párt ellene 
van. Maga Sztálin ritkán használta ki közvetlenül az orosz pártnak ezt 
a tekintélyét. Az egyéneket rendszerint a Komintern végrehajtó bizottsága 
ítélte el, ezt pedig demokratikus úton választották a Komintern nem
zetiközi kongresszusain. Ezeken a kongresszusokon azonban természetesen 
mindig az orosz küldöttség vitte a szót, ez pedig az orosz politikai bi
zottság utaskásainak engedelmeskedett, ahol a többség Sztálin ellenőrzése 
alatt állit. Ez volt a mechanizmus, amellyel ő a Kominternt ellenőrizte. 
A végrehajtó bizottság orosz tagjaiinak semmiféle előjoguk nem volt a 
külföldi pártok képviselőivel szemben, de döntő volt az erkölcsi befo
lyásuk. Azokban az esetekben, amikor ez sem bizonyult elegendőnek, 
sorra kerültek a nyomás különböző fiormái... A külföldi kommunista 
pártok engedetlen vagy lázadó vezetők például kellő tiszteletadással 
Moszkvába, a Komintern közipontjába hívták munkára, ahol könnyű volt 
őket ellenőrizni, és ahol ezek tulajdonképpen el voltak vágva otthoni 



híveiktől. Ezután mozgósították ellenük a többi kommunista párt köz
véleményét, ugyanakkor a saját hazájukban és pártjukban bujtogattak 
ellenük, és előtérbe tolták a riválisaikat. Ha a »deviacionistáik« még 
ezután is, az ellenük folytatott kampány elleniére is megtartották tekin-
télyülket a saját pártjukban, akkor akcióba léptek a Kommintern pénz-
tárnokai, és megvonták az illető párttól az anyagi támogatást. Mégis, 
ennek a tulajdonképpen legnyersebb nyomást jelentő módszernek a haté
konysága csak mellékes jelentőségű volt. Az orosz forradalom legendája, 
az igaz legenda a beleiktatott mítoszokkal együtt volt az, ami Sztálininak 
a külföldi kommunista pártok hatalmas agglomerátuma fölött rendkívüli 
befolyást biztosított, mert ezekben a pártokban sokkal több vak az idea
lista, mint a köpönyegforgató. De még ezek a köpönyegforgatók is csak 
viszonylagos értelemben voltak köpönyegforgatók. Ök készek voltak 
ugyan minden vezérnek engedelmeskedni, de csak úgy, ha mögötte a 
forradalom tekintélye állt. Sztálinnak érveken át sikerült elérnie azt, hogy 
a vendégei, a külföldi kommunisták úgy járják, ahogyan ő fújja, és alá
vessék magukat az ő akaratának, de ez mégis elsősorban azért sikerült 
neki, mert mindezek az emiberek szívvel lélekkel szolgálni akartak a 
nagy eszmének — a szocializmusnak —, azt pedig, helyesen vagy hely
telenül, de azonosították azzal, ami Oroszországban volt keletkezőben . . . 

. . . Így történt meg az, hogy a Komintern nemcsak hogy visszfénye 
lett az orosz párt fényének, de a politikája is hűen tükrözött az orosz 
pártiban végbemenő minden változást, miniden erőátcsoportosítást. . . Amíg 
a triunwirátus Trockijjal küzdött, a urodkizmus volt a Komintern mu
musa. . . . egy későbbi szakaszban a Komonternnek azok a vezetői, akiket 
felfogásaik vagy érzéseik Zinovjevhez, a Komintern elnökéhez kötöttek, 
vagy csatlakoztak a Zinovjevet támadókhoz, vagy elmozdították őket 
funkcióikból. Az alatt a néhány év alatt, amíg Sztálin szövetségese volt, 
Buharin volt a Komintern csillaga és első hegedűse. . . de amikor ez a 
blokk széthullott, a Kominternnek újabb »bolsevizációs« fájdalmakon 
kellett átesni . . 

Deutscher állandóan hangoztatja a sztálini politika és külpolitika ket
tősségét és kétarcúságát, ami onnan eredt, hogy verbálisan kénytelen volt 
forradalmi szólamokat használni, a gyakorlatban azonban »a szocializmus 
egy országban « politikáját folytatta. Mindennek következtében az orosz 
külpolitika is ellentmondó, nehezen vagy alig volt érthető, állandó meg
lepetésekkel szolgált, és Deutscher könyvének két fejezetében foglalkozik 
ezzel a rendkívül gazdag anyaggal, kezdve a kínai forradalommal kap
csolatos álláspontoktól, egészen a Hitlerrel kötött szerződésig. Mivel itt 
is lehetetlen átfogó képet adni, két kulcshelyzetet ismertetünk csak: a 
sztálini külpolitikát a spanyol polgárháború és a szovjet—német barát
sági szerződés idején. 

Sztálin Hitlerhez való viszonyának egyik sarkalatos tényezőjét abban 
látja, hogy ő kezdettől fogva egészen a Szovjetunió elleni támadásig 
kitartóan hitte, hogy diplomáciai huzavonával és ügyeskedéssel elkerül
heti vagy legalábbis elodázhatja a Németországgal való frontális össze
ütközést. Természetesen a harmincas évek diplomáciai játékait nem lehet 
egyszerűen csak Sztálin tévedésével magyarázni. Az út a szovjet—német 
egyezményig kanyargós volt, és benne nem kis szerepük volt a nyugati 



kormányoknak, amelyek határozatlanságukkal, vakságukkal és kicsinyes-
ségükkel olykor valósággal kényszerítették Sztálint Hitler karjaiba, nem 
szólva arról az abban az időben valószínűleg súlyosan latba eső meg
fontolásról (a harmincas évek végén), hogy a Nyugattal való szövetség 
Oroszországnak azonnali háborút jelentett volna, míg a paktum időt 
adott, sőt azt a reményt is nyújtotta, hogy a háború végén a pihent 
Oroszország esetleg döntőbíróként is jelenhet meg a kimerült ellenfelek 
között. 

Hogy az ilyen pragmatikus és csak a Szovjetunió érdekeit tekintő 
külpolitikának milyen következményei voltak az európai kommunista 
mozgalomra, azt nem kell különösebben hangsúlyozni, de hogy erről mit 
gondoltak Sztálin bürokratái, az egyikük világosan kifejezte, mondván, 
hogy „többet ér egy szovjet traktor, mint tíz külföldi kommunista". 

Megkíséreljük az eddig elmondottakat a könyvből vett néhány rész
lettel illusztrálni: 

M * * * 

. . . Hitler uralomra Jutása után egy évvel maga Sztálin, aki akkor 
végre felismerte a háborús veszélyt minit a nácizmus velejáróját, meg
lehetősen ködösen ugyan, de figyelmeztette a dzewhetedik páftokongiresz-
SZÍUS résztvevők, hogy »érik a forradakrui krízis, és a fasizmus közel 
sem lesz hosszú életű*. Amit azonban Sztálin nem vett észre és amit a 
szónokai határozottan lehetetlennek és megvalósíthatatlannak tartottak, 
az az volt, hogy Hitler maga fogjia megsemmisíteni a szociáldemokráciát 
a kommunizmussal együtt, hogy a fasizmus koncentrációs táborba küldi 
az ikertestvérét«, és óriási hatalommonopóliiumot teremt. Mégis meg kell 
jegyezni, hogy nemcsak Sztálin ringatna magát ebiben a tévhitben. A 
német szociáldemokrata vezetők az utolsó pillanatig azzal áltatták ma
gukat, hogy hátha mégiis modus virvendit találnak HMertrel a német, 
angol és francia konzervatívok, akik a nácizmusnak drukkoltak, saját 
magukat vezették az orruknál fogm, amikor azt hitték, hogy Hitler 
az őáltaLuk megszabott szabályok szerint játssza majd a játszmáit. . ." 

Hitler uralomra jutása után — írja Deutscher — a Szovjetunió Német
országgal szemben ugyanazt a politikát igyekezett folytatni, mint a Wei-
mari Köztársaság idején. Kuriózumként megemlíti, hogy egy évvel Hitler 
uralomra jutása után még a német véderő szakértői szovjet területen 
végezték azokat a titkos katonai kísérleteket, amelyeket a békeszerződés 
értelmében Németországban nem végezhettek. 

„A nácizmus uralomra jutása Németországban nem késztette Sztálint 
mindjárt külpolitikája megváltoztatásám. Előbb látni akarta, hogy meny
nyire lesz szilárd a náci uralom, vafanunt aizt is, hogy Hitler folytatja-e 
az elődei r&pallói politikáját, vagy pedig a Mein Kampf című könyvében 
kifejtett elvei szerint kíméletlen és rendíthetetlen ellensége lesz a szov
jetnek. Ezekre a váliaszokra várva, gondosan ügyelt, nehogy valamivel 
provokálja Hitlert. Várható volt, hogy az abszolút passzivitás, amelyet 
a német kommunizmus tanúsított, megengedve Hitlernek, hogy megsem
misítse, megkönnyíti majd Németország és Oroszország baráti viszonyá
nak folytatását, mert ez a passzivitás egyenesen látványosan bizonyította. 



mennyire alaptalanok voltaik a feltevések, hogy az oroszok beavatkoznak 
a német belpolitikába. Az 1922-feeli rapaMói egyezmény és az 1926-ban 
kötött semlegességi és barátsági szerződés még érvényben v o l t a k . . . ér
vényűiket 1933 áprilisában, tehát alig néhány héttel Hitler uralomra 
jutása után meghosszabbították. Hitler véres leszámolása a belső ellen
zékkel és a fajüldözés éppoly kevéssé hatottak a Moszkva és Berlin 
közötti diplomáciai ügyekre, mint a Berlin és Párizs vagy a Berlin és 
London közötti hasonló ügyletekre. Semmi kétség, hogy Sztálin számí
tott a bismarcki hagyománnyal a német diplomaták körében, ez a ha
gyomány pedig azt kívánta, hogy a német birodialom kerülje az össze
ütközést Oroszországgal. Hitler kancellánsa-gának első esztendejében Sztá
lin nyilvánosan egyetlen szót se mondott a németországi eseményekről, 
pedig hallgatása minden bizonnyal szörnyű volt a Kormintern zavart 
hívei számára." 

Sztálin egyes kommunista ellenfelei (Wallenberg, Krivickij és mások) 
azt állították, hogy Sztálin tudatosan kényszerítette a német kommunis
tákat, hogy kapituláljanak a nácizmus előtt, mert így akarta megmenteni 
a rapallói politikát. Deutscher ezt nem látja bizonyítottnak. Szerinte 
Sztálin politikája az erősödő nácizmussal szemben a rövidlátás klasszikus 
példája volt, de nem a tudatos árulásé. 

A későbbi események sötét sejtéseket ébresztettek a főtitkárban. Né
metország megnemtámadási szerződést kötött Lengyelországgal, és Sztálin 
gyanakodott, hogy Hitler az Ukrajna felé irányuló lengyel vágyakat tá
mogatja. Akkoriban Oroszország felajánlotta Németországnak, hogy kö
zösen szavatolják a kis balti államok, Esztónia, Lettónia és Litvánia 
függetlenségét, mert ez a korridor jó felvonulási terület volt minden 
Oroszország elleni esetleges támadásra. Hitler elutasította az ajánlatot, 
mert szabad kezet akart. Ettől a pillanattól kezdve Oroszország nyugati 
határainak biztonsága lett Sztálin fő gondja. 

„A diplomáciai huzavona, amely akkor kezdődött Oroszország és 
Németország nyugati ellenifelei között és amely eltartott egészen a har
mincas évek végéiig, a korszerű történelem talán kgjbonyojUiltabb ilyen 
játéka volt, és az egészben Sztálin szerepe volt a legbonyolultabb.. . 
Németország jövendő ellenifeleinek mindegyike megfeszült azon álom, 
hogy a háborút talán mégis elkerülheti és azon ködös felismerés között, 
hogy a háború elkerülhetetlen. Mindegyiküket páni félelem fogta el, ne
hogy egyedül maradjon a csatatéren, és ezért mindegyik lépéseket tett, 
hogy védelmi szövetséget teremtsen. Mindegyik őrizkedett minden hatá
rozott katonai kötelezetftségvállalástóL, attól félve, hogy közelebb jön 
a háború — az ő határaihoz. A jövendő nagy szövetségesek mindegyüké
nél pislákolt a remény, hogy a feltámadt német miEtarizmus lendületét 
talán sikerül majd olyan irányba terelnie, ami nem árt az ő nemzeti 
érdiekeinek. Kezdetben a német militarizmus szemmel látható gyengesége 
passzivitást váltott ki mindegyikükből, és amikor Hitler ezt a passzi
vitást kihasználva kiépítette hadigépezetét, mindegyikük az erőpozíció 
helyett a gyengeség pozíciójáról kényszerült résztvenni a játékban. A 
jövendő szövetségesek mindegyike területet adott el* hogy időt nyertjén, 
és ezért cserbenhagyott barátokat és szövetségeseket. Így cselekedett mind
egyikük és mindaddig, amíg nem maradt már sem eladni való terület, 
sem megvásárolni való idő . . . " 



Ennek eredményeképpen és egyéb körülmények folytán is: 

„ . . . Abban a pillanatban, amikor robbanásig feszült a német expanzió, 
Oroszország úgyszólván teljesen elszigetelten állt a nemzetközi porondon. 
A müncheni válság még kifejezettebbé és tulajdonképpen elrviselibetetlenné 
tette ezt az elszigeteltséget. Az egész válság folyamán Sztálin vészjóslóan 
hallgatott, ahogyan szokott válságos helyzetekben, de világos volt, hogy 
a végsőkig megalázott és nyugtalan. »Az ember azt gondolhatja — mond
ta néhány hónappal később —, hogy Csehszlovákia részeível fizették 
meg Németországnak azt a kötelezettségét, hogy megtámadja a Szovjet
uniót.« Sztálinnak egyszerűen nem jutott eszébe semmilyen más ok, amién 
Chamberlain és Daladier — méghozzá önszántukból — segítettek volna 
Hitlernek Csehszlovákia feldarabolásában. Cselekedetükkel nemcsak hogy 
csúfot űztek a kollektív biztonságról szóló mesékből; nemcsak hogy 
megkerülték a Népszövetséget, amelynek most Oroszország is tagja volt; 
nemcsak Anglia fordított hátat Oroszországinak, amellyel egyébként sem
milyen formális egyezménye nem volt, de hátat fordított neki Francia
ország is, eltépve nyíltan, az egész világ előtt, az Oroszországgal kötött 
szövetségi szerződést . . ." 

Az orosz—francia, francia—csehszlovák és orosz—csehszlovák szövet
ségi szerződések egymáshoz kapcsolódtak. Franciaország és Oroszország 
kötelezettséget vállaltak Csehszlovákia védelmére. Franciaországnak kel
lett volna a szerződések értelmében elsőnek beavatkozni. Mivel ezt nem 
tette meg, formálisan Oroszország sem volt köteles. Az igazság kedvéért 
meg kell említeni, hogy még a müncheni válság idején Sztálin közölte 
a franciákkal, hogy hajlandó védeni Csehszlovákiát, ha a franciák is 
teljesítik kötelezettségüket... Hogy mit tett volna valójában, azt csak 
találgatni lehet. 

Valószínű, hogy a Németországhoz való közeledés gondolata München 
után született meg. A béke megőrzésébe vetett reménynek hamar kezdtek 
ugyanis lappadni, és az is világos lett, hogy Hitler el akarja kerülni 
érőinek két fronton való megosztását és igyekezni fog vagy Nyugat, 
vagy Kelet felé összpontosítani őket. Sztálin elérkezettnek látta a pil
lanatot, hogy befolyásolja ezt a döntést. Javaslatát azonban igyekezett 
a végsőkig leplezni, hogy el ne vágja a megegyezés útját a nyugati álla
mok felé, és ezért a szovjet—német szerződés előkészítése inkább egy 
tragikomikus operetthez hasonlított, semmint diplomáciai akcióhoz. 

Sztálin várta a fejleményeket. 

„ . . . Ugyanakkor azonban a Spree folyóba vetett hálóban mozgott 
valami. Április 28-án Hitler nagy rnelldöingető beszédet tartott, amely
ben háborúval fenyegette Lengyelországot3 de minden addigi szokásától 
eltérően egyetlen antibolsevista tirádát sem eresztett meg magának. Má
jus negyedikén Sztálin leváltotta a külügyi népbiztosi funkciójáról Lit-
vinovot, aki zsidó volt és ismert nyugatbarát, a helyére pedig Molotovot 
nevezte ki, a honi földön kinőtt bolsevikot, aki mint „árja" sokkal job
ban megfelelt a németekkel való esetleges tárgyalásokra, és akiben, mel
lesleg, jobban is bízott, mint Lkvinovban. 



Május 19-én a brit miniszterelnök az alsóházban néhány kifejezően 
becsmérlő nyilatkozatot tett Oroszországról. Másnap, május 20-án Mo-
lotov Sztálin parancsa alapján kapcsolatba lépett von Schiulenburg gróf
fal. A német nagykövet még korábban értesítette őt a német kormány
nak arról a kívánságáról, hogy újítsák fel a zsákutcába jutott és félbe
hagyott kereskedelmi tárgyalásokat. Erről szólva Molottov megjegyezte, 
hogy ha valóban folytatná akarnák a tárgyalásokat, akkor meg kellene 
teremteni hozzá a politikai alapot. Hiába próbálgatta azonban a német 
követ kiszedni beszédtársából hogy mit akart ezzel mondani. »Molotav 
úr szemmel láthatóan a fejébe vette, hogy csak ennyit mond és egy szóval 
se többet*, jelentette von Sdhudtedburg Ber l inbe . . . Miután így megtette 
az első lépést, Sztálin a továbbiakat Hűtlenre bízta, de ez nem akart rúd 
elé szaladni. Efcért egy bizonyos idő múltán megparancsolta Grigorij 
Aszta hovnak, a berlini követség egy kis névtelen tanácsosának, hogy egy 
kicsit nyíltabban tapogatózzon a német külügyminiisztériumban... H a 
Asztahov küldetése nem sikerül, Sztálin könnyen megtagadhatta és fel
áldozhatta volna, óvatosságában ódáiig ment, hogy ideiglenesen haza
hívta Merekalo/v nagykövetet . . ." 

. . . Elsőnek, úgy iátszik, Hiitler idegei mondták fel a szolgálatot. 
Különböző csatornákon, de főleg Giano gróf olasz külügy miniszter út
ján, Sztálinnak végül is tudomására jutott, hogy Németország kész meg
változtatni álláspontját Oroszországgal szemben. . . Június 22-én az oro
szok hajlandónak mutatkoznak » politikai alap* nélkül is folytatni a ke
reskedelmi tárgyalásokat. Három nappal később Párizs és London bele
egyezett, hogy katonai küldöttséget menesszen Moszkvába . . . " 

Sztálin tovább játszotta a kettős játékot: 

„ . . . A nyugati katonai küldöttségekkel való tárgyalásokra a legma
gasabb rangú katonai vezetőket és Vorosilov hadügyminisztert küldte, 
a nácikkal való kapcsolatok fenntartása pedig továbbra is a kis taná
csoson, Asztahovon nyugodott. 

Még manapság, az időközben nyilvánosságra hozott számos korabeli 
okmány birtokában sem lehet teljes bizonyossággal megállapítani* hogy 
a kettős játék melyik részének tulajdonított Sztálin nagyobb fontossá
g o t . . . Egy azonban bizonyos. Ha a nyugati kormányok egyenesen a 
fejükbe vették volna, hogy Sztálint Hitler karjaiba kergetik, akkor sem 
tehették volna hatásosabban, minit ahogy tették. Az angol—francia ka
tonai küldöttség úgy huzta-halasztotta az oroszországi utazást, hogy ezzel 
drága tizenegy napot veszített. További öt napba került maga az út, 
miivel az elképzelhető leglasúbb hajót választotta. Annikor azután nagy 
keservesen megérkezett Moszkvába, kiderült, hogy nincsenek világos meg
hatalmazásai. Ugyanazok a kormányok, amelyeknek elnökei, akik nem 
tartották méltóságukon alulinak, hogy Hitler egyetlen füttyentésére Mün
chenbe repülíjenekj az Oroszországgal kötendő szövetség tárgyalásaira 
egyetlen olyan embert se küldtek, akiinek miniszteri rangija 'lett volna. 
A katonai tárgyalásokra Moszkvába küldött tiszteknek pedig kivétel 
nélkül alacsonyabb volt a rangjla, mint azoknak, akiket például Lengyel
országba vagy Törökországba küldtek tárgyalni . . . 

Augusztus első felében hirtelen fordulat állt be. Egyszeriben világos 
lett, hogy Hitler nagyon is kívánja Sztálin barátságát. Hitler, az udivadó, 
olyan hevesen uchnarok, hogy napról napra kellemetlenebb lett. Asztahov 
értesítette Moszkvát, hogy a német külügyminisztérium egyre türelmet
lenebbül sürgeti a baráti szerződést Oroszországgal. Schulenburg augusz
tus 3-át átadta Molotovnalk Rilbbemrop üzenetét, amelyben a náci kiül-



ügyminiszter olyan messze ment, hogy épp csak hogy meg nem tagiadta 
a Komintem-ellenes paktumot, és ugyanakkor megígérte, hogy »tiszte
letiben tartják a szovjet érdekeket a baki államokban és Lengyelország
ban«. Sztálin ekkor végleg döntött. Látta, hogy sikerülnie fog Orosz
országot tárvol tartani a háborútól. De nem sietett kezet nyújtani Hit
lernek.. . 

. . . A fejét rázva, Molotov komor képpel közölte Schuledbuirggal, hogy 
mlajdonképpen még nem látj"a, hogy Németország megivákoztBirta volna 
az álláspontját... Amikor Ribbentrop, most már égve a türelmetlen
ségtől, találkozót kért Sztálinnal, előbb kosarat kapott, azután Sztálin 
megparancsolta Molotovnak, hogy Schulenburg miniden további hasonló 
követelésére ugyanazzal a ^refiéáine-1* viSLaszolijon: hogy Hitler küldötté
nek esetleges látogatása hosszas előkészületeket igényeli Sztálin végül is 
abba a helyzetbe került, hogy neki udvarolt az az ember, aki előtt resz
ketett egész Európa . . 

Augusztus huszonharmadikán végre elkezdődtek a tárgyalások, ame
lyeknek az eredménye az ismert szovjet—német meg nem támadási szer
ződés lett. Kevésbé ismert tény, hogy ennek a szerződésnek volt egy titkos 
záradéka, amellyel a németek átengedték Oroszországnak a balti álla
mokat és Lengyelország egy részét, valamint délen a román uralom alatt 
levő Besszarábiát. 

„Sztaliinnak természetesen tudnia kellett, hogy ez a paktum megszaba
dította Hitlert a két fronton való háborúzás rémétől és hogy e tekintet
ben tulajdonképpen lehetővé tette a második világháború kitörését. De 
emiatt nem fájt a feje. Úgy tartottia, hogy a háború egyébként is elkerül
hetetlen . . . Sztálin látta, hogy Lengyelország meghódítása néhány száz 
kilométerrel közelebb hozta keletre a német állásokat egy esetleges Orosz
ország elleni támadáshoz. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy min
dent meg kell tennie ennek a stratégiai kockázatnak a csökkentésére. 
Ezt viszont csak úgy tehette, ha maga is részt vesz Lengyelország dara
bolásában . . . Sztallin számára elérkezett az idő, hogy elvesse külpolitikaija 
kedvelt jelszavát, miszerint »Nekünk egy talpal'attnyi idegen terület 
sem kell«." 

Hogy a kép úgy-ahogy teljes legyen, itt vissza kell térnünk a spanyol 
polgárháború eseményeire és Sztálin szerepére ezekben a tragikus ese
ményekben. Ebben az időben a szovjet diplomácia egy, a nyugati pol
gári demokráciákkal való szövetség megteremtésén fáradozott, de a nyu
gati burzsoázia bizalmatlanságát nem tudta megtörni. 

„ . . . Annak bizalmatlansága nemcsak az emlékeken alapult... Sztálin 
most sem temethette el a világforradalom kísértetét, mint ahogy a saját 
árnyékának sem tilthatta meg, hogy minden lépését kövesse. Bármennyire 
mérsékeltek, »tisztán* demokratikusak, alkotmányosak és »tisztán* haza
fiasak voltak is a népfrontok számára szerkesztett jelszavak, ő mégsem 
volt képes kiiktatni e frontok forradalmi töltését. Akarva, nem akarva 
Sztálin fejleszteni volt kénytelen ezeket a potenciálokat, hogy azután 
felhasználja őket a saját céljaira. A népfrontok győzelme a spanyolor
szági és franciaországi választásokon szinte önműködően fokozta az anti
kapitalista hőmérsékletet és a dolgozó osztályok önbizalmát. Ezek, kö-



dösen ugyan, de hicték, hogy a győzelmeik, ha egyebek nem, de előjátékai 
a gyökeresebb táradiaimi reformoknak vagy esetleg a forradalomnak is. 
A francia és spanyol kommunista vezetők nem záírkózhaittak el az ilyen 
törne ghangulat elől. Franciaországot soha nem látott erejű sztrájk és tün-
tetéshuüám rázta meg; Spanyolországban kitört a polgárháború; egész 
Nyugat-Európa új társadalmi feszültségektől vonaglott. Habár a kommu
nista vezetők a Moszkvából kapott utasítások alapján gyakran miniden 
tőlük telhetőt megtettek, hogy fékezzék ezt a megmozdulást, ezek az 
események mégis félelemmel töltötték el a középosztály tagjak, ébreszt
gették a fasizmus iránti lappangó szimpátiájukat, és bizalmatlanságot 
szítottak Oroszországgal szemben. így azután egy különös dialektikus 
folyamat hatásaként a népfrontok megsemmisítették tulajdonképpen magáit 
a célt, amiért életre hívták őket. össze akarták békíteni a polgári, bur
zsoá Nyugatot Oroszországgal, de vallójában fokozták ugyanennek a 
Nyugatnak a bizalmatlanságát Oroszország iránt. Kényszeríteni akarták 
országaik kormányát, hogy lépjenek szövetségre Oroszországgal, de az 
ilyen nyomások csak mélyítették a szakadékot a lehető szövetségesek 
között. . . 

. . . Ahhoz, hogy megvalósítsa a pozitív céljait, a forradalomnak első
sorban meg kell történnie; de a negatív eredményhez, vágyás az ellen
forradalmi akció kiváltásához elegendő, ha fenyeget. És München elő
estéjén Francraországban éppilyen reakció kezdett hirtelen erősödni. A 
népfront szemmel láthatólag hasadozott, és a francia—orosz szövetség 
valószínűsége még kisebb lett mint azelőtt volt. »Franciaország nem hisz 
Oroszországnak*, mondta Licvinov 1938-ban egyik diplomatakoilégálrá-
nak, »a Szovjetuniónak pedig nincs boizialltma Franciaországhoz«. 

A spanyol polgárháború hasonló dilemmák elé állította Sztálint. Ter
mészetesen, kwáninia kellett Franco vereségét — mégipediig nemcsak azért, 
mert az ilyen kívánság összhangban volt akkori antifasiszta politikájával, 
hanem azért is, mert egy fasiszta rezsim kialakulása a Pireneusok túl
oldalán csak fokozta volna Franciaország félelmét Németországtól. A 
spanyol polgárháború azonban mindenféle forradalmi kompiikációkka 1 
volt terhes. Megtörténhetett volna például, hogy a köztársaság védelmére 
felfegyverzett spanyol dolgozó tömegek megkíséreljék egy kommunista 
vagy anarchokommunista proletárdiktatúra bevezetését. Továbbá, a nincs
telen parasztok egy ilyen, a régi Oroszországhoz hasonló feudális ország
ban határozottan előállhattak volna az agrárreform követelésével. De 
ha valóban megtörténne, hogy Spanyolország is eljutnia a maga „Októ
beréhez'*, akkor Nyugat-Európa még jobban megoszlik, és az Oroszor
szággal való megegyezés kilátásai még kisebbek lesznek. 

Éppen ezért a Komintern azt az utasítást adta spanyol szekciójának, 
hogy tevékenységét korlátozza a köztársaság védelmére Franco ellen, de 
a világért se követelje az ipar társadalmasítását és a nagybirtokok kisa
játítását. Sztálin megparancsolta litvioovnak, hogy lépjen be Leon Blum 
kezdeményezésére alakított be nem avatkozási bizottságba, és Oroszor
szág egy ideig valóban kitűnt a Spanyolországban való be nem avat
kozásban. 

De Sztálin nem maradhatott meg ennél az álláspontjánál. Elsősorban 
azért, mert Hitler és Mussolini igenis beavatkoztak Spanyolországban, 
és neki mint a baloldal védnökének nehéz volt tartózkodni. Ezért végül 
ő is beavatkozott, azután pedig a francia kommunisták útján megkísé
relte rávenni a francia kormányt, hogy az Í6 így lépjen fél, mert fel
tételezése szerint egy ilyen akciónak legalább annyit eredményezhetett 
voibna, hogy Hitler és Mussolini többé nem mernek beavatkozni. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy itt valami sokkal íontosabb dolog forgott 



kockán. Ha a nyugati demokráciák valóban beavatkoztak volna Spa
nyolországban, akikor igen messze mentek volna a Németomágigal szem
beni határozott katonai kötekzettségek vállalásának útiján. Az új fegy
verek kipróbálására szolgáló európai gyakorlótér helyett Spanyolország 
akkor a második világháború első hadszíntere lett volna. A nyugtád 
kormányok azonban csökönyösen megtagadták a beavatkozást, habár tét
lenségük legtöbbet Hitt létnek és Mussodaninek használt... Mindennek az 
lett a vege, hogy a veszekedések a be nem avatkozási bizottságban na
gyon megrontották a viszonyt Oroszország és Anglia—Franciaország 
között. 

Az ellentmondások, amelyekbe Sztailki a külpolitikájával belegabalyo
dott, végül is oda juttatták, hogy a Kremlből a spanyol polgárháborún 
belül külön polgárhiiborút folytatott. A szélsőséges beállítottságú spanyol 
anarchisták és anadxhoszindHkailisták haragudtak a kommunisták nem for
radalmi taktikája miatt; Katalónóában a féltrockista POUM jpárt meg
kísérek több társadalmi radikalizmust bevinni a harcba. Sztálin ekkor 
elhatározta, hogy megállítja és leszereli ezeket az antiortodox baloldala
kat, és a szovjet fegyverek és lőszer eladásának feltételeként azt követeké 
a spanyol kormánytól, hogy az államapparátust tisztítsa meg ezektől az 
elemektől. Instruktoraival együtt ekkor a polidkai rendőrségének az 
ügynökeit, az eretnekvadászait és tisztogatás régi, kipróbáik mesterek is 
elküldte Spanyolországba, és ezek csakhamar saját külön rémuralmat ve
zettek be a köztársaságiak soraiban. Mindha csak minél jobban ki akarta 
volna hangsúlyozni ennek a vállalkozásnak a groteszk voltát, Katalóniá-
ban, az eretnekek fő fészkében, Sztálin a tisztogatást Antonov Ovsze-
jenkóra, az 1917-es hősre és egykori ta-odkistára bíztta, és amÜkotr Anto
nov Ovszejenko visszatért Oroszországiba, ót is kivégeztette. Sztálin fő 
motívuma az a vágy volt, hogy megőrizze a spanyol népfront republi
kánus hírét és így megakadályozza, hogy az cselekedeteivel önmaga ellen 
fordítsa a brit és a francia konmáinyt; de senki tekintélyét nem mentette 
meg és mindenkit antagonizált. A nyugati konzervatív közvélemény, 
amely örült a spanyol baloldal belső testvérharcának, de amelyet zavarba 
hozott Sztálin politikájának szörnyű bonyolultsága, most azzal vádolta 
Sztálint — hogy ő a fő forradalmi bujtogató/' 

(Folytatjuk) 



KRITIKAI SZEMLE 

K Ö N Y V E K 

A FÖDERÁLIS EGYSÉGEK SZEREPE 

Dr. Gjorgji J . Caca: Socijalisticka republika u jugoslovenskoj federaciji, 
Radniéka SStampa, Beograd, 1977 

A jugoszláv föderalizmus iránti érdeklődés nem új keletű az országban, 
de külföldön sem. Könnyen ki lehet mutatni, hogy az 1974-es alkotmány 
meghozatala után ugrásszerűen megnőtt a vele foglalkozó tanulmányok, 
kutatások száma. Ez érthető is, hisz a most megvalósuló alkotmányos mo
dell szerkezeti fölépítését s belső alapjainak egységességét tekintve eddig 
nem tapasztalt mértékben hangolta össze s vezette következetesen végig 
a föderalizmus és az önigazgatás eszméjét. Így tehát vizsgálata, figyelembe 
véve az elmúlt néhány év tapasztalatait is, számos olyan témát kínál, 
mellyel kapcsolatban nemzetközi viszonylatban is újat lehet mondani. 

Gjorgji J . Caca nagytanulmánya egy viszonylag szűk problémakör fel
dolgozására vállalkozik. így az egyik első olyan részkutatás, mely nem 
tárgyalja a föderalizmus egész kérdéskomplexumát, hanem megmarad a 
föderális egységek funkcióinak, valamint a föderáció alkotmányjogi és 
politológiai jellegzetességeinek vizsgálatánál. Áttekinti az általános tudo
mányos eredményeket is, de figyelmét a jugoszláv modellre összpontosítja. 

Ahogy könyvének címében is hangsúlyozza, a szerző csakis a köztár
saságok szerepének és funkciójának meghatározására szorítkozik. Ezt 
azzal indokolja, hogy a szocialista autonóm tartományok jellegzetes ele
mei a föderalizmusnak, s elég, ha egyes fejezetekben a legfontosabb viszo
nyokkal kapcsolatban kiemeli a köztársaságokkal azonos vagy hasonló 
helyzetüket. 

„A föderalizmus fejlődése — mondja a szerző — állandó figyelmet és 
tanulmányozást igényel. S ez különösen érvényes a jugoszláv föderaliz
musra, melyben dinamikus fejlődés és nagy változékonyság tapasztalható." 

A könyv első része áttekinti a föderalizmus fogalmának fejlődését, a 
különféle meghatározásokat, a föderalizmus megjelenési formáit, s végül 
részletesen szól a föderális egységek helyzetéről és szerepéről, valamint 
a föderáció belső viszonyairól. A tanulmánynak ez a része bővelkedik 



eredeti gondolatokban, s ha a következtetésekhez vezető út és módszerek 
tekintetében vannak is vitatható megoldásai, a legtöbb megállapítása 
találónak tűnik, s további kutatásra serkent. 

Így például a szerző véleménye szerint a föderális egységeknek mint 
a föderáció alkotóelemeinek helyzetét alapvetően a közöttük levő egyen
lőség határozza meg. „A föderális egységek egyenjogúsága — írja •— 
elengedhetetlen feltétele minden föderációnak, nemcsak a belső politikai 
szilárdság miatt, hanem a gazdasági fejlődés és különösen az unitarisztikus 
tendenciák, valamint némely egység kivételezettségének megakadályozása 
céljából is." 

Ez az egyenlőség több rétű jelenség. Nemcsak politikailag s az alkot
mányos intézményrendszerben fejeződik ki, hanem a fejlődés anyagi alap
jainak közös és egyenrangú megteremtésében is. Az utóbbival kapcso
latban két kérdéscsoport vár megoldásra a legtöbb föderációban. Az első 
a föderáció mint egész arányos gazdasági fejlődését, a második pedig a 
föderáció, illetve a föderális egységek gazdaságának jellegét érinti. 

Arányos fejlődésről csak akkor beszélhetünk, ha a föderáción belül 
biztosítják a kevésbé fejlett egységek gyorsabb haladását. Az alkalmazott 
módszerekben lehetnek eltérések, de a lényeg az, hogy megnyilvánuljon 
a föderális egységek szolidaritása és ugyanakkor a fejletlenek mértékle
tessége és realitása a követelések megfogalmazásában, 

A föderális egységek helyzetére nagy hatással van a funkciók felosz
tása. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy igazán hatékonynak csak 
az a módszer tekinthető, amely a föderális egységek szuverenitását veszi 
alapul, s a közös érdekek kritériumából kiindulva jut el a funkicók fel
osztásához. Kár, hogy a szerző ezt a megállapítást nem elemzi alapo
sabban, sem ebben a részben, sem pedig a jugoszláv alkotmányos modell 
megoldásainak ismertetésekor* Egy ilyen elemzés bizonyára jelezné a szu
verenitás alkotmányjogi fogalmában beállt változásokat s ezek elméleti 
és gyakorlati horderejét. 

Jellemző a föderális egységek helyzetére az önszervezési jog tartalma 
és határa is. Az itt mutatkozó különbségek lényegében jellemzői a föde
ráció minőségének. Más szóval az a részletesség, amellyel egy szövet
ségi alkotmány meghatározza az egységek szervezeti felépítését, már ma
gában utal a föderáción belüli viszonyokra s a hatalmi egyensúly belső 
elrendeződésére. Nincs recept arra vonatkozóan, hogy melyek a helyes 
arányok, de annyi bizonyos, a föderális egységek nem lehetnek abszolút 
szabadok, s nem szenvedhetnek restriktív megkötöttségeket sem. 

Ami a föderációk belső viszonyait illeti, talán nincs is közöttük olyan, 
amelyikben az idevágó alkotmányjogi rendelkezések és a gyakorlat teljes 
egységéről lehet beszélni. Ez a fő oka annak, hogy viszonylag gyakoriak 
az alkotmánymódosítások. Nemegyszer változik a gyakorlat, jóllehet erre 



nincs alkotmányjogi alap. Ilyenkor a fejlődéshozta változások nincsenek 
tekintettel a meglevő jogszabályokra, s a gyakorlat megelőzi az alkot
mánymódosítást. Ebből következik, hogy az alkotmányok két alapvető 
fajtáját különböztethetjük meg. Az egyik csoportba azok sorolhatók, 
melyek a meghozataluk pillanatában meglevő viszonykomplexumot hi
vatottak rögzíteni, s ezért statikusnak tekinthetők. A másikba azok tar
toznak, amelyek inkább a közeljövő viszonyrendszerét kísérlik meg for
mába önteni, s emiatt szükségszerűen követniük kell a társadalomban 
bekövetkezett változásokat. 

Tanulmánya második részében a szerző vázolja a jugoszláv alkotmá
nyos fejlődést, majd a harmadikban részletesen elemzi a köztársaságok 
helyzetét a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban. Ennek a 
leíró elemzésnek a köztársaságok együttműködésére vonatkozó része ér
demel figyelmet. Két vonatkozásban kerülhet sor az együttműködésre. 
Először is a köztársaságok, illetve képviselőházaik a Köztársaságok és 
Tartományok Tanácsában működő küldöttségeiken keresztül végeznek tör
vényhozatali tevékenységet csakúgy, mint nézetegyeztetést. Az együttmű
ködésnek ez a fajtája tehát a föderáció szerveinek a bevonásával történik. 
De van példa együttműködésre közvetlen kapcsolatteremtés útján is. 
Ennek az alkotmányban is előirányzott formáját képezik a köztársaság-
közötti bizottságok. Tagjaik között ott vannak mind a szövetségi, mind 
pedig a köztársasági végrehajtó tanácsok képviselői, s az eléjük kerülő 
kérdésekben lényegében olyan döntéseket hoznak, melyeket a Szövetségi 
Végrehajtó Tanács voltaképpen már csak megerősít. Az eddigi gyakorlat 
alapján igen eredményesnek lehet mondani a bizottságok működését, s 
ami a legfontosabb, tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a törvények 
és más jogszabályok javaslatainak kidolgozásához és véglegesítéséhez. 

Maga az alkotmány intézkedik arról, milyen kérdésekben van szükség 
a köztársaságok együttműködésére. Ezek közül fontosságuknál fogva ki
emelkednek a honvédelemmel és a külpolitikával kapcsolatos kérdések, 
de az együttműködés kiterjed mindazokra a funkciókra is, melyeket az 
alkotmány a föderáció hatáskörébe sorol. Azzal, hogy a föderáció funk
cióinak megvalósításában mint a föderalizmus elemei részt vesznek a tar
tományok is. Természetes, a köztársaságok közötti együttműködés nem 
szorítkozik csupán a képviseleti testületekre s azok szerveire. Az ered
ményes nézetegyeztetés elképzelhetetlen a társadalmi-politikai szervezetek, 
elsősorban a Kommunista Szövetség hatékony közreműködése nélkül. De 
ez a tevékenység már nem tartozik a föderalizmus fogalomkörébe, itt már 
a legszélesebb körű társadalmi aktivitásról van szó. 

ÁGOSTON András 



EPIKUS RENDEZÉS 

Örkény István: Rózsakiállítás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977 

Eleve nem közelíthetnénk Örkény kisregényének értelmezéséhez helyes 
irányból, ha magát a cselekményét, a halálról készített dokumenumfilm 
történetét abszurd, a valóságban elképzelhetetlen eseménynek tekintenénk. 
Örkény el is mondja egy interjúban, hogy az ötletet egy New Yorkban 
látott dokumentumfilm adta számára, amely négy ember haldoklását mu
tatta be: „ . . . ez az élmény annyira izgatott, hogy leültem és megpró
báltam elképzelni ennek a televíziós filmnek a történetét magyar vi
szonyok között, magyar szereplőkkel." A Rózsakiállítás története meg
hökkentő, mert szokatlan, de nem abszurd, túlmegy rajta: alkalom az 
abszurd fölfejtésére. A halál valóban tabu-téma az európai kultúrkörben, 
Örkény szerint elsősorban azért, „mert hallgatással, képmutatással, ön
magunk becsapásával kerüljük el azt, hogy szembenézzünk ezzel az im-
perativusszal". Örkény haldoklói halállal való szembenézésükben valóban 
„példamutatóak". Az ő magatartásuk értékelésével azonban aligha sike
rülne eljutnunk a mű teljes jelentésének megragadásához, még akkor sem, 
ha a felvevőgép hatására fellépő „elmozdulásaikra" összpontosítanánk 
figyelmünket. 

Hankiss Elemér írja Örkény Egyperces novelláiról szóló tanulmányá
ban a következőket: „Örkény még tűznél is veszélyesebb valamivel kí
sérletezik. Az antianyaggal. ( . . . ) Figyeli és regisztrálja, hogy mi történik, 
ha a megszokottba belecsöppen, belerobban a Szokatlan, a mindenna
pokba a Nem-mindennapi, a nemlétbe a Lét, a jelentéktelenbe a jelentős, 
életünk mindennapi történéseibe a Történelem. (Oj Írás, 1978/3) Alkal
mas kindulópontnak bizonyul e megállapításnak a Rózsakiállításra össz
pontosító fölfejtése. Ogy tűnik, az abszolút antianyag nem lehet más, 
mint meghal ásunknak nem a tudata, hanem az átélése. Örkény kis
regénye ugyanis ezt akarja „tetten érni", „megragadni". De hogyan? 
Gondoljunk a mottóul tűzött Witgenstein-mondat figyelmeztetésére, 
amellyel a kisregény indul: „A halál nem az élet eseménye. A halált 
megélni nem lehet." Kiugrasztani valahogyan? De vajon azonos marad
hat-e önmagával, ha e megragadhatóságának körülményei csak mester
ségesek, „műviek" lehetnek? Mindezeket a kérdéseket, válaszokat és ké
telyeket azonban csak akkor tapinthatjuk ki megbízhatóan, ha megvizs
gáljuk, milyen eszközökkel szerveződik kisregénnyé a Rózsakiállítás. 

A filmezésből kell kiindulnunk. Magától értetődően nem tartalmi, ha
nem formai okok miatt. Regényben „filmezni" és filmet forgatni lénye
gileg más. Felhasználni, prózában, a filmnek, tehát egy más művészi kife
jezésrendszernek valamely fogalmazási lehetőségét, mindenképp sajátos 
vonása az illető műnek. Fontos tudni, milyen funkciót tölt be az „ide-



gen" kifejezésrendszerből transzponált „fogalmazási lehetőség", és azt is, 
hogy hogyan és mivé minősül át. 

Tény, hogy jó műveket nem lehet összehasonlítani és mérni egymással 
vagy egymáshoz. Úgy vélem azonban, hogy jogos lehet, sőt hasznos is, 
ha rövid kitérőben felvázoljuk (minthogy oly kézenfekvő az összevetés 
lehetősége), hogyan válik a filmezés fogalmazási lehetőséggé Mészöly 
Miklós Film című regényében, mert épp lényegi eltérésük világíthatja meg 
a legjobban mindazt, amit az előbbiekben a transzponált fogalmazási 
lehetőség funkciójáról és átminősüléséről mondtunk. „Ami »nem tartozik 
össze*, annak is van kötőanyaga — írja Mészöly —, és ez hiányzik a 
papíron. Holott az életben, a legmindennaposabb átélésben éppen a kötő
anyag természetes mindenhatósága a legmellbeütőbb; ahogy a távoli, el
lentétes elemeket is egymásba-értelmezi és építi, és valóban valóssá tesz 
mindent, a szabad áthallások dimenziójában — ha kicsit is odafigyelek." 
A regénybeli filmezés, a „fiktív forgatás", mint fogalmazási lehetőség 
teremti meg e szabad áthallások dimenzióját Mészöly Filmjében, megsej
teti az önmagába szorult és önmagára szoruló látvány mögött az össze
függések, az elevenség, életesség auráját. Sejtet, de nem valószínűsít. 
Minden összefüggés, szabad áthallás kényszerképzet és nosztalgia. Így 
hiteles. Örkénynél a regénybeli filmezés épp ellentétes célt szolgál. Ki
emeli a „kötőanyag" hiányát. De épp hiányának sűrű montázsokkal 
hangsúlyosított kiemelése teremt hiteles „kötőanyagot". Mészöly követke
zetesen a látvány megfogalmazására összpontosít, és a látványkapcsoló
dások szintjén rendez. Örkénynél az egyes részek egybemontázsolásán, 
főleg a rendezésen van a hangsúly. 

Ezek után nézzük meg most már közelebbről, mi az, amit Örkény 
prózai fogalmazási lehetőséggé transzponál a film nyelvéből. Vajon a 
montázstechnika-e valóban e próza építkezésmódjának legsajátabb vonása? 
Hiszen eseményvilága egészének éppúgy, mint három fő részegységének 
jellemző vonása, hogy szigorúan kötőit, pergő ritmusú cselekményesség 
határozza meg. Vajon nem sokkal inkább a dráma formanyelvét transz
ponálta-e a próza fogalmazási lehetőségévé Örkény a Rózsakiállításban} 
Annál is inkább, mert a mű egész esemény világa: a filmforgatás sztori
jába ágyazott három haldoklás, néhány fogalmazvány (levél és újság
cikk) közbeiktatásától eltekintve, szinte teljes egészében különböző szi
tuációkban elhangzó párbeszédek egymásbakapcsolásából tevődik össze. 
És minthogy a dráma, Király Gyula meghatározását idézve, „nem az 
epikával és nem is az epikaisággal áll szemben és nem annak ellentéte
ként érthető meg, hanem csakis az elbeszéléssel, az elbeszélői építkezéssel 
szemben, azzal ellentétezetten" — alapvető kérdés: miben nyilvánul meg 
e kisregény sajátos elbeszélői, építkezése, amely műfaji megvalósulásának 
alapfeltétele? Hol vannak e próza ténylegesen prózai jegyei? Mi teszi 
regénnyé, sőt prózai remekművé a Rózsakiállítást} Elegendő lenne ehhez 
az, hogy egy fiktív történetet tartalmaz egy halálról szóló fiktív doku-



mentumfilm forgatásáról? Rövid tartalmi kivonatát magában foglalja 
ugyan, de értékeléséhez és értelmezéséhez semmiképp sem juttathat el 
bennünket. 

Mint már elmondtuk, Örkény itt a filmnyelv egy fogalmazási lehető
ségét, a montázst minősíti át az elbeszélői építkezés eszközévé. Sőt, te
gyük azt is hozzá: ez az epikussá átminősített montázsszerűség tekinthető 
epikus strukturáltsága fő rendezőelvének. Ez az átminősített montázs
szerűség a Rózsakiállítás stílusában valósul meg. Állításunk pontosabb 
megvilágításához el kell mondanunk azt is, hogy a mű pergő cselek
ményritmusa, amit kétségtelenül az élesre metszett jelenetek montázsa 
teremt meg, s ezzel együtt a tartalmi szinten megteremtődő éles vágások 
önmagukban nem tekinthetők epikussá átminősült montázsoknak, s a mű 
elbeszélői építkezését sem ezek határozzák meg. Átminősülését a stiláris 
váltások képezik. E stiláris váltások együttese pedig nem más, mint a 
mű epikus strukturáltságának egésze. Az átminősülés abból ered, hogy 
ami a filmben látvány és szöveg együtteseként fogalmazódik meg, itt 
tényleges közlésként egyedül a stílusban. De hisz ez minden irodalmi mű 
sajátja. Tagadhatatlanul, lévén művészi alkotássá szerveződésének alap
anyaga a szó. Csakhogy nem jellemző, hogy kizárólag különböző pár
beszédek és fogalmazványszövegek stiláris egyénítéseiből szerveződjön meg 
egy regény egész epikai világa. A Rózsakiállításbzn viszont pontosan 
erről van szó. Ugyanis az epikai építkezés minden más eleme hiányzik 
belőle. „ . . . ami az elbeszélésben az elbeszélői konvenció, az a drámában 
a rendezés adottsága, konvenciója — írja Király Gyula — ( . . . ) A ren^ 
rendzés e vonatkozásban abban különbözik az elbeszéléstől, hogy a ren
dezés mintegy felszívódik a kész darabban, míg az elbeszélő gyakran 
,,írói" mezben, máskor krónikásként vagy szemtanuként, vagy pedig 
meghatáröztalan és mégis ottlevő személyként az író és a történéscse-
lékvés közé, az író személyisége, lírai énje és a szereplők, az alakok sze
mélyisége, lírai énje közé ékeli magát, mint objektiváló, miközben már 
maga is az öbjektiválás eredménye." 

Hogyan szívódhat fel egy prózai műben minden elbeszélői konvenció, 
hogyan hallgatódhat el következetesen mindvégig a szerző, beleértve a 
felsorolt jelenlétek mindegyikét? Hogyan lehet mégis egy ilyen regény 
prózai remekmű? 

Mindez azért lehetséges, mert Örkény kisregénye egy mesteri átjátszáson 
alapul. Leírja egy képzelt dokumentumfilm forgatásának . történetét, és 
„megjeleníti" magát a dokumentumfilmet is. E dokumentumfilm azon
ban, készülésének történetével egyetemben, nem kevesebb, mint maga a 
regény. Filmszalagra venni egy ember haldoklását, még akkor is hiteles 
dokumentumnak ígérkezik, ha a felvevőgép hatására szükségszerűen fel
lépő „szerepjátszást" is beleszámítjuk, minthogy a meghalás tényét sem
milyen mesterséges körülmény meg nem változtathatja. Ezért lehet Korom 
Áron dokumentumfilmje megrendezettsége ellenére is hiteles. Dokumen-



tumfilm? Hisz ez maga a regényben ábrázolt téma. A Rózsakiállítás a 
regény és Korom Áron dokumentumfilmje ugyanaz. Nem képzelt riport ez 
egy képzelt dokumentumfilmről, hanem a filmforgatás sztorijába és ma
gába a leírt, illetőleg epikusán megjelenített dokumentumfilmbe való töké
letes átjátszása magának a regénynek és jelképesen: megírása körülmé
nyeinek is. Örkény úgy győzi le az elbeszélés nehézségeit itt, hogy nyílt 
lapokkal játszik. Az említett átjátszás azonban szinte tökéletesen fedi ezt. 
Csak a Rózsakiállítás elbeszélői építkezésének ismeretében jövünk rá: e 
kisregényben maga Örkény az, aki „öngólt rúgott magának". Hiszen, ha 
egy regényben az elbeszélés konvenciója mindenestől felszívódik egy 
párbeszédes jelentekből összemontázsolt sztoriba, amely ráadásul „útköz
ben" a valóság műalkotásban való megfogalmazásának elkerülhetetlen 
hamisításairól szól — akkor az végső jelentésében nem más, mint beis
merés: a megrendezettségnek, a megformálásnak, mint a művészi közlés 
alapfeltételének a peresítése és hitelesítése is egyben. 

Azt mondtuk, stilárisan egyénített párbeszédek és fogalmazványszö
vegek montázsából épül fel a Rózsakiállítás. De miben nyilvánul meg ez 
az egyénítés? A szókincsben és a különböző stiláris fordulatokban. De 
hogyan lehet egyénítésnek nevezni az olyan párbeszédek, levelek és új
ságcikkek stílusát, amelyek semmiben sem egyéniek: egyszerűen előállítják 
a köznyelvnek és a publicisztika nyelvének zömmel közhelyes vagy föld
szintes jópofáskodó stiláris fordulatait, amelyekből úgyszólván minden 
egyéni hangvétel hiányzik. S minthogy ezekből épül fel a Rózsakiállítás 
egésze, azt kell most már megvilágítanunk, hogyan teljesedik ez a sem
mitmondó stílusmontázs sokjelentésfl epikai világgá. Abból kell kiindul
nunk, hogy a Rózsakiállítás elbeszélői építkezése nem alkalmas arra, hogy 
személyességük egyediségében megmutatkozó vagy személyiségüket akár 
csak megsejtető regényalakokat ábrázoljon, illetőleg: e töretlenül végig
vitt fogalmazásmód révén a regényből kiolvasható másodlagos jelentések 
szintjén arra eszméltet rá bennünket az író, hogy személyiség nincs is, 
illetőleg csak (pozitív vagy negatív) helyzeti értékként megragadható, 
ahogyan J . Nagy, a regény egyik szereplője ismeri fel haldoklásakor a 
gondolatról, mondván: „Egy gondolatnak csak helyzeti értéke van. Ami 
akkor fontosnak látszott, most üresebb a buboréknál." 

Maga a regény is elsődlegesen a halállal szembesülő ember érzelmi, 
gondolati magatartásának három különböző helyzeti értéket produkáló 
szituációját ábrázolja. Eleve nem a személyiség, hanem az emberi visel
kedésnek egy helyzetben megmutatkozó minősége az, ami érdekli. E hely
zet döntő meghatározója a haldoklás, a másik, hogy ezt filmre veszik, 
megörökítődik, mások is látni fogják. Teljesen félreértelmeznénk azonban 
e regényt, ha a haldoklók viselkedésében a felvevőgép hatására mutat
kozó kilendüléseket a technika személyiségtorzító jegyeiként fognánk fel. 
Az előbbiekben tárgyalt átjátszás folytán ugyanis a felvevőgép e visel
kedés megragadásának az eszköze. De ennél is döntőbben bizonyítja ezt 



az, hogy a három haldokló viselkedését ábrázoló szituációk helyzeti ér
téke minőségileg ugyanaz. Mindhárman az addiginál magasabb szinten 
reprodukálják önmagukat. Ha szerepjátszásnak fogjuk fel a regény vala
mennyi szereplőjének az ábrázolt szituációban megmutatkozó viselkedé
sét, akkor úgy differenciálhatunk közöttük, hogy a haldoklók autentikus 
szerepét játszanak, olyant, amely fel tudja villantani teljes személyisé
güket, a többiek viszont, adott körülményeik hatalmának a rendezésében, 
csak körülményeik diktálta szerepet — amely személyiségük síkján folya
matos szerepválságot jelent. A regény másodlagos jelentéseit azonban nem 
ez a felismerés határozza meg döntően, illetőleg nem önmagában hatá
rozza meg. Az elbeszélői konvenciónak a filmforgatás sztorijába való 
tökéletes átjátszása azon a ponton nyit a legtávolabbra, ha a műben 
ábrázolt létezés milyenségét próbáljuk meghatározni. Az derül ki ugyanis, 
hogy a „felvevőgép" nemcsak a megragadás eszköze, hanem tisztán ön
maga által egyben a minősítésé is. A Rózsakiállítás, másodlagos jelentései
ben az emberi lét folyamatos megrendezettségeit leplezi le, azt, hogy a 
körülmények hatalmának rendezésében vagyunk, létezünk, önmagunk 
helyzeti értékére redukálódva folyamatosan hamisítódunk. 

A Rózsakiállítás prózai remekmű voltát a tömörítésnek az a mesteri 
bravúrja adja meg, hogy a rendezésben mint tartalomban és formában 
önmaga cáfolatául előhívódik egy regényvilág, amelyben a megrendezett-
ség hitelesedik a létezés oly nehezen megragadható „kötőanyagává". 

JUHASZ Erzsébet 

GROTESZK ELFORMÁLÁS 

Vári Attila: Középkori villamosjegy, Lassított lónézés, valamint más 
történetek és elbeszélések. Dacia, Kolozsvár, 1976 

Középkori villamosjegy, A jó hóhér, Égszínkék macska, Alagút halak
kal, 89 fokos derékszög, Puha háromszög, Doromboló kötőtűk: novella
címek Vári Attila kötetéből. A címek mindegyikében jelen van a groteszk 
elem, az abszurd mozzanat s ugyanakkor van bennük valami, ami a 
mesecímekre emlékeztet. Minden mű címe többszörös funkcióval van 
ellátva: a cím kiemel, rámutat, felhív, sugall, sejtet, összegez. Vári At
tila novellacímei amellett, hogy a logikus, hihető valóságtények és össze
függések megbolygatásával a képzelet, a fikció izgalmasnak ígérkező 
játékát sejtetik, szerzőjük látás- és láttatásmódjának, novellaépítkezésének 
egyik központi sajátságát emelik ki. A groteszk elem ugyanis megha
tározó jegye ennek a prózai szemléletnek, olyan tényező, amely a kom-



pozíciót és a novellaelemek belső hierarchiáját is befolyásolja, A mesére 
való asszociációnkat a novellák több tényezővel igazolják, alátámasztják. 
A kötet valójában nem tartalmaz meséket, de a novellák jelentős része 
felhasználja a mesét létrehozó elemeket: hangsúlyos szerepet biztosít a 
történetnek (a történetet a kötetcím is műfaji megjelölőként emeli ki), az 
autentikus atmoszféra- és környezetfelidézésnek, a hagyományos, rögzített 
elbeszélői pozíciónak stb. Vári novellaírása talán éppen ezeknek a je
gyeknek köszönve tud áttetsző és rendkívül egyszerű, az el-beszélés ősi 
szituációjára emlékeztető tiszta szövegeket létrehozni. A -módszer azonban 
nemcsak értékek létrehozásának, hanem a szimplifikálás veszélyének lehe
tőségét is magában hordozza. 

A címadó novella az úrnapi körmenetre készülődő középkori kisváros 
megjelenítésével. indul: a nyelvi energiák nagy részét (mint a legtöbb 
novellában) a történet valóságfaktúrájának, terének-idejének megérzékel-
tetése köti le. £ megjelenítés általában nem külső leírással, hanem nyelvi 
archaizálással, a kor nyelvhasználatának, szókincsének felelevenítésével 
vagy az autentikus tárgyi elemek megnevezésével történik. (Mint pl. a 
kalamáris, gyertyakoppantó, hálóház stb. az Újesztendő, 1850 c. novel
lában,) „A gyertyaöntők, mézeskalácssütők és kegy szerárusok sátrai mar 
álltak, s az érseki fellegvártél a dómig vezető utat homokkal szóratta fel 
a kollégium rektora. 

Az érsek, más városok templomi zászlói alatt érkezők biztonsága végett 
kirendelte az utakra darabontjait, megtiltva nekik a harácsolást, s a 
város polgárai büszkén nézték a darabontok előtt lovagló zsoldosokat. 
Mellükön csillogott az érsek címere." (Középkori villamosjegy) 

Az eseménymenet fordulópontját képező groteszk mozzanat akkor kö
vetkezik be a novellában, amikor a körmenetre induló érsek a földön 
megpillantja a villamosjegyet: „A szűz homokon egyetlen patanyom s 
a közepén egy pitypangsárga pergamenszelet, alig ujjnyi széles, s szemmel 
láthatóan írva volt rá valami." Majd következik a rejtély megfejtése: 
„Az ördög járt itt." A novella zárómozzanata: az „ördög" által meg
rontott eretnekek máglyahalála. 

Wolfgang Kayser, a groteszk teoretikusa beszél a groteszk diabolikus 
vonásáról: ez alatt természetesen az ördöginek/ördögnek nemcsak ilyen 
közvetlen .megjelenését, beavatkozását kell értenünk, mint amilyen — vé
letlenszerűen — az idézett novella „ördögi kísértése". Kayser konstel
lációjában „A groteszk megteremtése kísérlet a világ démoni elemének 
felidézésére és száműzésére". A villamosjegy tengelyéből fordítja ki a kö
zépkori világot: mindaz ami megtalálása után következik (az ördög ir
racionális hatalmának segítségül hívása a jelenség értelmzésére, valamint 
a renddel szembeforduló eretnekek likvidálására), már csak követelmény, 
a fordulat előtti eseménymenet rendjének, a kibillent egyensúlynak a 
visszaállítása. 

A címadó novella a groteszk destrukció mintaszerű megvalósulása: a 



groteszk ugyanis „széttöri a rendezettséget, s szakadékot tár fel ott, ahol 
azt hittük, hogy biztosan járunk" (W. Kayser). A mai magyar próza 
mind több olyan utat tesz járhatóvá, amely mindennapi életünk látszat
rendjének széttörését, automatizálódott tudatunk felrázását, irodalom-ol
vasási, befogadói megmerevedéseink, elvárási sztereotípiáink, beidegző
déseink kimozdítását eredményezi. Vári Attila — egyik lehetőségként — 
a groteszk elformálással él; Esterházy a nyelvi meglepetésekre, fonetikus 
írásmódra, gyermeki gügyögésre-logikára stb., Hajnóczy — többek kö
zött — a nyelvi klisékre, abszurd ötletekre épít. Mindannyiuknál meg
növekszik az irracionális, abszurd elem szerepe. De végül is Vári novel
lájának „ördögi villamosjegye", Hajnóczy mészárosának „eleven vérkútja" 
(A véradó) nem olyan csodák-e, olyan fiktív, megfoghatatlan jelenések, 
amelyek éppen valóságravonatkoztatottságukban nyerik el valódi értel
müket? Nem az az eset-e itt is, mint a tündérmesékkel? „A tündérmese 
világát — mondja A. Clayborough — elszakíthatatlan szálak fűzik a 
mindennapi világhoz. Ennek a kapcsolatnak köszönheti, hogy csodálatos" 
Kétségtelenül így van a groteszk ábrázolásban felmerülő problémákkal is. 

Szinte alig ejtettünk szót a kötet többi darabjáról. Ügy tűnik azon
ban, hogy a kiemelt novella s a benne megnyilvánuló tendenciák képezik 
azt a szálat, mellyel Vári novellaírása a legszorosabban kötődhet a mai 
magyar próza legvitálisabb mozgásirányaihoz. 

THOMKA Beáta 

A RÉGI ÚJVIDÉKI SAJTÓ 

Milana Bikicki, Ana Kacanski: Bibliografija novosadske stampe 1824— 
1918. Novi Sad, 1977. — A Matica srpska Könyvtára — Vajdasági 
bibliográfiák 

Milana Bikicki és Ana Kacanski munkája hézagpótló mű, hisz Triva 
Militar 1939-ben megjelent, s ma már hozzáférhetetlen Stampa u Vo/-
vodini című könyve óta az újvidéki sajtóval, az újvidéki sajtó történeté
vel nem foglalkoztak behatóan, kimerítően. (Bogdán Stanojev újvidéki 
lapgyűjteménye, melyet a Vajdasági Múzeum kiállításán láthattunk, még 
feldolgozásra vár, a kiállítás katalógusa nem készült bibliográfiai igény
nyel.) 

A szerzők 152 újvidéki lapot, folyóiratot, időszaki kiadványt találtak 
és dolgoztak fel; ebből 113 szerb nyelvű, 27 magyar, hét német, három 
szlovák, kettő pedig bolgár nyelven jelent meg. A Matica srpska Könyv
tárának hírlaptárában, a belgrádi Nemzeti Könyvtárban, a Szerb Tudo-



mányos és Művészeti Akadémia könyvtárában, a budapesti Széchenyi 
Könyvtárban és a bécsi Nemzeti Könyvtárban levő anyagot ismertetik. 
Közlik a lapok címét, alcímét, a kiadó, a tulajdonos, a szerkesztők nevét, 
a megjelenés idejét, helyét, a nyomda nevét, a kiadvány nagyságát, s 
jelzik a változásokat. A legtöbb lap, folyóirat címoldalának fakszimiléjét 
is bemutatják. A kötet végén címmutatót, névmutatókat, nyomdajegyzé
ket találunk, valamint egy időrendi táblázatot (két változaban). 

Az első újvidéki időszaki kiadvány a Matica srpska Letopisínak az 
őse volt, az 1824-ben — eleinte évente háromszor — megjelent Szerbszka 
letopisz, amely egy időre Budapestre költözött, majd 1864 óta Újvidéken 
jelenik meg. Az első napilap, amelyet Újvidéken szerb nyelven kiadtak, a 
Szrbszki dnevnik volt (1852—1864). Magyar nyelvű lap Újvidéken elő
ször 1878-ban látott napvilágot, az Újvidék (1878—1907); eleinte hetente 
egyszer, majd kétszer jelent meg, s alcíme szerint politikai, társadalmi, 
közgazdasági és közművelődési hetilap volt. Tulajdonosa Franki István 
nyomdász, felelős szerkesztője eleinte maga a tulajdonos, később Zan-
bauer Ágoston volt. Érdekes, hogy az első magyar nyelvű napilap Újvi
déken az Újvidéki Színházi Újság, amely valószínűleg 1901-ben indult, 
s 1913-ig jelent meg, eléggé rendszertelenül. Néha csak színlap volt. 
Politikai napilapot magyar nyelven Újvidéken 1914-ig nem adtak ki; 
ekkor az 1910-ben indult Újvidéki Hirlap című hetilap néhány száma 
napilapként került az olvasó kezébe, majd 1916-ban ismét napilap lett, 
s így jelent meg — hétfő kivételével mindennap — megszűnéséig (1918). 
Szerkesztői voltak Kardos Miksa, Csiki Miklós, dr. Piukovich Sándor, 
dr. Mayer Oszkár, dr. Königstádtler Ottó, Mayor (Mayer) József, Szé
kely János. 

Művelődéstörténeti szempontból rendkívül fontos ez a kiadvány; a 
feldolgozott lapok Újvidék, sőt egész vidékünk történetének forrásai. 
Azoknak tehát, akik a város és tájunk politikai, művelődés- vagy gazda
ságtörténetét kutatják, nélkülözhetetlen kézikönyve lesz Milana Bikicki 
és Ana Kacanski munkája. Már csak ezért is sürgető feladata a szerző
párnak az 1918 utáni újvidéki sajtóbibliográfiájának összeállítása. 

T. L. 



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

A SZECESSZIÓTÓL NAPJAINKIG 

Pechán Béla angazsált művészete 

Pechán Bélának az utóbbi tíz évben született alkotásai elsősorban hu
mánus és erkölcsi tartalmukkal keltenek meglepetést. Festészete a jelen
legi művészeti folyamatokban anakronisztikusnak is tűnhet, bár nyilván
valóan nem kortévesztésről van szó, csupán arról, hogy Pechán témái 
sokszor időszerű események. Ö szűkebb környezetünk jelenleg talán egyet
len angazsált művésze, aki ennyire közvetlen formában szólal meg. ö t 
nemcsak a felszabadító háború motívumai és emlékei inspirálják. Pechán 
Béla közvetlenül angazsált: a politikai-társadalmi témájú művészet híve. 
Az ilyen festők pedig mindig ritkaságszámba menők voltak a múltban 
is, mint a világnagyságok közül pl. Goya, Daumier, Courbet, Meunier, 
Káthe, Kollwitz, Grósz, Masereel, Guttuso; vagy nálunk Krsto Hege-
dusic, Dorde Andrejevic-Kun, Vajdaságban pedig Balázs G. és Hangya 

Pechán Béla a társadalmilag angazsált témát, egyes, a szecessziótól 
örökölt formaeszközökkel, haladó politikai nézetekkel és egy általános 
európai kultúrában gyökerező humánummal kötötte össze. Közölnivalója 
világos, a publicisztika erejével ható, szelleme pedig — mely a forma 
által szól — pozitivista világnézetű, és igazolását az értelmezés logikai 
módszerében látja. E szerint választja szét az értelmeset az értelmetlentől, 
a tapasztalatit az érzékitől. 

A képalkotás technológiájában, de művészi szemléletében is a szín és 
az anyag azonos értékű valóság (több, mint illúzió), s ennek gyökerei 
pozitivista szemléletére vezethetők vissza. Pechánnál az „érdekes tapin
tású", késsel felhordott egyenletes anyagi szerkezet, ismétlődő struktúrák 
„egyhangúsággal" töltik ki a felületeket, ami ellentétben van metaforikus 
kultúrtörténeti témáival. Ez a kettőség (érzékelés és közlés) belső, formai 
kapcsolatot engednek meg az egyidőben létező fenomenológiai és neo-

Quo vadis genus humánum? — Pechán Béla kiállítása, a vajdasági képzőművészek kiállító 
terme, Újvidék, 1978. V. 22—VI. 4. 



pozitivista világnézettel, mely egyrészt a polgári idealizmussal, másrészt 
a polgári empirizmussal hasonlítható össze. 

Kezdetben a modern művészet és esztétika, valamint a tudományok 
közötti ellentmondásokon fejlődött. MacLuhan médiumelmélete szerint 
másodlagossá vált az üzenet, pontosabban maga a médium lett üzenetté. 
Pechánnál a festői közeg nem olvasztja magába az üzenetet, de mecha
nikussá s „tapasztalativá" teszi. A „közömbös anyagszerűség", a látás és 
tapintás pozitivista tapasztalatai ellentétben vannak a tartalom pecháni 
témakörével, mert Pechán művészetének rétegeiben a tartalom és a meg
jelenítés különböző eredetűek. Művészetét az értelem és a művelt múlt 
ismerete határozza meg. A „vajdasági enciklopédisták", nagy polgári perió
dusa jut eszünkbe képei láttán. De új jelenség is ez. A nagyfokú gazdasági 
fejlődés ellentmondásai hozták magukkal világszerte. 

Pechán, akárcsak általában a húszas és harmincas évek festői, a tapasz
talatit részesítette előnyben. Ennek az esztétikának a gyökerei, mint már 
mondtuk, a pozitivizmusban (a neopozitivizmusban) vannak, s fölötte 
állnak a materializmus és az idealizmus ellentétein. A tudományok fő 
feladata nem a tények magyarázata, hanem azok 'minél pontosabb le
írása. Ez a kor szembenéz a tényekkel, rendszerezi is, de ugyanakkor 
megjelenik egy másik filozófia, a fenomenológia is. Pechán művészetéből 
e két filozófia esztétikája olvasható ki. 

Pechán korunk társadalmi, politikai problémáiból meríti témáit, és 
így érdekes és szokatlan .művészetet alakít ki. Egyes képein világpolitikai 
eseményeket: a vietnami háborút, a biafrai éhínséget, a fasizmus elleni 
harcot eleveníti meg, más alkotásaihoz pedig, közvetlen erkölcsi témákat 
választ, mint pl. a narkózis mint az ifjúság problémája. Festőnk hisz a 
művészet mitikus erejében, vagyis abban, hogy ha megfesti a társadalmat 
kínzó lelki gyötrődést, akkor változtathat is a dolgokon. 

Pechán Béla a müncheni akadémia elvégzése után Verbászon telepedett 
le, és a hatvanas évek végéig főleg vajdasági tájakat és arcképeket fes
tett. Ekkor a világ gazdasági és politikai kríziseire kereste a választ, an-
gazsált humanista értelemben megváltoztatva művészete addigi tema
tikáját. Quo vadis genus humánum? — tette föl a kérdést. A kultúra 
prizmáján át szemlélve, ráeszmélt, hogy a nagy történelmi események 
néha „ártatlan hiúságokból", apró gonoszságokból is eredhetnek, de vég
zetesek is lehetnek (mint ahogy lettek is), ha az emberi értelem nem 
figyelt oda kellő időben. Egyik képén Parisz Aphroditénak nyújtja az 
aranyalmát, metaforikusán jelezve, hogy ha lett volna politikai érzéke 
és le tudta volna győzni szerelemvágyát, akkor a történelemben nem lett 
volna trójai háború. 

Pechán képeinek elnevezésében is mitologikus, de valójában aktuális 
dolgokról szól. Pechán ezekben a képeiben kiváló festői minőségeket való
sított nneg. A világ eseményeire a publicista gondolatmenetével és olyan 
módszerekkel reagál, amelyeknek eredete a szecesszióhoz vezethető vissza, 



de ugyanakkor a strukturalista törekvésekkel is rokonítható. A kompo
zíció a motívumból, vagyis a témából logikusan következik és alakul. 
Rajza természetelvűen stilizált, szemléletében kettős kiterjedésű, stílusá
ban és festői eljárásában —- a nagy témák ellenére — sem egzaltáltság, 
sem expresszionista túlfűtöttség nincs. Elkerülni ezt az utat, mely pozi
tivista, vagy az érzéki felvillanás által az empirikus nyugalomba vezet. 

Pechán Béla a szocialista téma vajdasági örökségét politikai és társa
dalmi értelemben bővíti. 

ÁCS József 

MICA POPOVIC JELENETEI 

A sok-sok vajdasági tárlat közül — úgy hiszem — egy bemutató min
denképpen eseményszámba megy. Ez pedig Mica Popovic belgrádi festő 
kiállítása. 

Közönségünk jól ismeri a művészt A jugoszláv festészet hetedik év
tizede című kiállításról, amelyet a szabadkai Városi Múzeumban tartot
tak meg. Ismerik Újvidéken, Apatinban és Szabadkán, hogy ne mondjuk 
a frázist: „az országban és az országhatárokon túl", hiszen az 1950-ben 
megtartott önálló tárlatával éppen ő jelezte háború utáni képzőművé
szetünk szakítását a múlttal, és a hatvanas évek elejének egyik első for
mabontója. Az 1963-ban a belgrádi Modern Képtárban megtartott ki
állítás katalógusában Lazar Trifunovic a többi között ezt írta: 

„ . . . Popovic éppen e tagadók és hivők családjába tartozó festő, a 
szerbiai vásárok szemfényvesztője és tűznyelője, író és filmes, hontalan 
bohém, higgadt gondolkodó és szenvedélyes művész, tündöklő technoló
gus és ügyes mesterember, olyan korszerű ember, aki sáros utakról álmo
dozik, a franciák tanítványa és a spanyolok kedvelője — egyike azok
nak a költőszívű értelmiségieknek, akik létrehozhatták ezt a mi bolond, 
nyugtalan korunkat. Ezt a nyugtalanságot tükrözik ezek a képek is." 

Popovic mindenképpen annak az izgalmas pillanatnak a művésze, 
amelyben — minden mással együtt — a művészet is keresi, igazolva vagy 
tagadva, önmagát. Mica Popovic törekvése a saját útján való nyugodt 
következetességével imponál. 

Ha a „bolond, nyugtalan korból" humánus törekvéseinek egészét 'le
szűkítjük csupán a mi pillanatunkra, a t é m á i g , amely uralkodó ezen 
a kiállításon, megrázó művészi üzenete tartalmával és hatásával ismét 
tartós értéket biztosít neki. 

Az ürügy, a kiváltó ok a modern vándormunka jelensége, amely egye
seknek még mindig betevő falatot, másoknak pedig talán gépkocsit, házat, 
tekintélyt jelent.... 

A probléma minden bizonnyal összetettebb, fájóbb, mindent átfogó, 
Zombor, öszi Képzőművészeti Tárlat, 1978. április 7—21. 



rejtett gyökerű és beláthatatlan következményű. A művészi képzeletnek 
szemmel láthatóan e mai kortünet fanyar valósága és szorongása, meg
oldhatatlansága ad ösztönzést. 

Egészen a fájó szuggesztivitásig tökéletesítve vokációját az időbeni 
létezésről és magának az időnek a múlásáról, Mica Popovic olyan mű
v e k e t teremtett, amelyek tulajdonképpen a művészi üzenet és a nézők 
fájó azonosulását eredményezik. Ez, mint a nehéz bor, sűrű és sötét 
folyadék, amely az eszméletlenségig elkábít. Szedjük szét ezeket a, mond
juk, vásznakat részleteikre, a kellemesebb, fájdalommentesebb „élvezet" 
reményében. 

A festmény élvezetet nyújt, nemde? 
A hatalmas, sötét felületek hidegen és kegyetlenül sugároznak, talán 

halottian. A részletekbe menekülve, végképp megzavarodunk, felfedezve 
a tárgyat, amely szinte kiugrik a képből. Igen, ezek csupán talpak — 
a park magányos padján alvónak a talpai. Olyan anyagból vannak meg
formálva, amelyből nem teremthették az embert — szögezzük le bor
zongva. Ám a zár (?) a „csendélet" virágja és az elmúlt idők sötétjéből 
kísértetiesen elővibráló edény a la t t . . . Ez valódi, régi, rozsdamarta, ame
lyet eldobtak, és most ismét visszahoztak a szimbólum realitásába. Egy
kori rendeltetésének új jelentésével, a számtalan tenyér tapintásának 
hangtalan súrlódásával a művészi szándék igéző eszközévé vált, hogy 
a nézőt bevigye a képbe, hogy foglyul ejtse. A számtalan megtámasztott 
fej terhétől nyomott asztallap megfogható és fából van, amíg nem merül 
el a képben. Valamivel távolabb a falon meztelen nő? Reméljük, hogy 
csupán képzelődés. Valószínűleg az óra is az — gyermekkorunk nagy 
hasú, hisztérikus ébresztőórája, a rendhez való reggeli idomítások hang
sokkja, a mindennapok ritmusának ránk erőszakolt pontosságáé, amely 
gátat vet az ifjúi képzelet végtelenségének. 

„Köszönöm, ne" — a visszautasítás gesztusával hárítja el a művész a 
gratulációkat, csodálatunkat és gyűlöletünket, onnan a hatalmas önarc
képről, magunkra hagyva bennünket, hogy bolyongjunk a képek között 
és azokon túl. 

Talán csak nem nevet ki bennünket? 
Most már késő megkérdeznem. A kiállítás megnyitó ünnepsége elmúlt 

már. A festészet mágiájának zombori bárdja Milán Konjovic — már 
elmondta a magáét: 

Ha a festészet igazi festészet, akkor v,z mai is és ugyanakkor örök — 
szemmel láthatóan meg van győződve róla, hogy autentikus alkotómunka 
előtt állunk. Minek kérdezzem hát Micót, amikor már mindent elmond
tak! A választ nem várhatom attól a görnyedt hátú embertől, aki koffer
ral a vállán elmerül a fekete vászon gastarbeiteri bizonytalanságában. Ö 
aztán igazán nem tudná a választ. Mint ahogyan nem tudják ezek sem, 
jobbról, akik az asztal mellett, az ebédmaradéknál üldögélnek. Bizonyos, 
hogy oda jutottak, ahová szándékoztak menni. A szomjas ember esze-



veszettségével isszák a Politika betűit, az ideiglenes haza napilapjai pedig 
nem helyettesítik a messzi „Jugóra" való emlékezés fehér térítőit. Az 
idegen szavak betűi nem csipkék, csak a fehéret fojtogatják a megmaradt 
paprika, kenyér, hagyma alatt. 

„A jelenségek festészetével" Mica Popovic a művel, az önmagával 
és az önmagában való kommunikáció számtalan lehetőségét nyújtja. A 
festmény nyílt. A kétdimenziós képből kibukkanó tárggyal a jelenet 
beleolvad a nézőt körülfogó térbe. A néző tehát így belemerül a fest
mény térségébe, s annak részévé válik, a művész által meghatározott 
valóságban él. A néző tulajdonképpen az élet e színpadán olyan tárgyak
kal van körülvéve, amelyek, habár felismerhetőek, mégis több jelentést 
hordoznak. Ez már túlhaladja az eredeti rendeltetést, és megnehezíti a 
szokványos funkció felismerését. A vászon és a paletta szokatlan környe
zetében elámít, és utat nyit a tudatalattinak. A kép tehát nem kép, a 
lefestett jelenet megvalósulása pedig rákényszerít bennünket arra, hogy 
aktívan részt vegyünk benne, azzal a tanúbizonysággal, hogy nem láto
másról van szó, mihelyt az kézzelfogható. Az érintéssel azonban eltűnik 
a varázslat, és bizalomra van szükség. Vessük el tehát a gyanút! 

A felajánlott témát szenvedélyesen átérző festő arra szólít fel ben
nünket, hogy a jelenet valóságát hozzá hasonlóan éljük át. A beavatott 
intuíciójával, a módszer ismerőjének ügyességével, a festő, filmes és író 
szenvedélyességével Mica Popovic felhasznál minden eddigi tapasztalatot, 
hogy a nézőt az alkotás részesévé tegye. 

Elhittem, hogy a barna, fekete és szürke tompa dobolását, a fehér és 
vörös vijjogását a húsvéti és karácsonyi hazatérőknek a „jugó" utakon 
cirkáló idegen rendszámú kocsijai iránti irigykedés váltja ki. Elgondol
tam, hogy a halálos sötétség és a sápadt visszfény abból az üres versen
gésből sugárzik, amely a „szomszédénál nagyobb házat" emel. Elhittem . . . 

A festő minderre azt mondja: üresség! 
Tehát az engem körülvevő és fölém nyúló vásznak, a belőlük kinyúló 

tárgyak, amelyek engem is a kép terébe vonnak — fájdalmas jajkiáltás 
az üresség miatt, amit a festő az emberben sejt? 

A sűrű vörös bor kábító illata és csodálatos ereje marad a teremben, 
amelynek ajtaját az est utolsó látogatói már kívülről csukták be. Kikí
sérem az expresszvonat utasait, igyekszem minél távolabb maradni a 
frankfurti vénusz halálában rejlő érzékiségtől, kiszárad a szám, amíg az 
ebéd előtt állok, és minden igyekezetem ellenére sem tudom kifürkészni 
az asztalra könyöklő, végtelenbe néző parasztasszony gondolatait. 

Meggyőződésem, hogy Mica Popovic az utolsó porcikámig bevont a 
j e l e n e t e i b e . Konjovicnak igaza van. 

Bela DURÁNCI 
KARTAG Nándor fordítása 



T Á J É K O Z Ó D Á S 

BOGDANKA POZNANOVIC ALKOTÓI TEVÉKENYSÉGE 
1970 ÉS 1977 KÖZÖTT 

Bogdanka Poznanovic, az újvi
déki Művészeti Akadémia docense, 
1930-ban született, korban tehát 
nem tartozik ahhoz a fiatal nem
zedékhez, amely Jugoszláviában a 
hatvanas évek végén egy új, ön-
reflexív művészeti folyamatot indí
tott el. Ennélfogva hiába is keres
sük nevét azokban a visszatekintő 
cikkekben vagy tanulmányokban, 
amelyek az új művészeti gyakorlat 
itteni eseményeit részleteiben vagy 
akár egészében próbálták elemez
ni; a kritikusok látószögében elhe
lyezkedő egyének és csoportok 
mellett az ő tevékenysége valahogy 
mindig háttérbe szorult. Amellett, 
hogy Bogdanka Poznanovic az idő
szerű művészet nemzetközi helyze
tének avatott ismerője, közvetlen 
figyelője és népszerűsítője, 1970 és 
1977 között több értékes művészeti 
vállalkozás szerzője volt, hazai és 
külföldi kiállításokon és kiadvá
nyokban szerepelt, s ő maga is kez
deményezője volt számos megmoz
dulásnak. Férjével, Dejan Pozna-
noviétyal 1970 és 1975 között 
egyedülálló képes információkat 
közölt a hazai sajtóban a nemzet
közi művészeti élet eseményeiről; 
alkotókról, kiállításokról, könyvek
ről és folyóiratokról. A Polja, a 
Student, az Oj Symposion, az Ek-
ran és a WOW című kiadványok
ban összesen hatvanegy Információ 
látott napvilágot. Kezdeményezé
sükre újvidéki műtermükben nyílt 

meg a jugoszláv szerzők kísérleti 
könyveinek első tárlata Knjiga kao 
mesto istrazivanja, Jugoslavija 
1966—1974 címmel. 

Bogdanka Poznanovic művészeti 
megvalósításainak természetét lehe
tetlen egyetlen átfogó meghatáro
zással megjelölni. Alkotásai a kon
ceptuális művészet kevésbé merev 
és doktriner szférájába tartoznak, 
s a mindennapokat, az életet és a 
művészetet egymásba oldó szaba
dabb szellemi folyamatok sajátos 
megoldásainak tekinthetők. Ezeket 
a művészeti modelleket a nemzet
közi szakterminológia hol a kon
ceptuális művészet származékainak, 
hol pedig vele párhuzamos, de 
nem alárendelt rokon folyamatai
nak tekinti, amilyen az akciómfi-
vészet, a folyamatművészet, a per-
formance, a testművészet, az in
tervenciós művészet vagy a főként 
lingvisztikára támaszkodó verbi-
voko-vizuális kísérletek. Bogdanka 
Poznanovic nyolcéves kísérleti te
vékenységét — előtte festészettel 
foglalkozott — a felsorolt jelensé
gek modelljeinek tartalmi-nyelvi 
keresztmetszetében aránylag. hitele
sen meg lehet közelíteni. 

A művészi tervezetek (projektu
mok) rendszerint valamilyen men
tális vagy perceptív folyamat leírá
sára, egy nyitott társadalmi-művé
szeti akció előzetes felvázolására és 
körvonalazására vonatkoznak — 
vagyis az adott tervezetet adott 



akció, illetve megvalósulási folya
mat követi —, Poznanovicnál e 
két meghatározás mégsem tekint
hető egyazon folyamat fáziseltoló
dásainak. Első akciója (Srce-pred-
met — Szív-tárgy, Újvidék, 1970. 
9. 20.) egy műtárgy, pontosabban az 
emberi szív nagyított másának vi
szonyát vizsgálja a nyitott városi 
köirnyezet és a zárt képtár jellembeli 
tulajdonságainak és fizikai lehetősé
geinek ellenpontozásával. Az embe
ri szív lüktetésének ritmusára do
bogó piros szív-tárgy (belsejében 
metronóm volt elhelyezve) az örök 
lét-szimbolika felidézésén, az egye
temes művészetben mindig vissza
visszatérő szemantikai vetületen túl 
utal azokra a jelentésbeli változá
sokra is, amelyek a környezet 
nyelvi artikulációinak összetételé
től függően következnek be szállí
tás köziben. Az akkor oly népszerű 
képtárakból való menekvés ideoló
giájával szemben Poznanovic a vá
ros néhány utcáját megjárt szív
tárgy végállomásául az Ifjúsági 
Tribün galériájának meghitt terét 
jelölte ki, mintegy megfordítva azt 
a folyamatot, amelyet többek kö
zött az ökológiai művészet, a tér
intervenciós művészet, s általában a 
természetbe való menekvés hullá
ma indított el. 

Ha a szív-tárgyat kézben vivő 
transzportőröket az akció bizonyos 
fokú tényezőinek vagy befolyá-
solóinak tekintjük, akkor nyilván
való, hogy a munkatársnak minő
sített — más esetben passzív — 
közönség aktivizálásának szándéka 
itt még meglehetősen burkolt. A 
hagyományos, mimetikus-szemioti-
kus alkotás szemlélőjének fokozott 

mértékű aktivizálására valamivel 
később, 1971-ben került sor a Kon-
zumacija komplementara — Kiegé
szítő fogyasztás című esemény al
kalmával. Ennek az akciónak csak 
feltételei voltak, szabályai nem: a 
cselekmény a galériában feltálalt 
élelem fogyasztására, vagyis egy 
teljesen spontán biológiai reflexre 
épült; a relációkat tehát nem is a 
fogyasztó és a fogyasztás tárgya 
között kell keresni, sokkal inkább 
azokban a törzsi viselkedési for
mákban, amelyek az emberiség 
történelmének folyamán vajmi ke
veset változtak. Bár tény, hogy 
ebben az akcióban már az emberi 
viselkedés (bihaviour) formáinak, 
meghatározott pszichofizikai hely
zetek és változások vizsgálatának 
lejegyzésén volt a hangsúly, tagad
hatatlan, hogy mindehhez a homo 
ludensnek is köze volt. 

Bogdanka Poznanovic fenti ak
ciói bizonyos értelemben a részve
vők közvetlen bevonására és moz
gósítására épültek (az utóbbi vala
mivel hangsúlyozottabban), de még 
nem kifejezetten az emberi test 
vagy az emberi viselkedés képezte 
a kísérletek súlypontját. Az első 
szigorúbb értelemben vett testmű
vészeti alkotásra 1973-ban került 
sor összesen tíz részvevő segédleté
vel (Computertape & body). A 
falra vetített hatalmas komputer
kártyák kétdimenziós optikai me
zejébe állított emberi alakok jel
képes szembehelyezése a technoló
giai művészet olyan rituálját je
lentette, amelyben az ember magá
ra a technológiára kérdezett visz-
sza, kétségbe vonva mind az em
bernek a technológia negatív szem-



pontjai iránti küzdelmét, mind a 
technológia személytelenítő és de-
humanizáló képességeit. Az 1975-
ös Conceptus respiratio Poznanovic 
rögzítéstechnikájának eszmeileg ho
mogénebb fázisát jelöli: a szerző 
különböző emberek légzéseit — 
ahogy ő nevezte, légzésiratait — 
jegyezte hangszalagra előre megha
tározott időtartamban. Ehhez, az 
emberi szervezet valamelyik élet
funkcióját rögzítő és valamelyik 
médium nyelvén át felerősítő alko
táshoz kapcsolódik az 1977-ben 
készült Komunikacija pulsa i im-
pulsa — A pulzus és az impulzus 
kommunikációja című alkotás is, 
amely a képi inverzió eszközeit al
kalmazza. Poznanovic fenti mun
kái a lehető legszorosabban kap
csolódnak a body-art-féle kísérle
tek azon csoportjához, amelyet bi
zonyos emberi viselkedésformák és 
testhelyzetek közvetlen megközelí
tése jellemez; Umetnost — inter-
personalna komunikacija — A mű
vészet — személyközti kapcsolat 
című 1974—77-es folyamatterveze
te ezzel szemben egy, az emberi sze
mélyt nominálisan értelmező mód
szer visszavetülése. 

A művész személyéről kialakult 
évszázados nézetek, az alkotó ne
vének és személyének a társadalom 
és a művészet hierarchiájában el
foglalt helye okozta, hogy a nagy 
nevek mintegy az alkotások elé 
transzponálva és azokat beborítva 
bizonyos minőség védjegyeivé vál
tak, melyek mögött egy, a köztu
datban kialakult képzet helyezke
dett el. Nem egy kezdő alkotó ko
vácsolt tőkét ismert és megbecsült 
személyek nevének spekulatív fel

használásával, mitizálásával vagy 
éppen a tiszteletükre készített al
kotások sorával (elég csak a ho-
mage-műfajra specializálódott mű-

A -művészet foRaltmánaik tágítása — 
Bogdánba Poznanovic alkotása 

vészekre utalni). Bár projektumá
nak eszmei támpontját a nemzet
közi porondon is valamit jelentő 
alkotókkal való személyes találko
zásokra építette, Poznanovic hagy
ta, hogy ezeket a találkozásokat az 
élet természetes menete, egy spon
tán folyamat határozza meg; így 
készültek a Cavellinivel, Dorflesz-
szel, Miccinivel, Munarival, Groh-
hal, Pogacnikkal, Ontanival stb. 
való személyes találkozásokat meg
örökítő fényképek, amelyek a való
ság látszataként jelképesen, az 
adott személy auráján vagy hold
udvarán át céloznak a találkozá-



sokkal járó élmények belső tartal
mára. 

Három mű alkotja a verbo-vo-
ko-vizuális kísérletek szűkebb cso
portját. Az 1971-es Cubes-rivers — 
Köb-folyók nevű akció továbbfej
lesztéseként is felfogható Ars aqua-
tilis azonban nem kifejezetten kö
tődik e meghatározáshoz. Kivitele
zésének ideje: 1972. 6. 29—7. 29., 
helye: a Duna Újvidéknél és a 
Montreaux melletti Léman-tó. Poz
nanovic a legismertebb jugoszláv 
folyók neveit vitte négyzet alakú 
műanyag felületekre — összesen 
tizenhetet —, s a keretekbe helye
zett neveket külön-külön engedte a 
Duna vizére. Egy hónappal később 
a vállalkozás svájci kivitelezésénél 
bizonyos módosítás állt be: a ju
goszláv folyók neveit tartalmazó 
úszó táblák nem külön-külön, ren
dezetlenül, hanem egymáshoz köt
ve, láncszerűen imbolyogtak a Lé
man-tó erősen hullámzó felületén. 
Amellett, hogy ez az alkotás a mű
vészet fogalmi anyagának korlát
lan fizikai átvitelére tesz kísérle
tet, bizonyos tautológiái elemeket 
is hordoz (víz = víz). Ez az alko
tás azonban vizsgálható nyelvileg 
is, csupán verbílis-vizuális termé
szetét tartva szem előtt. Ilyképpen 
szinte az 1974-es Signalne vatre — 
Jeltiizek című 8 mm-es film elé 
vetül, amely Poznanovic esetében 
a szignalizmussal, tágabb értelem
ben pedig a konkrét vizuális köl

tészettel való foglalkozás egyik 
legeredetibb példája. A filmen a 
signalne vatre betűinek elégetését, 
vagyis a verbális anyag fizikai 
megsemmisülését követhetjük végig: 
a jelentésbeli elemek transzformá
ció útján jelbeliekké válnak, meg
maradnak tiszta látványnak; a ki
fejezési sík jeltermészete kerül elő
térbe. 

A könyvön belüli, illetve kívüli 
verbo-voko-vizuális kísérleteket az 
1974-es műanyagból készült, átlát
szó, térsíkokat összeolvasztó Trans-
parent Book határozza meg, az 
1973-as Stellata és az 1975-ös No-
mination című könyvecskék mel
lett, melyek bizonyos fogalmak ér
telmezésének határait vizsgálják a 
művészeti eszközök tágításával 
egyetemben. 

Bogdanka Poznanovic alkotásai 
nem egy szigorúan megszabott 
egységes művészeti program szelle
mében keletkeztek, néhányuk 
csak a szélesebb területeken meg
valósult eredmények bizonyos visz-
sza tükröződések ént fogható fel. 
Munkássága tehát inkább reflexív, 
mintsem analitikus; alkotásainak 
java része a művészet helyének 
meghatározására vállalkozott, ily 
módon kötődve a konceptuális 
művészet különböző elnevezésű, de 
közös nevezőre hozható megnyil
vánulási formáihoz. 

SZOMBATHY Bálint 



KRÓNIKA 

MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK 
A PARTKONGRESSZUS TISZTELE
TÉRE. A Jugoszitáív Kommunista Szö
vetség június 20-a és 24 ̂ e között meg
tartott XI . kongresszusa tiszteletére 
BeLgrádban és az ország más városai
ban is számos művelődési rendezvényt 
tartottak. A pártikongresszus előestéjén 
Belgrádiban — a tévé helyszíni (közve
títésben tolmácsolta — három ismert 
zeneszerzőnk, Rudolf Bra&, Zorán 
Hristic és Borisz Papandoipu'lo egy-
egy művének ósbenwtatójára került 
sor. Az újvidéki Rudolf Rruci Csilla
gos íhajó című műve tulaíjdonképpen 
zenei kollázs jeles költőink, többek 
között jovan Pópoyié, Irv&n V. Laláé, 
Gál László, MiooVag Plavlovic, Stevan 
Raiökovic, Viasko Popa és Jtire Frani-
cevic-PlocW verseire. A zeneműVet a 
Belgrádi Rádió-Televízió szimfonikus 
zenekara és vegyes kara adta elő Mi-
rodaiy , Cangalovic szólójiával, Oskar 
Dánon vezényletével. Miroslav Öanga-
lovié (basszus) és Radmila SmUtjanié 
(szoprán) szólaltatta meg Zonan Hris
tic zeneszerző ugyancsak költők, Bian
kó Miljkovic és Dragomir Birajkoviic 
verseire komponált, Az igazság nevé
ben című zeneművét, majd pedig a 
Jugoszláv Néphadsereg kórusa és 
szimfonikus zenekara bemutatta Pa-
pandopulo. Ünnepi köszöntőjét. 

A Sava kongresszusi palotáiban a 
kongresszus tiszteletére kép- és könyv
kiállítás nyílt. A képzőművészek szö
vetsége a háborúban készült alkotá
sokból rendeztek tárlatot, mtíg a 
könyvkiállítás anyagát a X . komgiresz-
szus óta megjelent, elsősorban marxás

ta kiadványok képezték. A kiállítás 
törzsanyagát á Josip Broz Tito írta, 
illetve a róla szóló könyvek alkották. 

A jugoszláv kommunisták legjelen
tősebb összejövetele tiszteletére a Vaj
dasági Íróegyesület, az újvidéki írók 
közössége és az Ifjú Zenebarátok Vaj
dasági Egyesülete nagyszaibású hang
versennyel egybekötött irodalmi estet 
tartott a. Rádió M-stúdiojában, ame
lyen tartományunk nemzeteinek és 
nemzetiségeinek írói, Miroslav Antié, 
Bohus Paljo, Deák Ferenc, Fehér Fe
renc, Milorad Grujic, Gyura Latyak, 
Ion Maikovican, Pavie Mucai, Gyura 
Plapharnai* Ivo Popié, Pavle Popovic, 
Flonica Stefan, Nedeljko Teredé, Úr
ban János és Perö ZÍubiac léptek fel. 
Az est zenei részében Eugen Gvozde-
novic és Gardán a Mar janoviic zongora
művész, Adela Marusevic operaénekes-
nő, Vairgia István osellós és az újvi
déki 2arko Znenjanim Általános Iskola 
énekkara lépett fel. 
, A kongresszust megelőző hetekben 

jelem meg könyv alakban az ország 
nemzeteinek nyelvén, valamint magyar 
és albán nyervén a Jelentés a Jugo
szláv Kommunista Szövetségnek és a 
JKSZ Központi Bizottságának a JKSZ 
tizedik és tizenegyedik kongresszusa 
közötti munkájáról című könyv és 
még négy kongresszusi dokumentum. A 
magyar kiadást a Forum Könyvkiadó 
készítette és ugyanez a kiadó hama
rosan két kötetben — ugyancsak ma
gyar nyelven — közzéteszi a JKSZ 
XI . kongresszusának dokumentumait. 
Az egyik Josip Broz Titónak, a JKSZ 



dnötkémek beszámolóját és a két kong
resszusi határozatot, a másik pedig a 
JKSZ Központi Bizottságainak, a Fel
ügyelő és a Statútumügyi Bizottságá
nak, valamint mond a hat kongresz-
szusi bizottságnak a jelentését és a 
többi kongresszusi dokumentumot tar
talmazza. 

ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL 
ZÁGRÁBBAN. Június derekán Zág
rábban megrendezték az animációs fil
mek sorrendben harmadik fesztiválját, 
amelynek eredményeit Ládi István a 
Magyar Szobán így összegezte: „ . . . a 
fesiztiiváíLi műsor színessége és sokrétű
sége ellenére sem nyújtott kivételes él
ményt, csupán tájékoztatott a helyzet
ről. Nem voltak olyan alkotások, 
amelyek új iskolát jeleznek. A fiatal 
és a tapasztalt alkotok egész sor jó 
filmmel szerepeltek, de nem volt kö
zöttük olyan, amely fejezetet nyithat
nia az animáció történetében. Igaz, a 
filmek egyre komolyabbá válnak, de 
ez inkább a televízió kommerszhatá-
sával szembeni védekezést jelent, mint
sem új törekvést. Egyesek válságot lát
nak ebben, maisok csupán megtorpa
nást. Valószínűbb azonban, hogy egy 
természetes folyamatról van szó, 
amelynek következményei elkerülhetet
lenek. Az animációs film annyira 
szerteágazott, hogy ma már csak fil
mekről és alkotásokról és nem álta
lános tendenciáról vagy tendenciákról 
lehet beszélni." A fesztiváli műsor 
több mint felét fiatalok, többnyire 
kezdő rendezők filméi alkották. Ezek
ről a filmekről a kritikus megálllapít
ja, hogy i r a fiatalokat elsősorban az 
animáció lehetőségei, a forma gazdag
sága érdeklii, a festészeti és grafikai 
kvalitások köták le a figyelmüket. A 
vizuális hatást a mondamiivaló fölé 
emelik. Jankovics Marcell, a jeles ma
gyar rajzfilmrendező találóan jegyezte 
meg, hogy ^elragadja őket a mozgás 
öröme*. A fiatal alkotók jó része 

képzőművészként indáik, s megfeledke
zik anról, hogy a tárlatlátogatók olyan 
esztétikai ismeretekkel rendelkeznek, 
amilyent nem lehet elvárni a mozi-
nézők többségétől." 

A zágrábi fesztivál egyébként hazai 
sikert hozott, a jugoszláv rendezők 
két első helyet is szereztek, de általá
nos vélemény szerint a díjazott fil
mek sem haladták meg a versenyfil
mek átlagos szíiovonalát. 

VITKOVICS-KONFERENCIA ÚJ
VIDÉKEN. Vítkovics Mihály, a szerb 
—magyar költő és meseíró születése 
kétszázaidik évfordulója ailkalmából A 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hunga
rológiai Kutatások Intézete június 6-án 
Vkkovics-konferenciát tartott Újvi
déken. A bölcsészkari tudományos ér
tekezleten nyolc irodalomtörténész re
ferátuma hangzott el: Sziklai László 
A kétnyelvű költészet Kelet-Közép-
Európában, Fnied István Vitkovics és 
a kelet-közép-európai klasszicizmus, 
Póth István pedig Pest és Buda mint 
szerb kulturális központ című tanul
mányát olvasta fel. Vujics&cs D. Szto-
ján értekezésének témája Vitkovics, a 
szerb író, Sulc Magdaléna Vitkovics 
és Vuk, Milorad Pavicé pedig Vitko
vics saphói versszaka. Vitkovics:. A 
költó regénye volt a címe Bori Imre, 
Vitkovics Mihály és Eger viszont Lő-
kös István szakdolgozatának, ószre a 
Magyar Tuck»mányos Albadémia is 
rendez VAov»ics emlékének szentelt 
tanácskozást, a költő szülővárosában, 
Egerben. 

EMLÉKEZÉS B. SZABÓ GYÖRGY
RE. Az ötvenes évek legjelentősebb 
jugoszláviai magyar irodalomtörténé
szére, a művészeti és kulturális köz-
gondolkozásunkat gyökeresen megvál
toztató esztétára, az irodalom- és tu
dományipolitikusra, tanszékalapító ta
nárra és képzőművészre, B. Szabó 
Györgyre (1920—1963) emlékeztek A 



Magyar Nyék, Irodalom és Hunga
rológiai Kutatások Intézete, valamint 
az író munkatársai, barátai és tanít
ványai, halálának tizenötödik évfor
dulóján. A június 14-d koszorúzáson 
dr. Szeli István, az Intézet igazgatója 
szólt a fiatalon elhunyt tudós sokol
dalú munkásságának értékeiről, s mu
tatott .rá művelődési életünknek azok
ra a már megvalósult vagy épipen- meg
valósuló eredményeire, amelyeket B. 
Szabó György tűzött feladatul, mint 
példáiul a tudósképzés, a szótárkészí
tés vagy bibliográfia-írás. 

KÉT DOKTORI ÉRTEKEZÉST 
VÉDTEK A TANSZÉKEN. Az újvi
déki Bölcsészettudománya Karon az 
elmúlt hónapban megvédte doktora ér
tekezését Vajda József magiszter, a 
szabadkai Tanárképző Főiskola tanára 
és Káiiáh Katalin magiszter, a Hunga
rológiai Intézet tanársegéde. Vajda 
József disszertációjának témája a ma
gyar és a szerbhorvát lokális eset
rendszer konstruktív elemezése, míg 
Káich Katalin művelődéstörténeti té
mát dolgozott fel Vajdiasági szabad 
líceumok 1890 és 1918 között című 
szakdolgozatában. 

GION NÁNDOR NEVEN-DlJAT 
KAPOTT. A kárókatonák még nem 
jöttek vissza című ifjúsági regényéért 
Gion Nándor elnyerte a Szerbiai Ok
tatási és Gyermekvédelmi Szövetség 
irodalmi díját, a Ne vén-díjat. Gkwinal 
együtt az idén M&lena Jovovic, Mi-
hajlo Kovai és Pavel Míu£aj, a jugo
szláviai magyar írók közül a múltban 
eddig Bogdánfii Sándor, Brasnyó Istt-
ván, Deák Ferenc, Jung Károly és 
Németh István részesük ebiben az el
ismerésben. 

GOBBY FEHÉR DRÁMÁJA A 
GYULAI VÁRSZÍNHÁZBAN. A ro
mániai, szlovákjai és jugoszláviai ma
gyar drámairodalomnak szenteli idei 
műsorának jelentős részét a Gyulai 

Várszínház, ezenfelül pediiig a magyar, 
román, szlovák és szenb színházművé
szetnek, olvashattuk Sík Ferenc, a 
Várszínház művészeti vezetője nyilat
kozatában, amelyet a Népszabadság-
nak adott. A Várszíniház, hagyomá
ny aihoz híven, ezúttal is történelmi 
drámákat állít a színpadra, de a ha
zai szövegeikre készült előadások mel
lett három külföldi magyar író tör
ténelmi drámája is helyet kapott a 
műsorban. A jugoszláviai magyar drá
mairodalmat Gobby Fehér Gyula A 
budaiak szabadsága című műve kép
viseli, amelyet ifj. Szabó István ren
dez. Nálunk ezt a darabot A szabad
ság pillanata címmel játszotta a Sza
badkai Népszínház. Harag Gyöngy, a 
marosvásárhelyi színiház rendezője a 
romániai magyar drámairodalom jeles 
darabját, Székely János Caligula hely
tartóját visz»i színre, míg a szlovákiai 
magyar drámairodalmat Márai Sándor 
A kassai polgárok című darabja kép
viseli, A vár lovagtermében egy-egy 
román, szlovák és szerb nyelvű mo-
nodrámát is előadnak. Gobby Fehér 
drámájának bemutatója folyóiratunk 
megjelenésekor, július 22-én lesz. 

A JUGOSZLÁVIAI RUSZINOK 
LETT NYELVEN. A Lett Szarjet 
Szocialista Köztársaságban megjelenő 
irodalmi folyóirat, a Literatura i 
umetnost februári számában jugoszlá
viai ruszin költők verseiből közöl vá
logatást. Nikola Kocsis, Juliján Ta
más, Gyura Papfornaji, Miroszláv 
Sztriber és Angelina Prokop verseit 
közli Kniutsz Szkujenieksz szovjet iro
dalomtörténész tanulmánya kíséreté
ben. A ruszinok és költészetük című 
tanulmány a vajdasági nemzetiség iro
dalmának fejlődési ívét vázolja, és ér
tékeli költészetüket. A jugoszlávtfai 
ruszinoknak az utóbbi néhány évben 
ez már az ötödik bemutatkozása szov
jet irodalmi folyóiratokban. 



SIKERES VOLT A VAJDASÁGI 
ZENEI MŰKEDVELŐK TALÁLKO
ZÓJA. A vajdiasági zenei egyesületeik 
idei szemléjén Rumán (június 15-e és 
18-a között rendezték meg) több mint 
kétezer műkedvelő énekes, zenész és 
táncos lépett közönség elé. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy az előzetes köz
ségi és körzetd selejtezőkön, mintegy 
tizenötezer amatőr vetélkedett, megál-
lapítlhatijuk, hogy ez a sorrendben ti
zenötödük tartományi fesztivál már 
tömegessége trévén is tartományunk 
együk Legjelentősebb kulturális rendez
vényei közé tartóztuk. Éppen ezért al
kalom is a rendezvény a zenei mű-
ltedvelésban elért eredmények felméré
sére. 

A hatvanas évek elején, a fesztivál 
indulásakor, Vajdaságban csupán har
minc-egynéhány zenei egyesület műkö
dött, ma viszont — nem utolsósorban 
a rumai találkozók hatására — szá
múik tízszeresére nőtt. Nemcsak meny-
nyilségileg fejlődött a vajdiasági zenei 
műkedvelés. Az utóbbi esztendők ren
dezvényei arról is tanúskodnak, hogy 
egyrészt valamennyi műfajban számot
tevő művészi eredmények születtek, 
másrészt egyre kevesebb az előadói 
testületben észlelhető, a koraibban bán
tóan zavaró dilettantizmus. S ha a 
csúcstieljesíiimények ma már megállik-
podoct keretekben ingadoznak (az idén 
a legnevesebb vajdasági kórusok szere
peltek halványabban és igénytelenebb 
műsorral, a műkedvelő vonós kamana-
együttesek viszont sikeresebben), az 
átlagszínvonal évről évme magasabb, a 
műkedvelő munka irányítása szakaiva-
totabb, a műsorok megiválaszttása meg-
fonitokalbb. 

Az idén is kiitüntették a legoda
adóbb egyéneket, karmestereket, művé
szeti vezetőket, aktív műked/velőket és 
a legszorgalmasabb szervezőiket. Ezen
kívül a fesztiválra eljutott 48 közül 
21 együttes érdemeké ki a bíráló bi
zottságok legjobb oszitályzatáit és a 

vele járó emlékjelvényt. A díjazottak 
megérdemlik, hogy felsoroljuk őket: a 
znenjartiná Koéa Kolarov és a Josip 
Marinkovic, valamint a kiiklimiHtai Gus-
le ifjúsági énekkar, a szabadkai és 
rumai tamburazenekaj", az újvidéki 
Sortja Marinkovic és az adtai Bartók 
vonós kamaraegyüttes, a kanázsad har-
moniikazenekar, a vegyes karok közül 
a rumai Branimir Markovié, a zrenja-
iwni Bartók; a Becsei Kamarakórus, a 
szabadkai Pro Musica és az újvidéki 
Svetozar Markovié énekkar. Arany 
jelvényt kapott az újvidéki Somja 
Marinkovic művelődési egyesület ifjú
sági népdalcsoportja és a niifcolinoi ro
mán népi zenekar, a népi táncegyüt
tesek kategóriájában pedig az újvidéki 
Pavel Jozef Safarik, a Svetozar Mar
kovié és a Petőfi Sándor, a pamcso-
vai Bunjevaéko kolo, valamint a Rius-
•ki Kmstur-i művelődési otthon csoport
ja-

AÍZ egyre terebélyesedő tartományi 
szemle szervezői már néhány évvel ez
előtt kénytelenek voltak lemondani a 
kezdetben elfogadott teljességigényfí 
műsorkoncepcióról. Először az eredeti 
népi tánchagyomány műfajában szüle
tett önálló fesztiváli rendezvény Ver-
secen, ezentúl pedig az ifjúságii ének
karok találkozója Zrenjaninban lesz. 

PÁNDI Oszkár 

HARMADIK NEMZEDÉK? címmel 
jelent meg a belgrádi Student című 
egyetemista lap májusa színes mellék
lete, melyben 16 fiatal jugoszláv kép-
regényrajzoló alkotása kapott helyet. 
Bevezetőjében Dusán KLjaiié a hábo
rú utárai nemzedékről adott áttekin
tést, hangsúlyoziva, hogy a fiatalok ezt 
a népszerű műfajt egyre összetettebb 
tartalmi-.nyelvi szerkezetté fejlesztet
ték. A bemutatott szerzők kivétel nél
kül az úgynevezett gondolata irányzat 
képviselői, akik az üzleti spekuláció-



kon túlmenően a műfajt lényeges kri
tikai-nyelvi megújhodás útjára vittek. 
Számos alkotás — önmaga kifejezési 
kereteit tágítva — a médium termé
szetének kutatására vállalkozott. A há
ború utáni szórakoztató hangvétel 
után. a hazai képregény önreflexív fá
zisba érkezén, állapítható meg a sze
rény füzet alapján. 

A Q 5 CSOPORT BEMUTATKO
ZÁSA. Az újvidéki Ifjúsági Tribün 
Képtárában, az ifjúság napja alkal
maiból megrendezte első tárlatát a vi
zuális elmélettel foglalkozó Q 5 cso
port. Tagjiai — Faragó Katalin (1959), 
Fenyvesi Ottó (1952), Györe Géza 
(1957), Jánosi László (1953), Kalapáti 
Ferenc (1959) és Sebők Zofoán (1958) 
— Vajdaság különböző helységeiből 
verbuválódtak; jobbára a tartományi 
székvárosban tanuló egyetemisták. El
ső tárlatuk alapján ítélve, a csoport 
kutatásainak központjában a fénykép 
helyezkedik el. Jellemző, hogy a Q 5 
tagjai nem írják alá munkáikat; mind
egyik alkotás a közösség tulajdona. 
Érdekes megjegyezni, hogy az úttörő 
Bosah+Bosoh után kilenc évet kellett 
várni az új csoport megalakulására. 

NEMZETKÖZI ANTOLÓGIA J E 
LENT MEG KRANJBAN. Franci 
Zagoricnik költő szerkesztésében és a 
kranji Edlicija Gong, valamintt a ljub
ljanai Studenitska zalozba kiadásában 
Westeast néven megjelent a konkretiz-
mus nemzetközi antológiája. A gyűj
teményben nydlovanhét, főként olasz, 
osztrák és jugoszláv szerző több mint 
százihúsz munkája kapott helyet. Az 
ismertebbek közül Kiitta sono Katue, 
Eugemio Miccini, Lamberto Piignotti, 
Wffiam ,Xeroa, Eduárd Ball és Ca-
veüini, a vajdaságiak közül pedig La
dik, Matfcováé, Szombathy és Tolnai 
alkotásai találhatók meg benne. A 
Westeast anyagát kiállítás formájában 
ez eddig Knamjban és Skofja Lokában 

mutatták be, őszre pedig Újvidékre 
kerül. ,.,A konkiretizmus éve Jugoszlá
viában" alkalmából megjelent kiad
vány egyéb kísérő rendezvényein 
Kranjban tanáskozást és előadást tar
tottak, és sor került Ladik Katalin 
hangköltészeti bemutatójára is. 

Sz. B. 

JUBILEUMOK, KITÜNTETÉSEK. 
A lapzártánk utáni fontosabb műve
lődési eseményekről csak gyorshírben 
számolunk be. Július 6-án Zágrábban, 
a Jugoszláv írószövetség, a Jugoszláv 
Akadémia és a horvát köztársasági 
társadalmi-politikai szervezetek együt
tes rendezvényén köszöntötték a leg
kiválóbb élő jugoszláv írót, Miroslav 
Krlezát nyolovanötödiik születésnap
ján. Az ünnepséget, amely a Vatroslav 
Lisinskij Hangversenyteremben vok, 
négy kiállkásmegnyitó előzte meg. E 
kiállítások Knleia életét mutatják be, 
felölelve írói, forradalmár! és encik
lopédiái tevékenységét. 

Az ünnepelt író, Miroslav Krleza az 
Űit a paradicsomba című drámájával 
indult június végén romániai portyá
ra a Szabadkai Népszínház (társulata. 
A már 'hagyományossá vált vendégsze
replés .állomásai ezúttal a vendéglátó 
Marosvásárhely mellett még Gyergyó-
szentmilklos és Nagyvárad. A turnén 
Árok Ferenc előadja Domonkos István 
Én lenni című színpadi kollázsát is. 

Pataki László, a Szabadkai Nép
színház volt «tagja, a jugoszláviai ma
gyar, színjátszás egyik legkiválóbb 
egyénisége (jelenleg az újvidéki szín
művészeti akadémia tanára), sikeres 
színészi és pedagógusi pályafutásának 
elismeréséül július 7-e Díjat kapott. 
Ez a Szerb Szocialista Köztársaság 
legrangosabb pársadallmi elismerése. Pa
taki László több mint harmincöt éve 
van jelen színházi életünkben, és majd 



száiz (szereppel, zömmel (kiváló meg
valósításokkal gazdagította szímművé-
szetünket. Legutóbb Mdliiere Tartuffe
jének címszerepét alakította kiválóan, 
jelenleg pedig Magyarországon vendég
szerepel; Székely János romániai ma
gyar szerző Caligula helytartója című 
drámájában lép föl a Gyulai Várszín
házban. 

Július 5^én a Magyar Népköztársa
ság belgrádi nagykövetségén, szerény 
ünnepség keretében, Halász József 
nagykövet átadta Danilo Kiig írónak 
és műfordítónak a .. Munkaérdemrend 
Arany Fokozatát. A kitüntetést az író 
Ady Endre műveinek szerbhorvát 

nyelven való tolmácsolásáért kapca. 
Ady költészetének népszerűsítése és a 
magyar—jugoszláv kulturális kapcsola
tok fejlesztése terén kifejtett tevékeny
ségért Ady-emlékplakettet adományoz
tak Ivan V. Lalié köikőnek, Paszkál 
GÜevszki műfordítónak, dr. SzeÜ Ist
vánnak, az újvidéki Hungarológiai In
tézet, (igazgatójának,' Mühovü Lógat 
zeneszerzőnek és Tröszt Sándornak, a 
Horvátországi Magyarok Szövetsége 
elnökének. Hasonló jubÜeumi emlék-
plakettet kapott nemrégiben dr. Bori 
Imre, Fehér Ferenc, Predrag öudic, 
Joze Hranü, Irfan Horozovic, Gsedo 
Jakimovszki és Kajetan Kovic\ Ez 
utóbbiak a plakettet a z európai köl
tői találkozón, Budapesten vették át. 

Bogdanka Poznanovió: Ars aquatilis, a Dunán Újvidéknél és a 
Léman-tavon Montreauxnál', 1972 



A FORUM KÖNYVKIADÓ ÚJ KIADVÁNYAI 

Fehér Ferenc: Madarak folyója (Harminc év verseiből), 
ára 250 din. 

Fehér Ferenc: A madár árnyéka (Harminc év versfordításaiból), 
ára 200 din. 

Jung Károly: Az emberélet fordulói (Gombosi népszokások), 
ára 230 din. 

Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár, R—ZS, (harmadik, 
záró kötet), 

ára 200 din. 



D O K U M E N T U M 

Saffer Pál: Egy életrajz, amely több annál (V.) 929 

K R I T I K A I SZEMLE 

K ö n y v e k 

Ágoston András: A föderális egységek szerepe (Dr. Gjorgji J . 
Caca: Socijalisticka republika u jugoslovenskoj federaciji) 

940 
Juhász Erzsébet: Epikus rendezés (Örkény István: Rózsakiállí

tás) 943 
Thomka Beáta: Groteszk elformálás (Vári Attila: Középkori vil

lamosjegy) 946 
Tornán László: A régi újvidéki sajtó 949 

K é p z ő m ű v é s z e t 

Ács József: A szecessziótól napjainkig (Pechán Béla újvidéki tár
lata) 951 

Bela Duránci: Mica Popovic jelenetei (Zombor, Öszi Képzőmű
vészeti Tárlat) 953 

T á j é k o z ó d á s 

Szombathy Balint: Bogdanka Poznanovic alkotói tevékenysége 
1970 és 1977 között 956 

K R Ó N I K A 

Bordás Győző: Művelődési rendezvények .a pártkongresszus tisz
teletére; Animációs filmfesztivál Zágrábban; Vitkovics-konfe-
rencia Újvidéken; Emlékezés B . Szabó Györgyre; Két doktori 
értekezést védtek a Tanszéken; Gion Nándor Neven-díjat ka
pott; Gobby Fehér drámája a Gyulai Várszínházban; a jugo
szláviai ruszinok lett nyelven; Jubileumok, kitüntetések 

Pándi Oszkár: Sikeres volt a Vajdasági Zenei Műkedvelők talál
kozója 

Szombathy Bálint: Harmadik nemzedék?; A Q 5 csoport bemu
tatkozása; Nemzetközi antológia jelent meg Kranjban 

E számunkat Pechán Béla és Bogdanka Poznanovic munkáival 
illusztráltuk. 



H Í D — irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat. — 1978. július— 
augusztus. — Kiadja a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat. — Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: 21000 Novi Sad, Vojvoda Misic utca 1., tel.: 021 /22-144 , 51-es 
mellék. — Szerkesztőségi fogadóórák: mindennap 10-től 12 óráig. — Kézira
tokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. — Előfizethető a 65700-603-6142-
es folyószámlára; előfizetéskor kérjük feltüntetni a Híd nevét. — Előfizetési díj 
belföldön egy évre 100, fél évre 50, egyes szám ára 10, kettős szám ára 20 
dinár, külföldre egy évre 200, fél évre 100 dinár; külföldön egy évre 12 dollár, 
fél évre 6 dollár. Diákok és egyetemisták csoportos előfizetése egy évre 50 

dinár. — Készült a Forum nyomdájában Újvidéken. 


