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MбRICZ ZSIGMOND  

BORI IMRE  

I. MODERNNEK LENNII  

Talányosan hosszúra nyúlt kezdetek után gyors és látványos delel őre 
jutás az 1900-as évek modernizmusának égisze alatt -- ez Móricz  

Zsigmond munkásságának summája a Tündérkert megírása körüli id ők-
ben lejátszódott pályafordulatig. Kortársai közül nem ő  volt az egyet-
len, aki a modern művészi ízlésvilág és világlátás felé messzibb tájakról 
indult, ám szinte nincs senki, aki olyan nehezen és annyi m űvészi tusa 
árán vált a „modernnek lenni" parancsa meghallójává, mint Móricz Zsig-
mond. Ha pár esztendővel előbb indul, mint Ady Endre és Krúdy Gyu-
la, vagy pár esztend ővel később, mint Babits Mihály, Kosztolányi Dezs ő  
vagy Csáth Géza, nyilván a „hogyan írni?" kérdésére könnyebben fele-
letet talál. A századforduló pár esztendeje azonban még kell đen meg 
nem világított okok miatt a modern magyar irodalom alakulástörténeti 
görbéjének egyik mélypontja. Úgy tetszhetett, hogy a hagyományosabb 
ízlésnek sikerül visszaperelnie az 1880-as években, illetve az 189с -es  
évék elején fellépett els ő  „modernista" nemzedék m űvészeti eredményeit. 
A modern és modernebb törekvések válsaga azonban kétségtelen. Magya-
rázhatjuk ezt valószín ű leg nemzedékváltással, még inkább pedig a ma-
gyarországi polgári fejl ődés krízisével is. Tény azonban, hogy azok, 
akik a századfordulón kezdték művészi pályájukat, légüres térben talál-
ták magukat. Az Oly lassan készül ő  második Ady-kötet, •az elbizonytala-
nodó, tétovázni kezd ő  Krúdy Gyula novellisztikája, amelyet az utókor 
majd „mikszáthosnak" nevez, beszédes példája a modernista irodalom 
hullámvölgyének. A pályáját kezdő  Móricz Zsigmondnak sem volt va-
lójában hol megvetni a lábát. Írói batyujában devalválódott értékeket 
cipelt magával: a protestantizmust és irodalmi népiességének az ideálját. 
A protestantizmus társadalomszemléletét határozta meg, nép- és magyar-
ság , ifogását befolyásolta, az „édes hangulatokat kelt ő" Baksav Sándor 
népies novellisztikája pedig életlátását irányította és irodalomszemléletét 
határozta meg. A ,,szép történet" eszménye lebegett a szeme el őtt, amely- 
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nek elengedhetetlen feltétele volt az „erkölcsi igazságszolgáltatás" azon 
az alacsony szinten, amelyet évtizedékkel kés őbb majd a „Protestáns Ar-
vaházi Naptár" fogalmában jelöl meg. M űvészi szempontból nem is ve-
zetett onnan út, ahol Móricz az indulását követ ő  majd egy évtized során 
állt. Kísérletei medd őeknek bizonyultak. A novellák különösképpen, hi-
szen csak verses állatmeséi keltettek figyelmet, ez a m űfaj viszont nem 
olyan volt, hogy arra a fiatal író m űvészi létét alapíthatta volna, A 
szép asszony dombja „csengő  versei" pedig a műfaji mélypontot jelzik. 
Nem bizonyultak termékenyítőeknek a korai, nagy ambícióval készült 
tanulmányai sem. Velük Gyulai Ni körének áldozott, amely végered-
ményben befogadta. Ennek a körnek esztétikai agóniáját sem érzékelte 
kellő  mértékben, hiszen az még a múlt század utolsó évtizedeiben le-
mondott az esztétikai gondolkodás igényér ő l. Sem magyar .példaképeinek 
munkái, sem a maga munkássága nem vetett fel m űvészi kérdéseket te-
hát — egy korszakban, amelynek légköre éppen esztétikai kérdésekkel 
volt telített. Nem volt útja a társadalmi élet jelenségei felé sem akkori-
ban: a Baksav Sándor világa, miként az irodalomtörténeti közmegegye-
zés mutatja, a városi-polgári irodalomra reakció, ilyenképpen Móricz 
nem láthatta meg a századforduló korának valóságos társadalmi er ővi-
szonyait és oly kiélezetten felmerül ő  kérdéseit, következésképpen isme-
retlen maradt számára éppen az a társadalmi talaj, amelyen a korszak 
modern magyar irodalma megszuleten. 

Az idejétmúlt eszményít ő  relizmus híve mit sem tudott kezdeni a mo-
dern művészeteknek a századfordulón már Magyarországon is ismert 
vívmányaival. Nyilvánvalóan nem csupán arról van szó, hogy Móricz 
nem vett tudomást a naturalizmusról, a  szecesszió artisztikus világáról 
vagy az impresszionizmus kínálta szépírói lehet őségekrő l. Sokkal inkább 
feltehető , hogy abban a művészi körben, amelyben mozgott, nem tudta 
megszerezni azokat a modern alkotásokhoz nélkülözhetetlen távlataktit, 
amelyek leћetđvé tették volna az életanyag felszabadult, szuverén ke-
zelését, általában a kreatív alkotási módot. Tudjuk, a korszakra annyira 
jellemző  formai kísérletek nem voltak artisztikus játékok csupán, hanem 
az élet valósága egy nagy területének a felfedezését is lehet ővé tették. 
Az új stílustörekvések is a valóság felé tágítatták az írói szemhatárt.. A 
fiatal Móricz viszont még a hasonlat lazítására sem vállalkozik, nem-
hogy a metafora kalandját merte volna vállalni, vagy akart és min 
volna „színesen" látni, mint magyar kortársai, akik a képz őművészetek 
látás-iskolájába is el-eljártak. A hasonlat költ ői léhetđségeivel sem élt 
tehát, és később sem lesz előadásmódjának jellemzője a jelentéstöbblet-
tel rendelkező  hasonlat. Legerősebb hasonlata is erőtlen még 1911-ben is, 
holott ekkor már éltépte azokat a szálakat, amelyek indulásának eszmé-
nyei'hez fűzték. Természetesen mindez a lehet ő  legszorosabb kapcsolatban 
állta fiatal Móricz valóságlátásának jellegével, amelyet a látszatokkal 
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való megelégedés jellemez els ősorban, miként azt a XX. század els ő  hat-
hét esztendejében írott novelláinak látszatvalósága oly szemléletesen bi-
zonyít is. Ritka ezekben az években az olyan Móricz-novella, mint ami-
lyen aTragédia című  például. A legtöbben az életközeg langyosságát  
érzékelhetjük csupán: duzzogó férfiak, diadalmaskodó lányok, asszonyok  

árnyalakjai vonulnak el a szemünk el őtt, mintha csak azt példáznák,  
hogy az anekdota erejéb ől a XX. század elején már csak ennyire futotta  

csupán. 
Móricznak :tehát az 1900-as évek második felében revízió alá kellett 

vennie egyrészt műveltségének XIX. századi eredetű  alaprétegét, más-
részt pedig meg kellett barátkoznia azokkal az intellektuális áramlatok-
kal is, amelyek a kortárs magyar írókat már befolyásolták, hogy alkotói  

meddőségéből kitörve a modern magyar irodalom pozícióit tegye magáé-
vá, ilyen módon engedelmeskedhessen a „modernnek lenni" korparan-
csának. Nem tüntet ő  és nem radikális szakításról van szó természetesen.  
A kiutat is jellegzetesen XIX. századi eszmék kínálták fel, a Pallagi  

Gyula közvetítette evolucionizmus, darwinizmus és pozitivizmus. Nyil-
ván nem kereshető  ezeknek tételes hatása aMóricz-m űvekben, de hogy  
az írónak meggyőzđdésévé vált az a nézet, amely szerint az életnek „két  

vezető  problémája az anyagi élet és a sexualitás", kétségtelen. Egy fiatal  

naturalistának kétségtelenül j б  vezetője lehetett volna Pallagi Gyula tu-
dománya nemcsak a világnézet, hanem a szépprózai ábrázolás kérdései-
ben is. Móricz azonban alig kamatoztatta a hallottakat és olvasottakat,  

a kísérlet gondolatával pedig valójában meg sem barátkozott. Fogéko-
nyabbnak mutatkozott azonban a nyilvánvalóan Pallagi Gyula közve-
títette lélektani és pedagógiai nézetek iránt, amelyeket az evolucioniz-
musból első  mestere kiszűrt. Haeckel biogenetikus elmélete is majd csak  

évek múltán, a Sárarany írásának idején fejti ki hatásait: Turi Dani  

életútja a „törzsfejlődés" tükre is. Természetesen a származás gondola-
tának is nagy lesz a szerepe, a környezet betfolyása nagy jelent őségének  
felismerésével egyetemben. Ma sincsenek azonban fogódzóink Móricz  

,biológiai parabolájának" geneziséhez. Azt tudjuk csupán, hogy hirte-
len és minden különösebb előrejelzés nélkül а  М6гісz-nоvellk erotikával  
telítődnek, s hogy az elkövetkez ő  években a regényekben is központi  
szerepet kapnak. Holott az erotikus motívumok megszólalása magával  

hozta az író valóságlátásának a megváltozásit is, mintha azt látnánk  

bizonyítottnak, hogy az író, aki nyiltan mer beszélni a szerelem kérdé-
seiről, a társadalmi élet egyéb jelenségeinek ábrázolásában is vérszenet  

kapva radikalizálódik. Valószín űleg árnyalatokról van szó a fentebb  

jelzett sorrendben, Móricz művészetének alakulása rajzában azonban el  
nem hanyagolhatónak látszik; mert a kor modernizmusához való köze-
ledésének formájáról árulkodik. S nyilvánvalóan az is értékelihet ő, hogy  
a nemiség interpretációja aMóricz-művekben milyen jellegű, hiszen a  
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döntő  mozzanatot jelenti az író „modernizmusának" kialakulásában:  

ebben talált ugyanis a korszak szellemével érintkezési pontokat. A Mó-
ricz-művek szerelem-felfogása ugyanis mindenképpen rokon, ha nem  

azonosa szecesszióban virágba szökkent „sexuálpatológiával". Ha csak  

naturalizmust emlegetünk, Zola és Bródy Sándor m űveire hivatkozunk  
Móricz Zsigmonddal kapcsolatban, legfeljebb küls őségeiben határoztuk  
meg művészetének kibontakozóban lév ő  folyamatát. S nem is csupán  
arról van szó, hogy írónk felfedezi az ember ösztönéletét és az ösztön-
emberek életét, hanem arról mindenekel őtt, hogy a patalogikus jelenségek  
kötik le figyelmét, hogy a stilizálásra emlékeztet ő  előadásmód nyomaira  
az ilyen jelenetekben bukkanunk, hogy a novellák, regények színpadára  
lépő  nőalakok „viselkedése" azoknak a normáknak tesz eleget, amelye-
ket ,a századvég „fatális asszonyai" kodifikáltak életben, irodalomban  
és képzőművészetben egyaránt. Az sem mellékes természetesen, hogy iVIÓ-
ricz el őbb nézett a szerelmi élet mélységeibe, és csak azután a társadalmi  
létezésnek addig számára elzárt világába, végeredményben pedig hogy  a 
szerelem kettősségét elóbb fedezte fel, mint a látszat és valóság ellent.  
mondásait az élet más területein. Ebb ől a szempontból kétségtelenül na-
gyobb jelentőséggel bír a Csi,pkés Komárominé ,cím ű  elbeszélése, mint az  
írói út fordulópontjának tartott Hét krajcár. Arabban esik szó nyomaté-
~ nc 0.  „ h,g erkölcsű  magyar glóbusról". Nincs rajta ember, akiben ne  
tátongnának lelki szakadékok, mindegyike más, mint aminék mutatja  
magát. A szemérmes, a szűzlánykinézésű  Komárominé házasságtörő, az  
erkölcsrő l prédikáló paptanító pedig maga a szerelmi lobogás. A férfi  
trcára — aMóricz-írásokban alighanem el đször — „veszett vad sóvár-
gás" ül ki, és úgy nyúl az asszonyhoz, mintha meg őrült volna a vágya-
kozástól. Férfiak és n ők hosszú sora követi majd a Csipkés Komárominé  
gímű  elbeszélésének emberpárját, és mindet a vére hajtja-viszi szerelmi  
játékba, kalandba vagy halálos veszedelembe. Mintha gátszakadás kö-
vetkezett volna be Móricz addig csendesen, kedélyesen csordogáló mesél ő -
kedvében, és olyan jeleneteket képzel el, ír meg, amelyek az erotikus  
fantázia működésének a téljében láttatják az írót. Nem elégedhetünk  
meg természetesen annak megállapításával, hogy aMóricz-m űvek férfi л i  
és asszonyai „vágytól szétbuggyant ajakkal" néznek egymásra, és hogy  a 
szerelem-érzés vad testiség alakját ölti Móricznál. Móricz túl van a na-
turalizmus klasszikus megjelenési formáján, s ha nem is ismeri igazán a  
szerelmi játék rafinált „dekadens" változatait, az udvarlás és a csábí-
tás művészetét, de ismeri fiziól бgiáját és patológiáját — egy Krafft-Ebing  
fokán is. Figyelme azonban, miként a Sárarany bizonyítja, elindult  
ebbe az általa igazán soha meg nem hódított világba is. Miközben a  
regény grófn ője a „parasztasszonyok után való leskel ődés" közben észre-
veszi, hogy érzékisége „vérvörös virágzásba" borul, és Turi Dani nyers  
szerelmét kívánja meg, Dani a grófn ő  másfajta, gyöngéd, „dekadens"  



MORICZ ZSIGMOND 	 1129 

szerelmi rafinériája után kezd vágyakozni. A zsidó ügyvédné kívántatja 
meg vele az er ős parfümnek, a „heliotropnak" az ismeretlen iilatát, a 
könnyű  mozdulatot, amellyel az asszony keze megpihen az ura vállán 
(„mintha egy fehér rózsa esett volna oda"), hogy megértse, „mi az az 
elérhetetlen valami, ami hiányzik az ő  asszonyaiból, az ő  szeretkezései-
ből: ez a ruganyos puhaság, ez a lágy érintkezés", amely a „t{'rz legye-
zésének" " ' ' ' a „test testte ensegene 	az erzeset ígéri. S az a Dani, aki oly 
„szabadon csatangolta kurta örömök virágos kertjében", és büntetlenül 
téphette bármelyik virágát is ennek a kertnek, a romlásnak „üvegházi" 
virágához csak egyszer férk őihetett, és az is pusztúlását okozta. Pedig 
Olyan világban élt, ahol anyósának (és szeret őjének) „oly gyűrött és 
petyihüdt volna barna arca, mint a szerelmi izgalom csatatere". Ellenve-
tésként feltehetnénk, hogy a századforduló ún. szimbolista-szecessziós 
művészetének szerelem-ideálja az Erosz más megjelenési formáin inszisz-
tál szívesen — annak ténye azonban, hogy Móricz a szerelem fizológiá-
jának látványát rendre a patológia körébe utalható motívumaival gaz-
dagította, egyértelm űen a korszak „modernista m űvészeti áramlatainak 
elfogadását bizonyítja, még akkor is ha, tudjuk, Móricz csupán m űvé-
szeti gyakorlatában érvényesülnek azok, s mint majd látjuk, stílusának 
egy rétegét befolyásolják. 

A Csipkés Komárominé cím ű  elbeszélésében még csak a nyílt szerel-
mi alku képét örökítette meg, egy esztend ővel később, 1909-ben A cica 
meg a macska című  novellájában azonban a szerelmi életnek még szinte 
nem is bolygatott fátylait kezdi fellebbenteni, s párhuzamosan vele a 
tájképeit is erotikus tartalommal kezdi tölteni, kissé már ujjgyakorlat-
ként a Sáraranyhoz is. A . nyár „lázba gyújtó" itt, az ispán „lázasnak, 
hevesnek érzi a vérét", olyannyira, hogy „arcán pattanások n őnek", 
majd „egy perc alatt t űz sugárzik át az ujja hegyén", az elbeszélés eroti-
kus görbéje mégsem vele ér tet őpontjára, hanem a hirtelen lángolás el ő l 
szomszédba menekülő  és magára maradt feleségével, aki magánosan hagy-
ja, hogy a „fantázia észbontó bűvölete" fejezze be azt, amit az ura kez-
dett vele, s ami el ő l menekült. „Elpirul. Két tenyerébe rejti lángoló ar-
cát, és a szeme meredve kitagul, mintha még azzal is figyelni akarna, 
hallgatózni. At-átvonaglik a testén valami láz, borzongás. Tulajdon ke-
zének tapintása kéjes vibrálást idéz el ő  bő rében, s egyszerre csak lázas 
hőség csap az ajkaira. Úgy marad mozdulatlanul pár percig, az ajkai 
puhasága cserepes lesz, s odaadóan, mohón, bágyadt vággyal ereszti er-
nyedtté magát." Hogy közben asszonyi csalafintasággal a szomszéd pa-
rasztasszony, az ispánné bizalmasa és az ispán szeret ője kerül a férfi 
karjai közé a féleségnek a szeme láttára, az még a novella anekdotikus 
jellegű  vonalvezetéséhez tartozik, és csupán a félreértések „vígjátéki 
helyzete" ígér benne mást: egy szerelmi légyottit 'hármasban a „tudós 
szárazdajka” képzeletében. 
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A szerelmi élet mint az új hangú novellák velejárója alkotást szervez ő  
szerepében mind nyilvánvalóbbá vált az író szemében is. Könny űszerrel 
feledkezhetett meg tékát az „erkölcsi elégtétel" még nemrégen is annyi-
ra tisztelt követelményér ől, s mi több: magáról az etikáról is. Figyelemre-
méltó ugyanis, hogy Móricz az 1900-as évek végén és az 1910-es évek  
elején, tékát akkor, amikor biológiai ihletettségének a teljében alkotott, 
nincsenek jelentékeny morális aggályai, moralistának tehát semmiképpen 
nem nevezhetjük. Különösen nem a Nyнgat közölte novellákban, amelyek 
nélkül nyilván a Sárarany sem született volna meg. Árulkodó !ehet 
ugyan az Élet közölte Alku című  novellája ebből a szempontból, amely-
ben Budapest erkölcse felett tört pálcát a faluról villamosvezet őnek fel-
került fiatalemberrel („Úgy tetszett neki, mintha ez az egész rettenetes 
tömeg, amely körülötte siet, fut, fárad s a nagy 'házak minden szobáját 
ötével-tizével lakja, a becsületes, tiszta falúkból gy űlt volna össze, és ma  
már mind olyan volna, mint a dohos raktárakban rakásra hányt s rot-
hadni kezdő  alma.. ."), de ebben is csak a pénzért árult szerelmet kár-
biztatja, ez veszi el hősének „ízét az asszonytól". Móricz azonban nem 
cinikus amoralista: a „test joga" az 6 szemében akkor mintegy magába 
foglalta az általában ember jogáról alkotott elképzeléseket is, s vált az 
önmegvalósulás alapvető  tfeltételévé. A Sárarany című  regényét, s benne 
Turi Dani életét, e felfogás 'kialakulása nélkül elképzelni nyilván nehéz 
lett volna -- ismert formájában megalkotni pedig lehetetlen. Ivyüvánva-
lбan ebben a felfogásban els ősorban az író ideológiáját kell keresnünk, 
hiszen Мóricz nem a naturalisták módján tükrözte a „valóságot", hanem 
a szimbolizmus-szecesszió kiválta példák nyomán vezette f đhősénаk 
„sorsvonalát". Emlékeztethetünk arra, hogy a sár-képzet jelképi funkció-
jában vonul végiga regényszövegen, még inkább pedig arra a tényre, 
hogy nemcsak a grófnő  látja „keletinek" Turi Danit, de maga az író is. 
A grófnő  szerint Turi Dani „vaskos keleti h ős", „paraszt Don Juan", 
„parasztdíszmén", akihez „mint valami tföldönjár б  istenhez búgnak és 
nyihognak és .táncolnak ezek a buja sárló kancák". Az író pedig a követ-
kez&képpen látja &t ugyanabban a jélenetben: „XJgy haladt el a csikor-
gó ,padlón, vaspatkós csizmájával felvágta a drága sz őnyegeket, mint egy 
đspogány, mint Árpád daliái közül egy. S nem az utolsó. A törzsfőnök, 
aki valahonnan messze napkeletr ől hozza még a lelkében, hogy ünne-
pélyes ,pillanatban, templomban, g őgödben, tedd fel a süveged." Nem vé-
letlen tehát, hogy a regénynék már aa negyedik fejezetében indus bálvány-
hoz hasonlítja: „Amint ott ült mereven, gondolkodva az asztal mellett a 
féhomályos szobában, olyan volt, mint valami indus bálvány; tízezer 
esztendeig el bírt volna ülni így." Még így is van erotikus mágneses tere 
ennek a „keletiségnek", ihát még amikor a grbfn đ  kiéhezett képzelete 
kezdi színezni Turi Danit, és „életében most el őször forrt föl benne az 
a vad, érzéki, oktalan és céltalan buja gerjedelem, amely elfogja és meg- 



MбRICZ ZSIGMOND 	 1131  

rázza az emberi testet, és sarkaiból kiveti a léiket". S nem kevesebbet, 
mint azt áhítozza, hogy egy Borát érje utol a „nemi szerelem intenzivi-
tásában". S hogy mennyire a századforduló légkörében fogant m űről van 
szó, a gróf elmélkedése is bizonyítja, aki a „nyers és tartózkodás nélküli  
párzások szaga" ellenében, s a Turi Daniban testet öltött indiai bálvány  
antitéziseként, a másikról, a korntemplatívról beszél:  

„A nő  a ,fény örök rezgése, az abszolút sugárzásban is tizenhatezer  
kilengést végez egy szempillantás alatt ... A férfi a legfels ő  ideálban, az  
abszolút nyugalom élete ... Szép a csönd, a violaszín, szépek a napok,  
ha semmi emlékük nem marad, szép az egy húr s a legbölcsebb zene a  
pápuák együtemes tam-tamja. Szépek az es őcseppek, ha mind egyformák,  
szép a szív, ha már nem lüktet. Szép a halál, a filozófia, mert az élet  
halála csak átélés egy gondolatból a másikba, egy formából újba.  Szép 
a fehér kéz, de csak a márvány ..."  

Meg nem kerülhető  kérdések ezek a regény els ő  könyvének 16-17.  
fejezetében, mert egyszerre mutatják Móricz Zsigmond új, biológiai jel-
legű  gondolkodásának szinte egész szerkezetét, azt a „rácsot", amely m ű-
vét, s majd még néhány regényét, tulajdonképpen tartja. A regény f ő  
konfliktusának a gyökereit is itt tapinthatjuk ki: Turi Daninak nincs is  
ellenfele a grófon kívül, és más célja sem, minta grófn ő  testének a bir-
toklása — élete végs đ  céljaként, mert ez jelenti szemében a „mindent".  
Akármelyik irányban is indulunk el a regényben, a szerelmi élet kisebb-
nagyobb gócaihoz érünk, s ezek mindegyikén van egy jel, amely a grófn ő  
megkívánt teste félé mutat. S fordítva, vannak a regénycselekménynek  
olyan csomósodási pontjai, amelyek a grбfnő  figyelmét terelik Turi Da-
nira, a szerelemnek még nem ízelt formájára. A két már-már animális  
lény keresi egymást a regényidőben, és talán csak az a különbség kette-
jük között, hogy Móricz jóval nagyobb teret szentel Turi Dani érzékek  
vezette útja rajzának, mint a ,grбfnő  testi ébredésének, amelyet ugyanak-
kor motiváltábban s dekadens felhangokkal színesebben ad él đ , valóban 
„vérverődésként", ahogy az „erkölcsi izgalom" a „testi gerjedelemre" 
vált át a vég .kezdetén lejátszódó nagyjelenetükben. 

Számtalan ellenvetés tehet ő  a regény egy ilyen olvasatával kapcso-
latosan. Nem szabad azonban felednünk, hogy Turi Dani alakjában a 
társadalmi lény háttérbe szorul a biológiaival szemben, hiszen a grófn ő  
felé nem esze, nem ösztönei, hanem „teste" indítja el. Kézenfekv ő  tehát 
a szemléletbeli torzulás is: Móricz és h őse, véleménye szerint is társa-
dalmi felemelkedés útja a nemiségnek nem költői, hanem élettani meze-
jén át vezet, és a társadalmi rövidzárlatok, amelyeket Az Isten háta mö-
gött és az Árvalángok című  regényében rajzol, a nemiség élettani felfo-
gásából szikráznak fel. Éppen ezért a Sárarany szövegében jelt ad б  
társadálmi indulatok bármennyire magukkal ragadóak is, a tár-
sadalmi kritika próbáját nem minden vonatkozásukban állják ki. Móricz 
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társadalmi nézetei az 1900-as évek végén és az 1910-es évek elején kö-
zelről sem voltak olyan 'korszerűek (gondoljunk csak városellenességére!),  
mint a regényeiben felrajzolódó szerelmi ikonográfiai képek. Ellentmon-
dásokról van telhát szó, amelyeknek a Sáraranyban vonzó egységét talál-
ta meg, egyensülyi állapotát azonban nem tudta sokáig biztosítani, mi-
ként azt két töredéke, a Lobogó szövétnek 1910-bőt és a jбszerencsét  
1914-ből bizonyítja is.  

Különben is a Hét krajcár sikere után nem a Sárarany problematiká-
ja foglalkoztatta, noha valószín űleg voltak érintkezési pontok a Vér  
címen elkészült és elpusztított regénnyel, amely „egy földbirtokos jogos  
testvérgyilkosságáról" szól. A Sárarany után s még annak felhajtó erejét  
felhasználva megírta Az Isten háta mögött című  regényét, és átdolgozta  
az Árvalányok cím ű  művét. Mind a kettő  azt bizonyítja, hogy Móricz  
művészetében az élettani szemlélet eluralkodása volt .modernizmusának  
biztosítéka, és eze korszaka regényeinek állandóan jelen lev ő  tényezője.  
Merészségeknek ezek a m űvek sincsenek díjával. A magyar kisvárosokról  
készült már a Móriczéhoz hasanló nyomasztó kép, de Móricz. volt, aki  
az ;istenhátamögöttiség élményének társadalmilag is érzékletes képe meg-
szervezése tengelyébe h ősnőjének a menstruáció kiváltotta lelki zavarait  
állította, megidézve azt a szeszélyt, améllyel az odaadás és az elutasítás  

váltóáramában tartia az érte euekedó hat férfit, végeredményben pe-
dig ahogy rádöbbentette, hogy nem marad más számára, mint , ;kemény  
paranccsal, követel ő  vággyal" gondolni a „saját, külön, rongy férfijára",  

a magyar Bovary úrra. Még jellemzđbb lehet az Árvalányok kérdése Mó-
ricz Zsigmond modernizmusának szempontjából, és ezt is állításunk bi-
zonyitékaként említjük. A maga bevallása szerint regényének alapszöve-
ge az 1900-as évek elején már Galambfelhők címmel készen volt, s hét  
esztendővel később, amikor Оsvát Ernő  regényt kért tőle, ennek szö-
vegét vette el ő , és a Nyugat követelményei szerint átírta. Meg őrizte a  
regény eredeti menetét. Szerinte „ugyanaz a történet volt", mint a két év-
vel azelő tti, de már nem a „Galambfelhok" többé, hanem „Árvalányok"  a 
Szép Ernđtő l kapott „gyönyörű  szó", amely jelentette „Hajdúnánáso .n az  
olyan lányokat, akik az emberiség, a férfiemberiség üdvét szolgálják".  
Móricz elmondta (1931-ben), hogy mi volt az új szöveg többlete: „Itt  
azonban egyszerre csak minden elébem tolult, amit annak idején nem  
akartam látni. Ahogy a vastag papné megölelgeti a kövérke kis tanító-
nđt ... Ahogy dühösen rávert a fiai testére ... Ahogy az urával halálos  
párbajt állott érzéki kielégitetlenségében. Ahogy pletykáltak ... Ahogy,  
már két órája ettek és ittak..." Tudjuk, a :szerelmi élettaniság szempont-
jából nézve az Árvalányok nagyjeleneteir ől van szó, s közöttük is a  
papné és a tanítón ő  kettőséről a leszboszi szerelem ismérveivel, arrúl  a 
tévútról, amelyre a papné kielégítetlenségében lép azzal a gondolattal,  

hogy „de jó volna férifi lenni". A regény harmadik és negyedik fejezi- 
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tének részletes elemzése tudná csak feltárni Móricz biológiai merészségei-
nek teljességét: a testiség 'látványa el őtt a maga korában a magyar írók 
közül senki sem áll rajta kívül ennyire megb űvölten! 

Ebben az ihletkörben kezd a Lobogó szövétnek írásába is — abban 
a szellemben, amelyben az emberr ő l és a világról a Sárarany óta gondol-
kodott, s azon az alkotói módon, amely oly termékenyít őnek bizonyult. 
Kikerekíteni, befejezni azonban 1910-ben nem tudta, s nyilván jellemz ő  
lesz, hogy amikor újra el őveszi s megformálja A fáklya című  regényét  
belđ le 1917-ben, már nem azzal az eljárással dolgozik, amellyel az Árva-
lánуоk szövegét átdolgozta. Mosta regényvilág érzéki légkörét ritkítot-
ta, mert a Lobogó szövétnek főhőse, mint Czine Mihály írja, „erotikus  
ködöt érez maga körül, az érzékiség a legf őbb vétke — ebbe fúl élete  .. . 
A túlburjánzó erotikába Matolcsyval együtt belefullad az egész regény"  
is. S már töredék valójában a Jószerencsét is, holott szemmel 'látható,  
ez is olyan típusú összefoglalásnak indult ,  mint volta Sárarany: ebben  
is a biológiai világlátás adja a m ű  vezérfonalát, a társadalmiság pedig  
csak a kísérője. Pedig Móricz 1909 után jelent ős erőfeszítést tett szem-
léletének szabatos megfogalmazására. Az 1912 - es Kaffka Margitról írott  
tanulmánya is jellemző  lehet ebből a szempontból a naturalista irány  
egészen szabad interpretációjával, de az emberi élet élettani szempontú  
meghatározását mégis a Jószerencsét szövegébe ágyazta, és itt vallott  
tragikum-felfogásáról is. Móricz Zsigmond szerint az ember „holdkóros,  
aki jár a tető  gerincén, biztos léptekkel, és kúszik az élet falain, majom  
őseitő l örökölt állati .fürgeséggel: a pillanatban, mikor emberi létére éb-
red, mikor sok ezer éves emberi agytekercsei kivonják a vezet ő  pálcát az  
ós agysejt ösztönösségéb ő l: nyakát szegi ..." Nos, aMóricz-regényekben  
ezzel az ős-ösztönnel találkoznak férfiak és n ők, ezek az ösztönök so-
dorják őket, és nem akarnak ismerni sem szerelmi, sem társadalmi tila-
lom~fákat, hiszen biológiai ösztönökr ől van szó és élettani reakciókról.  A 
Jószerencsét lapjain példáúl Csemáné csók kiváltotta ájulásában s ab-
ban a vágyakozásban, amelyet érett férfiak éreznek gyermeklányok teste  
után. S hogy Móricz modernizmusának csúcsára is futott, s hogy éppen  
a szimbolista-szecessziós jegyek kaptak er ősebb nyomatékot benne, azt a  
regény egy kis portréja érzékeltetheti. Rassovszky, a fiatalember, Ne-
messály Eugénia 'fényképét nézi: „Könnyedén és kielégítetlenül, mint egy  
párját még fel nem talált szerelem ült ott a képen a hölgy. Volt valami  
vágy, valami várakozás, valami csodaérzés az egész lényében. B гnne  
volt az egyéni érettségnek az a félkészsége, amelyhez már csak a szelek  
suhogásában a mindenségb ől véletlen elővillanó hímpor molekulája  
hiányzik, hogy a tökéletes érés nagyszer ű  aranykora beteljesedjék."  

Móricz Zsigmond „modernista" korszaka azonban nem tartott to-
vább a Nyugat fénykoránál. A változásról hírt adta novellák is: egy-
másutánjuk jelzi, hogy az író fokozatosan visszatér az 1908 előtti fel- 
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fogásához, ismét, az idill és a klasszikus anekdota vonzásába 'kerül. Az-
után a regényeken is kiütköznek a hagyományosabb felfogás jellemz ő i.  
Modernizmusát azonban tiovább .kísérhetjük, hiszen A fáklya lapjain  
még érzékelhetjiik kreatív erejét és a Tündérkert koncepciбjában is utol-
só lobbanására ismerhetünk, de ezek már csak az üstökös fénycsóváját 
adja''k. Mint láttuk, Mбricz Zsigmond modernizmusának id đszaka az 
1908 és 1912 közötti korszakra tehetđ, amikor 'biologizmusa tetđz, s ami-
kor ennek szellemében jellegzetes „nyélvújítását" is végréhajtja. Móricz 
„szavai" többségükben fiziólógiai vonatkozású fogalmakkal kapcsolato-
sak — jelzđs szerkezetek, képzett f őnevek, az igekötđ  használatána к  ki-
szebb-nagyobb merészségei jelzik, hogy az író figyelme mennyire testiség-
re összpontosul б , indulatra figyeld, újító kedve pedig igencsak mennyire 
alkalmi jellegű : egyetlenegy „testi" pillanatot rögzít majdnem mindig. 
Annál feltűnđbb ez, mert hasonlatai ugyanakkor szinte sohasem lépik túl 
a konvenciók kereteit, petyhüdtek, energiák nélküliek. Mintha az, amit 
Mбricz az emberrő l el akar mondani, semmihez se hasonlirható a vilá-
gon, egyediségében pedig általános érvény ű , minden más, ami emberi 
megnyilatkozás, az adott és kritikus pillanatban elt űnik a szemhatárról. 
Akár azt is mondhatnánk, hogy Mбricz modernizmusa az „érzéki düh" 
kifejezésére épült modernizmus -- biológiai parabolájának mintegy a 
végső  kicsengéseként. 

,.- . i  
11•u 1 y ~л.C.Juл j  



FC sL JEGYZЕS EGY KORTÁRS KбLTбRбL  
1979 TAVASZÁN  

PAP J о ZSEF  

Honi Varázshegyünk második emeleti  
tizenhetes számú kórtermének sivár  
teraszán ülünk, szék híján törökülésben,  
előttümk — alattunk — nyájassá szelídül a táj:  

a síkság felől hol mozdulatlan felhdnek,  
hol a látóhatárt elrekeszt ő  gátnak tetsző  
Fruška Gora most egyszerre testközelbe  
került, és asszonyos hajlataival  
kelleti magát a rázúduló fényben. Izgága szarkapái  

cserreg alattunk juharról juharra szállva.  
J. már ismeri őket. Űnmagáról szót se,  
de róluk lelkendezve beszél, csapongó  
esszét rögtönöz szertelen szerelmi  

játékaikról. Aztán hirtelen átvált: friss  

és bizalmas értesülését közli velünk  

szürke, vagyis fekete-fehér technikában  
készült felvételekkel is  
dokumentálva a hírt, miszerint  
T. D. újabban verebeket édesget magához.  

Nyilván a rá jellemző  körülményeskedéssel  
elpiszmog, ücsörög, csicsereg, ugrándozik  

s talán még együtt is hál velük  
háborítatlan alkotóm űhelyében  .. . 
Mindez, persze, puszta találgatás,  
arról, hogy hogyan is teszi, mert nincs rá  

precedens és kézikönyvekben sincs  
leírva a módja. — „Megint egy újabb  
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bolondériája. Akár a koa'lákkal..." —  
akarom mondani, hogy mielőbb  
túltegyük magunkat J. leplezetlen  

rokonszenvvel előadott hírén.  
Csakhogy nem ilyen egyszer ű  a dolog:  
kézről kézre jár T. fényképe,  
s egyszeriben eseménnyé válik.  

Ot magát, mivel háttal álla képen,  

csak a beavatottak ismerhetnék fel  

a tarkóján zsírosan fényl ő , majdhogynem  
kislányosan selymes hajáról.  
— „Olyan ember póza ez — dünnyögi K.  

nyomatékkal ejtve ki a póz szót —, aki  
szívesen játszik bújósdit, vagy még inkább azé,  
aki látatlanul is jelen tud lenni a világban,  

nem érzi szükségét, hogy mosolyával lépjen elénk."  

A verebek viszont (egyik a jobb, a másik a bal  

vállán totál profilban) kerekre nyitott  
félszeműkkel egyenesen a kameraba,  

«ccnnF b a  „ e~amiinkbe  flP' a k_  YV11wJKVVNII ~, v ~ ~~ ~~ ~ _ 

Éppen úgy, ahogyan a valóságban,  
csakhogy itta fényképen zavar б  szenvtelenséggel,  
akárha viaszból gyúrták volna őket. Szбval úgy,  
hogy se öröm, se bánat, de még egy pirinyó 
madárrémület sincs a szemükben.  
Hacsak nem valami hivalkodásféle.  
Meglehet azonban, hogy azt már  

csak mi véljük annak, mi, akik  
nem vagyunk és lehetünk T. D. verebei,  
akiket nem vesz a vállára,  
akik elől bujkál, áthatolhatatlan  
szószövevényekbe, konstrukciókba bújik,  

mi, akik még telefonon is  
csak nagy szükségben háborgathatjuk  
a lakásán a barátsága zálogául megadott  

bizalmas kódjaival jelezvén,  
hogy honnan és mi dologban hívjuk.  



MIODRAG PAVLOVIĆ  VERSEI  

KNOSSZOSZI KUTYAKбRUS  

Emberek csaholtak, üvöltöztek a falak körül 
mint a veszett ebek, 
mi meg a partraszállókat 
segítettük hangunkkal. 
A zűrzavarban tárva-nyitva álltak az ajtók, 
a királyi nyoszolyán hajkurásztuk egymást, 
bikák szarvát nyaldostuk, 
és a kilincsekre kígyók tekeredtek. 
Nem volt mit vesztenünk. 
Alig vártuk, hogy meghódítsanak már, 
Különben a gazdáink faltak volna fel. 

Mikor a dórok betódultak, 
egyikünket ott találták a trónon 
és tátva maradta szájuk ámulatukban. 
Az ipse hosszúkás pofája 
árnyékként terült arcukra. 

Fosztogattak, de nekünk nem adtak húst, 
és szabadságot követeltünk, 
de csak a király hulláját vetették elénk, csúfságul. 
Együk vagy ne együk? 
No de mit volt mit tenni, 
utóvégre a trónján is ültünk. 
A húsa rágós volt, mint a szíj, 
mája zsugorodott. 
Később láncokkal jöttek értünk, 
és kicsaptak, hogy a holdra ugassunk, 
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de a kígyók még kutyábbul jártak:  

nyárson sütötték meg đket.  
Jobb életet reméltünk  
az új urak alatt.  

HABORÚSAGOK  

Ne kérdjétek, miért egymagam  
bolyongok lovam hátán a sziklák közt,  
minden nap felejtik egy szбt, '  
és minden éjjel vesztek egy csillagot,  
és minden reggel másik ajtón  
futok az otthonomból, szököm a gyökereimb đ l.  

оsszeakaszkodik fagy és sötétség,  
sziklák résében keresek menedéket,  

sárkányok és oroszlánok házatáján,  
torkomig éra hó,  
búvó vizekbe merül paripám, 
kanбc vagyok a páncél alatt, 
égek a fagyon két viadal közt, 
egyre várom, a szelíd anyát mikor éri dicséret. 

De nem harsan fel énekszó az úton, 
a templomok tбfenéken telelnek, 
és éjjelente dühös tüzeket látok 
a Uelebit csúcsain 
és :két hóhér ujjait fújja, 
hogy megpörköljön, elpusztítson  
utolsó magvamig. 

Nézzétek, hogy lobognak a tüzek  
a széljárta hegytetбn,  
és ne kérdjétek, miért egymagam  
lovagolok a falvakat messze kerülve,  
és gyбgyfüveket keresek  
sok testvérem s a magam sebeire.  

Kilépek majd a kengyel 'b(S1 én is,  
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ha felharsan a kürtszó a várfokon,  

ha meglágyulnak a tüzek, magukba szállnak a kígyók,  

és megöleli testvér a testvért  
a kova szívében. 

VADÁSZAT  

Szépöcsém meg én vadászni mentünk  
hajnal előtt, a hegyekbe,  
jó lovaink voltak  
és jó nyilaink,  
az erdő  meg bővelkedett vadakban.  
Am szépöcsém, a hallgatag,  
értett az állatok nyelvén:  
a farkasok testvériségről beszéltek nekünk,  
igazságrбl a medvék,  
a vadkanban ükapánk hangját hallottuk,  
a madarakban hajadon maradt  
vagy meg sem született húgocskák riadoztak,  
s így egyre nyújtottuk a vadászást,  

hátha rálelünk az igazi vadra.  

Végül aztán visszatértünk a faluba,  
üres kézzel és kiéhezve.  
Csúfot űztek velünk a parasztok,  
hitvesünk hű tlen elhagyott,  
és minden kincsünk magával vitte,  
még a kolostor papjai se fogadtak be, két kold цst, 
éjjeli szállásra, tál ételre.  

Csak a lovak szolgáltak híven,  
S vittek messzire s még messzebbre  
és a madarak a fejünk fölött szállva  
szétoszlatták a felh őket.  
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BOGUMIL DAL 

Fejemet vennék. 

Mindent, ami fejhez hasonló, 
halomba hánynak a réteken, 
s lóval tipratják éjjelente. 
Aknákat nyitnak a földben 
s ha prófétafej alakú 
ezüströgöt találnak, 
nagy dobszóval cserfaágra akasztják. 
A felhőt is, ha emberforma, 
csáklyával húzzák le, kopjával döfködik. 

Fejemet vennék, 
s nem is hallották szómat. 
Minta mérgétől megfosztott kígyó  
fekszem a sziklahasadékban,  
és nem tudok a bőrömből kibújni.  
0, részeg fejedelmek, 
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azt hiszitek: nem hat cl szavam messzebb,  
mint a vértócsa, melyben heverek?  
A föld rokona vagyok  
s az jobban észben tartja a szót, minta vért;  
ölébe súgom, bodzát ölelve,  
amit a szeretetről tudok.  
Kicsiny a ti kardotok,  
hogy fejét vegye az egész földnek.  

A SZALONIKI TESTVÉRFAR  

Mint két agár, szorosan egymás mellett  
a szlávok közé tértek,  
hogy kivessék rájuk ikerhálójuk,  
szél ellen indultak Szalonikib ő l,  
két dioszkur,  
névtelen népek s űrűjébe,  
melyek sokat dalolnak s káromkodnak,  
de hírük-nyomuk semmi.  
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Látják ám, hogy horkol a Balkán, 
teli bendővel, hosszúra nőtt körömmel, 
és folyton viszket valahol, 
hajában erdei tüzek, üszkök, 
ázsiai lovak tapodják bordáit, 
szájában dárdahosszú furulya. 

Itta balkáni koponya fekete diójában 
surran át a testvérpár, mint az árnyék, 
papi stólában két kozmopolita, 
barlangokba bújnak, hol fehéren rángatózik 
az emberforma halacska, 
belülről érintik a halánték 
tótompor-meleg ereit, 
és hallják jobbról, mit forral a bolgár, 
és balról, min civódnak a szerbek, 
ők meg, szelíd és cirill görögök, 
egymást ölel ő  két felforgató csillag, 
ölben hozzák a betű  ajándékát, 
sötétzöld, mint a mediterrán növények, 
üreskezűek anabázisa, 
faluról falura járva kínálják szívük, 
sót és kovászt a szláv tésztához. 

Holdfény. Tündérszótól visszhangzik az erd ő , 
betűket mondanak, igét számlálnak, 
fény-meander suhan a lomb közt, 
nyomon követve a tudás főszatrapáit, 
amint vetik a tudományt álmos törzseknek 
s tej-forrásokat fakasztanak az égen. 
Vajon mivel viszonozza a Balkán: 
háborúval, freskóval? 

A DAL KEZDETE 

Egy asszony átkelt velem a folyón 
ködben és holdfényben, 
átkelt a folyón velem, 
és azt sem tudom, ki ő . 
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A hegyekbe indultunk. 
Haja hosszú és szőke, 
és oly meghitt csíp őinek mozgása. 

Elhagytuk a törvényt s a rokonságot, 
elfeledtük a szül ői asztal illatait, 
öleléseink váratlanok s hevesek, 
és még nem tudom, ki ő . 

Nem is térünk vissza a város tet ői alá, 
fennsíkon élünk, csillagok közt, 
nem lelnek ránk a katonák, 
sem a sasok, 
csak egy óriás száll le majd hozzánk, 
s elhál az asszonyommal, 
míg én a vaddisznókat hajkurászom. 
A gyerekeink hosszú énekekben 
beszélik majd el a törzs keletkezését, 
kellő  tisztelettel adózván 
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VÁNDOR  

Szidalmak között járom a világot.  

Az emberek gyű lésein  
a rosszul termő  növényekre panaszkodnak.  

Vadak erdei lakomáin  
emberi ravaszságra.  

Felhőnyáj-terel ő  légi lények  
az engedetlen vadállatokat szapulják. 

És dörgő  hangon pöröl angyalaival 
a mennykő-beszédű . 

Föntről leig 
szemrehányások henteregnek 
vad zuhatagban. 
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Odalent a civódб  hangok  
összefutnak a meggyfa alatt,  

hol egy poros, megfáradt ember nyújtбztatja lábát;  
utolsó vagyok a káromlások láncában.  
Nincs kire kiontanom mérgem.  
A szeretet hangján akarok megszólalni  
és úgy indulni fel a hegynek  
az alkotás dicséretével ajkamon.  

KÉT r1T  

Az egyik út jб  
és áttekinthető  
sokan jártak rajta  
vadak  
fák  
ereszként ráhajl б  szikla  

A másik út súrübe vész  
valami ugatást rejt  
valami gonosz büzt  
dúlt bozót  
tüske  

Erre az útra  
melyet mindenki kerül  
erre térsz hogy lásd  
azt a gonoszt miféle  

SZAVAK  

Amint megvirrad  
mondok nekik két új szót  
álomban ejtett  
friss zsákmányom  
elnémulnak ha meghallják  
mi lehet közbül  

és ha a nyelven kicsúszik  
odaát  
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Aki megtanulja közbül  
szakadékba zuhan  
két meredek szirt közt  
aki elhiszi odaát  
nem ,tér vissza  
se vízen  
se vízfenéken  

a fiatalok faggatnak  
hogyan kell szavakat kalapálni  

OSZTÁS  

Egy veder bort  
és sót egy vedret  
ossz szét  
holdtöltekor  
s egy-egy veder tejet  
miПutti І eggel tégy 11i  
a lelenceknek  
s бlelmet vederszám  
készíts elő  
a vándoroknak  
a koldusnépnek  
ki arratéved  
hadd lakjék jól 
míg az eső  dő l 
mintha vederből öntenék  
egy nagy-nagy vedret  
küldj fel  
ama szárnyas lénynek  
egy vedret színültig  
örömökkel  

ÁCS Károly fordításai  
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GOBBY FEHÉR GYULA  

J. P. negyvennégy éves újvidéki fuvolam űvésznđ, a város szinte  
valamennyi állandó és alkalomszer űen összeállított zenekarának  
tagja, egyike azon keveseknek, akik a kicsinyke fizetés és a folyto-
nos létbizonytalanság ellenére is megmaradtak választott mestersé-
güknél, 1979 április havának egyik napján délel őtt az opera zene-
karával gyakorolt, tizenegy órától a rádió együttesének segített egy  

gyermekdarab kísérőzenéjének felvételeinél, fél kett đkör ért a bank  
pénztárához, hogy megmaradt pénzét felvegye a délutáni próba  

utáni bútorvásárláshoz, mert az újtelepi ház egyik szobája még  

üresen tátongott, s mikor fél háromkor végre hazaért, huszonegy  

éves fiával az el őszobában futott össze: a fiú kezében olcsó papír-
koffer, benne minden ruhadarabja. Éppen távozni készült. J. P.  
ordítani szeretett volna, de nem mert. Ebyrészt, a másfél hónap  

alatt, mióta új lakásba költöztek, már négy ízben rendezett bot-
rányt, s mind a négyszer ,a szomszédságnak kellett beavatkoznia,  

vagy szétválasztania az ő  lakásában dühöngő, elegáns fekete szmo-
kingos, de cefetül elázott muzsikusokat, vagy pedig őt magát ki-
mentenie ugyanezen feketeruhás, finomkez ű , de igen veszettül vere-
kedő  urak kezéből. Egyszer mára rendőrség is a helyszínen termett,  
jegyzőkönyvet vett fel és J. P.-nek ígéretet kellett tennie, hogy  

máskor nem okoz közbotrányt és nem háborítja többé az újtelep  

zúgástól, rádiózástól, csörömpöléstől már éppen eléggé háborgatott  
csendjét. Másrészt, a m űvésznő  ha nem is vált be százszázalékosan  
mint anya, annyit már megtanult, hogy semmi értelme a fiára or-
dítozni. A fiú, ezt sokszor büszkén hajtogatta, mikor m űvészbará-
taihoz hasonló stimmungba került, az đ  természetét örökölte, te-
hetséges, vájtfölű, de istentelenül makacs, s ha valamit a fejébe  

vesz, azt végre is hajtja. Ugyanezen tényeket józanul egészen más-
ként értékelte, s egész rokonsága sajnálta, mert nekik elpanaszolta,  

A Másokat hívó hang c. hamarosan megjelenб  novelláskđtecb6l.  
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hogy a fiú is zenebolond, s a tetejében annyira önfej ű , hogy semmi-
féle normális polgári foglalkozásra nem irányítható.  

Remegő  kézzel húzta be maga után az .ajtót.  
Elmentél volna búcsúszó nélkül? — kérdezte.  

A fiú a szemébe nézett, nem hajtotta le a fejét, nem szégyenke-
zett egy csöppet sem. 

Reggel óta várlak — mondta. — Azt írtad a szokásos cet-
lire, hogy délelőtt hazaszaladsz. 

J. P. nyelt egyet. A fiú nem gúnyolódott. Szinte szabályszer űen 
nem teljesíthette soha az el őszoba falára ragasztott, a telefon alá 
dugott, a vázáknak támasztott papírfecnik, füzetlapok, újságszé-
lek, kitépett naptároldalak sok száz és száz kedves szavú ígéretét. 
Talán ezek a sebtében odafirkantott szavak voltak szeretetének 
legnyilvánvalGbb, de ugyanakkor legkevésbé komolyan vehet ő  jelei. 

Ülj le egy percre — mondta, látszólag nyugodtan, hogy meg 
ne riassza a gyereket. —  Szánj rám legalább egy percet. Beszél-
gessünk. 

A fiatalember letette a koffert, leült. Egy fejjel volt magasabb 
az anyjánál, koromfekete haja és sötét szeme akkor is komorrá tet-
te, ha nevetett. J. P. észrevette, hogy most is a mindi g  v i5еh, kopott 
farmernadrágot és a tarkakockás ingét vette fel. 

Két héttel ezelőtt a Bijelo dugme fölvett volna világosit бnak 
— mondta a fiú. — Akkor engedelmeskedtem neked, és elszalasz-
tottam az alkalmat. Rosszul tettem. Most nem hallgatok rád, mert 
ismét lemaradok. Értsd meg, hogy unom az egyetemet, unom a ta-
nulást, unlak tégedet. Engedj utamra. 

A múv&sznđ  hallgatott. Több mint húsz éve várta, hogy fiának 
különszobát rendezhessen be, most mára bútort is kiválasztotta, a 
pénzt is összekuporgatta, de a fiát már nem érdekelte sem a szoba, 
sem a bútor. 

Mit értesz te az én életemb ől? -- kérdezte .a fia. — Nem ér-
ted a fiatalokat általában, nem értesz meg engem, nem érted a mai 
zenét. Miért ragaszkodsz hozzá, hogy a szoknyádon üljek? 

— Nem nagyon értelek — ismerte el. -- Egyetlen érvem, 
hogy a fiam vagy és szeretlek. 

A fiú idegesen rándította meg a vállát. J. P. tudta, hogy nini  

üthet meg érzelgős hangot, mert a gyerek nagyon érzékenye hang-
ra, sokszor csapta be a szeretetre, a családra, az összetartozásukra 
hivatkozva. A fuvolásn ő  akkor jött rá, feln őtt fia van, mikor meg- 
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látta a fiú kezében az ócska papírkaffert. Az valami véglegest, 
megmásíthatatlant jelképezett. 

De mit keresel tea Rani mraz együttesnél? kérdezte. — A 
zenéről többet tudsz bármelyiküknél. Csak azért beszéltelek rá, hogy 
villamossági mérnöknek tanulj, mert az egész családnak az volt a 
véleménye, hogy elég egy éhenkórásznak tartott muzsikusa család-
ban. De neked istenadta tehetséged van. Ha már valamelyik zenekar-
hoz csatlakozol, ne a műszaki személyzet tagja legyél. Húzod a 
vezetékeket, cipeled a hanger ősítőket, a ruháskosaraikkal törődsz, 
tán még a színpadot is felsöpröd majd. Én szégyenleném magam a 
helyedben. Még két-három hónap kitartás, tanulás és diplomás 
mérnök leszel. Akkor mehetsz, ahova kedved tartja, akkor egy szót 
sem szólok. Ígérem. Miért ne bolondoznál egy kicsit, ha az a kí-
vánságod. Esküszöm, még támogatni is fogom a terveidet. De most 
határozottan ellene vagyok, hogy közéjük keveredj. Ha most abba-
hagyod a tanulást, sohasem folytatod. Pedig egy igazi, mindenki 
által becsült és elismert mesterséget szereznél. 

A fiú konokul hallgatott. J. P. ismerte, tudta, hogy ez a hallga-
tás az ő  vereségét jelenti. A fiú .már nem kisgyerek, nem húzhatja 
vissza az ajtóból. A kaffert már régebben vehette, mikor 6 nem 
volt itthon. Ha nem győzi meg, elment örökre. 

Az nem is zene, amit azok csinálnak — folytatta halkan. 
Igyekezett úgy tenni, mintha csupán az eszi beszélne, mintha ér-
zelmei nem is keverednének érvei közé. -- Az csak fényjáték, ha-
talmas erősítők, csillogó és bohóctorka ruhák, érdekfeszít ő  testgya-
korlatok, gyanús reklámhadjárat, méregdrága villamosberendezések. 
És buta szövegek. Hiába fintorogsz, igenis buta, sokszor kétértelm ű , 
sőt vulgáris szövegek. 

A fiú előrehajolt. J. P. látta, hogy most az elevenébe talált. 
Te a régi muzsika szemszögéből ítélsz — mondta a fiú. —

A mai embernek nincs ideje koncertekre járni, kiöltözni, lehúnyt 
szemmel hallgatnia fuvolamuzsikát, ahogy te elképzeled. Mi embe-
ri melegséget és szépséget akarunk kapni, de rögtön, közvetlenül, 
azonnal. 

A művésznő  cigarettát vett el ő, rágyújtott. A fia ugyan nem sze-
rette, hogy cigarettázik, de most szüksége volt a füst megnyugtató 
illatára. 

Szerintem éppen a melegség és a szépség hiányzik abból a 
muzsikából, amit a Bijelo dugme meg a Rani mraz, meg a többiek 
produkálnak — mondta az els ő  szippantás után. — Minden mű- 
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Maurits Ferenc szövegrajza 
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vészet szerves részei, magának a m űvészetnek nélkülözhetetlen ele-
mei nincsenek meg ebben a muzsikában. Nem tagadhatod, hogy a 
legjobb hangszer az emberi hang. És mit csinálnak ezek az együtte-
sek a hanggal? Akarattal eltorzítják. Az már nem is éneklés, az már 
rekedt hörgés, mormogás, nyávogás, ordítozás, b őgés, amit ott hal-
lunk. Nem emberi hang. És ugyanezt teszik a hangszerek hangjával 
is sokszor. Elváltoztatják a hangját a gitárnak, a zongorának, az 
orgonának, az ütőhangszereknek. Mindent fémes, az emberi fül szá-
mára élvezhetetlen, támadó jelleg ű , veszélyesen föler ősített zörejjé 
változtatnak ... Várjál, míg elmondom a véleményemet. Majd én 
is meghallgatlak... Gondold csak meg, tulajdonképpen nem is a 
dallam, hanem a ritmusa fontos az ilyen Gomb, meg Fagy meg 
Halászlé nevű  együttesek produkciójában. Valójában a ritmus 
rángatja egy ütemre a hallgatóságot. Minta törzsi táncokban. Ez 
egy fajtája a neoprimitivizmusnak. Visszatérés az emberi fejl ődés 
régi szintjére mai eszközökkel, mai hangszerekkel, villamos er ősí-
tőkkel, reklámhadjárattal, er őszakoskodással. Ezekhez akarod te 
csatolni az életedet? Ezekért hagyod abba .az egyetemi tanulmá-
nyaidat? 

J. P. elnyomta a csikket. Újabb érveken gondolkozott. Legszíve-
sebben sírni kezdett volna. Ha teheti, akkor letérdel a fia elé, és 
az ölébe húzza, mint valamikor gyerekkorában. Akkoriban még 
az anyjával sírt a gyerek, és a közös szipogás, egymás közelgése 
mindig kibékítette őket. De err ől már régen le kellett tennie, s 
tudta, ha most sírni kezd, a fia azonnal eltaszítja. 

Ez a zene nem is kíván tökéletes muzsika lenni — magyaráz-
ta a fiatalember. — Ez a zene a panaté. Nem az örök, a szép, 
a fenséges. Soha nem akart az lenni, a leg ć jabb együtteseké meg a 
legkevésbé. Éppen ezért fogadja be mindenki. 

J. P. maga sem tudta, haragszik-e a fiúra vagy sem. Mert men-
ni akart, haragudott is rá, de ugyanakkor becsülte határozottságát, 
önállóságát, kedvtelve nézegette széles vállát, villámló szemét, hall-
gatta kissé érdes hangját. 

Azt hiszed, Bach és Brahms, Beethoven és Mozart, Bartók és 
Sztravinszkij muzsikáját nem fogadja be mindenki, aki rászánja 
magát, hogy meghallgassa? — kérdezte, miközben azt szerette vol-
na kérdezni, hogy miért dobja el magától a fia az őáltala fölkínált 
életet, miért dobja el őt magát, miért elégedetlen vele. — Ha az 
irodalomtól, festészett ől, filmtől elvárod, hogy tartós élményt 
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nyújtson, gondolatokat közöljön, művészi formák élvezetét adja,  
akkora zenétől miért nem várhatjuk el ugyanezt?  

Azért — mondta a fiú, aki legszívesebben azt mondta volna,  
hogy nem akarja többé összekötni az életét egy elpocsékolt élettel,  
nem akarja többé a szobájából hallgatni a másik szobában részegen  
lihegő  anyját, nem akarja látni többé a szomszédok kíváncsi tekin-
tetét — ,  azért, mert a rock másfajta m űvészet. Mert lehetővé te-
szi az egyszerűbbek számára is a kommunikációt, az együttjátszás  
és a részvétel felemel ő  érzését, a spontán örömet. Mert nincs szük-
sége a lélekemel ő  csöndre, a múzeumi tiszteletre, az ünnepi megje-
lenésre, a lehúnyt szemekre. A rockot akármilyen társaságban,  
akármilyen szobában, .akármilyen öltözetben élvezi a fiatalság.  

A komoly zene nem az ünnepi öltözék, nem a nagytermek,  
nem a múzeumi tiszteletteljes csönd tartozéka — mondta J. P. mi-
közben arra szerette volna kérni a fiát, hogy ne menjen otthonról,  
most amikor végre férfivá lett, amikor nem kellene már részeg kol-
iégákat hazacipelnie, hogy legalább néha érezze azt a biztonságot,  
amelyre egész életében vágyott, hogy nem egyedül van az üres  
lakásban. — A komoly zenének semmi köze a csúcskultúrának  

-аsághoz  Nincs is cPmmiféle csúcskultúra. A kúltúra  11Ć  V čGčL6 aii~ai~ aauc b....... 	. ____.. __ 	_ -  
is, a zene is egy egységes szervezet. Nem nevezheted ki a balkezét,  
a jobblábát vagy a balszemét önálló egyeddé.  

A te zenédet mind kevesebben hallgatják — mondta a fiú, és  
arra gondolt, hogy nagyon ritkán jár majd haza, ha ilyen rettene-
tes lelkizésbe kerül, mire újra rászánja magát, hogy meglépjen az  
anyjától. — A te zenéd lassan a „komoly" családok sajátja lesz,  
egy szekta, egy elit réteg zenéje, egy mellékterméke a m űvelődési  
életnek.  

Hogy mondhatsz ilyet, mikor te is tudod, hogy mind többen  
járnak zeneiskolába, mind többen kapnak alapos kiképzést az ál-
talános iskolában? — kérdezte az anyja, miközben azt szerette  
volna mondani, hogy haza se jöjjön soha többé, ha egyszer itthagy-
ja, hogy nem is fog tudni róla, nem is fog tör ődni vele, ha kilép  
a csúnya kofferjával az ajtón. — Most divatosa rock, de ez nem  
bizonyít semmit. Százféle divat volt mára zenében, százféle „új"  
hite, hogy végleg átvette a hatalmat, aztán úgy elt űnt máról-
holnapra, mirnha sose lett volna. Miért volna jobba kommunikáció  
jobb egy őrjöngő, ugráló, rángatózó tömeg tagjai között, mint  a 
csöndben élvező  közönség egyedei között?  
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Mert ezek maguk is részt vesznek a produkcióban — felelte  

a fia és felállt. Szerette volna közölni az anyjával, hogy ne aggód-
jon érte, tudó magáról gondoskodni, aztán folytatta: — Mert ez  
a zene a ma lelkét fejezi ki, még akkor is, ha nem tudom megma-
gyarázni neked, hogy miért és hogyan, mert ez a korszer ű , ez  a 
szükséges, ez a miénk.  

Deеhát kivel azonosulsz, Zoltán? — kérdezte J. P., és ő  is fel-
állt, hogy ha kell, megakadályozza a fiú távozását. Érezte, hogy  

könnyzacskói lassan megtelnek, nem sokáig bírja már ki zokogás  
nélkül. — Te már hároméves korodban Mozartot játszattál. Miért  

félsz kimondani, hogy nem minden Pop és rock és nemtudomén-
milyen zenekara zeneművészet teteje. Nem .az igazi zene a kispol-
gári, a konzervatív, az eldobandó. Higyjél nekem! Ne menj utá-
nuk, Zolikám!  

A fiú felemelte a koffert és ,az ajtó felé indult. J. P. tudta, hogy  

nem lett volna szabad becézgetnie. A fiú nem t űrte hogy becéz-
gessék. De már nem tudta tovább t űrtőztetni magát. Sírni kezdett,  
és megragadta a koffer sarkát.  

Ne menj el, kisfiam! — zokogta.  
A fiú arca kőkemény volt. Felrántotta az ajtót, és kilépett.  

Húzta maga után a koffert és az anyját is.  

Ezért taníttattalak? — zokogta a m űvésznő, miközben igye-
kezett mindkét karjával átölelni a koffert. —Ezért tanultál évekig,  

hogy most mindent sutba dobj? Éveket dobsz el az életedb ő l! Leg-
alább diplomálj le előbb!  

J. P. zokogása nem volt egyszer ű , egyhangú és sima sírás. Ön-
álló előadásként is megállta volna a helyét. El őjátéka, bonyolult  
átmenetei, különálló betétei, lassú és halk részei, tomboló kifejezése,  

hosszú áriái voltak. Az egymással még csak most ismerked ő , kíván-
csi természetű  szomszédok pillanatok alatt szinte teljes számban kö-
rülvették a második emeleti lakás ajtaját. Egyesek nem ismerték,  
hogy ki a tarkainges fiatalember, érdekl ődésükre halk és gyorssza-
vú magyarázatok érkeztek, mások találgatták, mi lehet a családi  

veszekedés oka, így az egész gyülekezet mormogott, zúgott, zajon-
gott. De sem J. P. sem a fiú nem tör đdtek az összesereglettekkel,  

egymással voltak elfoglalva.  
Engedd el azt az átkozott kaffert vagy itthagyom minde-

nestül — kiabálta Zoltán. — Engedj utamra.  
Ne, ne menj el, kisfiam — zokogta a fuvolásn ő. Ne hagyj  
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magamra! Nem érek neked annyit, minta Bijelo dugme vagy  a 
Kani mraz?  

A szomszédok izgatottan szisszentek föl az ismert együttesek  
említésére. Legtöbbjük lakásában ott volt egy-két lemezük, leg-
többjük hétről hétre leste, mikor szerepel a zenekara tévé vagy a  
rádió műsorában.  

Mindegy, hogy mit érsz, mindegy, hogy mit .adtál, mindegy,  
hogy mit érzel, nekem mennem kell — kiáltotta a fiú, és letépte az  
asszony kezét a bőröndről. — Majd jelentkezem!  

Megfordult, de nem sikerült elinalnia, az anyja elkapta hátulról  
a kockás inget, maszatos arcát fia hátához szorította.  

Én megölöm magam — sikoltotta. — Ha itthagysz, semmi  
értelme az életemnek! Öngyilkos leszek!  

A szomszédok még közelebb nyomultak, a harmadik emeletr ő l  
egy asszony zokogni kezdett, egy férfi morogva lökte félre a fele-
ségét, aki arra biztatta, hogy tegyen rendet a veszeked ők között.  

Megyek a rendőrségért! — kiáltotta vidáman az els ő  emelet-
rő l egy tizenhat év körüli fiú. —Már tudják, hová kell jönni!  

Zoltán inge kihúzódik a nadrágból, eL đbukkan hátának egy ré- ,  
sze. Fehér bőrén izzadtság látszik. riátranyúl, rángatja az uIguL.  

Ha elmégy, engem nem látsz többé! -- kiabál magas, vékony  
hangon a fuvolásn ő .  

A szomszédok tehetetlenül bámulnak, topognak, szájuk tát-
ják, nem tudják, mit illik vagy mit kellene tenniük az adott hely-
zetben. Zoltán egy reccsenéssel elszakítja az ingét, és nem tör ődve  
az anyja kezében maradt darabkával, hosszú ugrásokkal szalad le  
a lépcsőn. Az asszony hitetlenül bámulja a tenyerén fekv ő  tarka  
rongyocskát, a fiú pedig megáll, és az eis ő  emeleti fordulбbбl visz-
szaszól:  

Mozart vagy diszkó? Körülötted csupa bonyodalom az élet  
— kiabálja. — Fogd már föl, hogy minden sokkal egyszer űbb.  

A szomszédok nem egészen értik, mir ől van szб . Szokatlan szá-
mukra, hogy ilyesmin is lehet veszekedni, együttérz ően fogják  kö-
rül a haját tépő , végtelen sírási rohammal küzdő  fuvolásnőt. Két  
asszony támogatja, irányítaná befelé a lakásába, de küszködik ve-
lük, még egyszer le akar pillantani a lépcs őn. Azok azt hiszik, ön-
gyilkos akar lenni, húzzák visszafelé. Egyszercsak a fejéhez kap  
újra.  

Hány óra? — kérdi zokogva. —Már négy óra van? Enged- 
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jenek, mert így is elkéstem a pr бbárбl. Mit szól majd a karmester!  
Engedjenek, át kell öltöznöm, rohanok próbára.  

Azzal beszalad a lakásába, az .ajtót be sem csukja maga mögött,  
annyira siet.  

— Ki megy a városba kocsival? — hallatszik bentr ől a hangja.  
— Nem vinni be valaki?  

A szomszédok a tárva-nyitva álló ajtó el ő  gyűlnek, kíváncsian  
bámulnak befelé. 



HÓSÁV  

(Regényrészlet)  

BRASNY б  ISTVÁN  

EGY REGGEL RAGYOGÁSA  

Most a deres, csontkemény hajnalban, amikor halvány deren-
gésükben ismét áttekinthet őkké válnak a megszokott városi látkép  

tágas 'karntúrjai, hatalmas árnyéklovasak csapódnak a házak hom-
lokzatára, oly hangon nyitva széjjel a rezzenetlen leveg őt, ahogy  
áZ üveg painan meg vagy 'LUIlk, Cs đLCІ  lél6ј  üK, d gy aiiivkа lаn, lao-
sú légmozgásokkal szerteszitálódó reggel csak sokára tölti ki vagy 
lepi be nyomaikat, amikorra sikerül valamiféle szürkés, s űrű  vi-
lágossággal teleöntenie a kukucskálóablakok üvegtömbjét; e lova-
sok, elszáguldva, tovavetülve, magukkal ragadják minden gondola-
tát annak, hogy bármiféle reggel is historikus következetességgel  

határozhassa meg majd itta leend ő  napot — inkábba rögtönzés  
ismételt és gyönyör ű  lehetősége telepszik vele a házak küszöbére,  
olyasféle indulattal, mintha a Sz űz Anya templomában látható  
némely, megfoghatatlan fénypásztákban dereng ő  szobrot, amely  
annak idején viaszból készült Prokopius Schrotter me9ter keze által,  

most valaki, mindenáron hibát keresve bennük, nekilátna sürg ősen  
beolvasztani és újból megmintázni, hogy napkelte utánra feltétlen.  

elkészüljön vele, s ezt megtenné minden egyes hajnalban, mígnem  
a szobrok sókéves, de egészséges és illatos anyaga annyira összezsu-
gorodna, hogy többé nem futná bel őle magabiztosan tornyosuló,  
tömegükből nem lehangoltságot, hanem elragadtatást sugárzó, és  

termetes testükkel ég felé rugaszkodó alakokra, hanem ökölnyi kis  

torzók, 'leégett gyertyacsonkhoz hasonló figurák maradnának  

belóle csupán, hogy azután a sokadik reggel nyomtalanul széthur-
colja őket, vagy mint jelentéktelen viaszgolyócskákat gurigázza to- 
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va az éles, sírboltokból kitör ő  tempolmi léghuzat, e nyilvánvalóan  
a semmiből támadó szkarabeuszraj, az utcai lefolyó felé. Tehát is-
mételten lábra kapva e rögtönzött leveg őben, szorgalmasan kime-
nőre készülődve, megcsörrentve zsebében az ezüstöket tartalmazó  
papirstaniclit, nedves tenyérrel végigsimítva csikósz őr haját, fejébe  
nyomva a jellegzetes erdész- vagy vadászkalapot, Szikofanta még  
egy utolsó, mély lélegzetet vesz a régi színhelyen, miel őtt végleg  
magával vinné Dummer Auguszt bundás télikabátját és rég viselt,  
vasalt csizmája helyett a magas silány, talán valami üvegkoporsó-
ból orozott, csatos gálacipell őjét hagyná; majd mintha víz alá buk-
na, úgy evez át a hajnali házon, megel őzve mindenki ébredését, s  a 
reményeiben magára talált kétélt ű  a megcsuszamló tárgyak között  
egy pillanatig még a leveg őn át tovazúgó patákat hallgatja, de  
utóbb, miután szilárd talajt ér odakinn a lába, vál'l аt vonva el-
fordul egy talán sohasem létezett utcasarkon.  

Átvágva magát előbb a megaszalodott, eltakarítatlan hóhányá-
sokon, mintha romos falon mászna át, az úttestre kanyarodik vala-
melyik névtelen utcán, itt igyekszik felébredni befejezetlen éjszakai  
álmából, s még kalapján is igazít, járás közben kissé megemelinti,  
mintha az elkeseredett Marinkót tartaná alatta, s fél ő  volna, hogy  
nem jut elég levegőhöz; ám azután megfeledkezik ezekr ől az éjsza-
kákról, hiszen semmi kilátása arra, hogy emlékeiben keresse ottho-
nát, bandukolván a havas kocsiúton, tulajdon és elidegeníthetetlen  
jövője felé tart, ahol kedvelt figurává óhajtaná magát felküzdeni  
leendő  elképzelt környezetében, hiszen tartós szeretetre vágyik és  
származását mindenképpen feledni igyekszik: igy is érkezett a vá-
rosba, valószíne"leg számtalan megveszekedett sorstársával egyid ő-
ben, akik kevésbé e1ókel ő  irányból, a vasútállomás restijében vagy  

harmadosztályú váróteremében töltött diderg ő  éjszaka után köielí-
tették meg, még tegnap pirkadatkor, ezeket a fagyba töpöröd ő  ut-
cakat, s mosta félelemtől szűkölve vacognak valami nedves és  
penészes falú odúban, festését vesztett lebujsarokban, és azt sem  

tudták megmondani, miféle balszerencse vezérelte őket ide, a vi-
lág e néptelen asztalához. Szikafantát azonban nem rémisztik a  
létezés mélységei — vele lényegében nem történhet semmi, sem j б ,  
sem rossz, mivel érdeklődése nem ezek felé a lehetséges történések  
felé irányul, hanem kizárólag csak önmagára kíváncsi, közömbös  
matériaként szűrve át érzékein a világot, semmire sem becsülve  
eközben a bennük ideig-óráig fennakadó tárgyakat, dolgokat vagy  
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embereket, és ha már hozzásodródtak, nem lehet velük egyéb cél-
ja, mint hogy — miután szemügyre vette őket — benyomásait sem  
rendszerezve minél előbb megszabaduljon t őlük: tulajdonképpen  
valami gépez сt vagy szerkezet, amely képes fájdalmat, csalódást  
vagy megaláztatást ültetni el vagy plántálni be a szemek közé,  
félreértéseket halmozni fel, ellentéteket pecsételni a homlokokra,  
ám amit tesz, azt sokkalta inkábba vél сtlen és az esetlegesség ha-
tározza meg, mint az ő  személyesnék mondható szimpátiája, ellen-
szenve, sőt jó- vagy rosszakarata.  

A csípős hidegben arcbőrét dörzsölgetve ujjai alatt megérzi kiser-
kedt borostáit, amelyeket a Fehér Hajó barnára füstöl ődött tükré-
ben .még nem láthatott frissen kialakult arcán, ám képzeletében  
akkor is a tulajdon bajuszos képe merült föl, mintha jég alatt szem-
lélte vagy víztükörb ől csapódott volna arcára az a maszk, úgyhogy  
most mindenképpen bajuszt óhajt, hogy ezzel takarja el eredete  
nvég kitetsző  'hiányosságait, valós születése kétségeit, melyekkel  
egyszer talán még számot kell vetnie.  

A lassan vonszolбdб  kora reggeli pára mögött az éles, aranycsil-
logasú napfény fokozatosan olvashatóvá váló cégtáblákat zsúfol az  
epühetek homlokzatara, üzletek bejárata roie, arak JLdliiiа  Jj .t kcrс -
kiti a tornyakra, derűs és metsző  reggelt rögtönöz, amelyben egy-
kor valaki más is megtette már ezt az utat, siet ősen bukdácsolt az  
utcára hajigált hulladékhalmok között, sz őrmés gallérjával érzé-
keny nyakát óvta, s igyekezett minél el őbb zárt helyre keveredni,  
hogy talán a Fehér Oroszlán asztalához telepedve feleitse el a mö-
götte maradó úti megpróbáltatásokat; a fagy és az éles téli уet ő-
fény annyira megváltoztatta, eldurvította és darabosra faragta az  

arcát, hogy olyasmivel már számolnia sem kellett, miszerint valaki  
esetleg mégis felismerhetné itt, képes lenne dagadt ábrázatáról e-
fejteni a pusztulásnak, a gunyorossá torzult ruinálódásnak azt  a 
vastag rétegét, amellyel h бnapok hányattatásai vakolták be — áin  

mielőtt a kávéházi küszöböt lábával illette volna, borbély jutott  
eszébe, mindenáron borbélyhoz szeretett volna jutni, egy napok óta  
sajgó zápfoga pedig fokozottan sürgette ebben az elhatározásában:  
egy pillanatra megállva, nyelvével még ki is tapogatta az odvas  
fogát, amelynek kihúzatását 'kockázatos lett volna t оvább halogat-
nia. A :menekülő  tehát, nagy sávot foglalva el a házak el őtti havas  
járdából, sebesen kaptatott felfelé egy lélegzetvételnyi emelked őn,  
miközben az állandó hidegtől gyulladásos füle zúgni kezdett, bal  
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kezének két ujja pedig bénára zsugorodott, és letörten kocogtatta  

meg szennyes körmű  kezével egy borbélytányéros ház ajtaját, a  

korai órára való tekintettel ugyanis nem bízhatott abban, hogy va-
lami gyorsan végez majd e helyen, hiába érzi kialvatlan szervezete  

előrehaladottnak a napszakot. Zsongások lépték meg, mintha m ~h-
raj szurkálta volna a tarkóját, és szeme ellenállhatatlanul le-lecsu-
kódott, akár egy végigdorbézolt éjszáka után, s a házb бl nézve ta-
lán azt 'lehetett volna hinni r бla, azért érkezett ide, hogy forró  

fürdőt vegyen, s ekképp űzze ki testéből a mámort, a már alkal-
masint fellépett gyöngeséget, amelyt ől most bűnbánóan szabadulni  
akar, s ha ez sikerül neki, feltéhet őleg a templom felé veszi els ő  
útját, hogy rettenetes, lázálomban vagy alkoholos delíriumban el-
követett bűnöket gyónjon meg, amelyek a1б1 azonban nincs feiel-
dozás, majd így megkönnyebbülve, gyalogosan vágjon neki a Duna  

jegének, ahogyan a többi földönfutó is teszi nap mint nap, csupán  

a Schrotter-féle viaszszobrok egyikének, egy elmélázó, felvont szém-
öldökű , gyermektelen Máriának a kérdő  pillantására emlékezve so-
káig, mert ez a tekintet mintha a sorsuk feletti aggodalmaskodást  

tükrözné. Ám a menekülő-létet Szikafanta teljességgel céltalannak  

találná; a pillanatnyi időre felmerült kép megoldását inkább a vi-
lág semmibevételében érzi, miközben szappanhabban fuldokol, és  

a borbély késétől valб  félelmében jobb lábát magasan felhúzza,  

mintha valami fájdalmat akarna elhárítani: talán att бl tart, hogy  
a borbélya fejét az előtte levő  porcelán mosdóba dönti, s egy gya-
korlott mozdulattal átvágja a torkát. Közben, persze, majdnem  

megfeledkezik arról, hogy felhívja a figyelmet kiserkedt bajusza  

mindenáron valб  épségben maradására, ám végül szinte gyermek-
arccal kerül ki a fehér kend ők zuhatagjából, anélkül, hogy bőrén  
egyetlen 'karcolás is volna, és orra alatt itt a ritkás, vöröses, de  

inkább mézszínű, a 'maga frissességében nyírottnak t űnő  bajusz,  
amitől egyszeriben igazi, született férfinak érzi magát, s úgy is  

törli bele izzadt tenyerét zekéjének kiillatosított gallérjaba, mint  

valami halványképű  és ideges ficsúr, s elfoglaltsága szinte meg-
akadályozza abban, hogy a számla kiegyenlitéséról gondoskodjon.  
S így, merőben új arcéllel lépve ki a lassan benépesülni kezd ő  ut-
cára, még egy süvít ő  füttyöt is megereszt a foga közül, amire né-
hány kétes öltözékű  egyén nyomban hátra is fordul, ám a járóke-
ldk közül sehogyan sem tudják most kiválasztania füttyög őt, s  
továbbkullognak, úgyhogy Szikofarnta ekkor már biztos benne, mi- 
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szerint nem lehetne egykönnyen elkülöníteni a tisztességes külsej ű  
és megállapodott emberek tömegéb ől. Néhány kirakatban még ter-
mészetesen ellenőrzi az arcat, majd utána úgy dönt, hogy lakást, de 
legalábbis szabót keres magának, bár puszta hálóhely fenntartásá-
ra, amire tulajdonképpen szüksége van, érzése szerint nem is igen  

kellene gondot fordítania, a véletlen ugyanis mindig a rendelkezé-
sére áll, de mivel váratlan elhatározással névjegykártyát szándé-
kozik magának készíttetni, ahhoz els ősorban állandó névre és ál-
landó lakáscímre van szüksége, s effajta megfontolásból mindket-
tđrđl végső  ideje gondoskodnia. A Nikifor O čajanski név mellett, 
mellé vagy teljes elhanyagolásával felvehetné •talán a Szederjén 
Xantafil nevet is, amelyben — el őkelőségén túl — már-már m űvé-
szi hangzást vél felfedezni, és emellett meg van gy őződve róla, 
hogy az ilyesmit méltányolná is részér ől a város, amelynek leveg ő-
jét mintha máris egy hulló madártoll krikszkrakszával jegyezték 
volna meg. 

Tehát magabiztos léptekkel nekilódulva a korai utca fényözÜné-
nek, csupán a fejében érezve egy valamikori vagy id őn kívüli tör-
ténelmi hóvihar örvényeit, amelyeket valaki másnak a szeme látott,  

bizonyára azé a menekülőé, aki megfoghatatlan és teljességgel fel-
idézhetetlen körülményei ellenére részint mégis e falak között re-
kedt, és most, annyi id ő  után, megkísérel igényt támasztani Sziko-
fanta kialakulatlan emlékeire, formátlan gondolataira, nézetekkel, 
elgondolásókkal, véleménnyel szándékozza talán felruházni, eset-
leg tapasztalatokkal, amelyek az agyát elborító havas orkán fiig-
gönye mögött lappanganak, bár hihetetlen, hogy mind ez ideig 
senkinék sem sikerült volna megszereznie őket. Úgyhogy iménti 
magabiztos lépteit máris tapasztalatokra való kilátással párnázva 
ki, kalapját kissé a szemébe húzva a tambol б  elméleti hóviharban, 
olykor egy-egy felületes pillantást vet az utcai hirdet őtáblákra, a 
magas ablakokban Іlappangб  apró betűs értesítésekre, amelyekb ő l 
ugyan nem sokat ért, csupán a bet űk formáját értékeli, élvezettel 
kerekítve rájuk a szemét, s igencsak elégedett lehet velük, hiszen a 
jókedvtől már-már szökdécselve kerülgeti az útjába akadókat, vidám 
Pardon! Oppardon! kiáltások kíséretében emelintgetve szakadat-
lanul a kalapját, mire a legtöbben akként veszik máris szemügyre, 
akár valami kedélyes csodabogarat, akit a jöv őben a város érde-
kességei és látványosságai közé fognak sorolni. Majd miután kijut 
a tágas és verőfényes utcából, havas sövényeknek rugaszkodik ne- 
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ki, és végül valami Piac környáki pincekocsmában t űnik el, szinte  
nyoma vész: a ragacsos, .kiömlött italok tükrét villantó asztalok  

között kezdhet talán elszánt alkudozásba, ahol majd b őbeszédű  ré-
szegesek veszik a szárnyuk alá és irányítják olyan helyek felé, ame-
lyek kezdettől fogva potenciális lakóhelyei a hozzá foghatóan már-
is felfelé törő  egzisztenciáknak, akik vasárnaponként, ebédid ő táj-
ban, oly céltalanul tudnak bolyongni az árnyékos falak tövében,  

mintha valami kimondhatatlan dolog, legalábbis a m űfogsorukat  
veszítették volna el, amit bárki megtalálhat ugyan, de senki sem  

fog felvenni, és pusztán id ő  kérdése, hogy éget ő  szükségükben mi-
kor bukkannak majd rá valamelyik falkiszögellés mögött vagy  

néptelen kapualjban, ahová — más választás híján — vizelni ug-
rottak be egy pillanatra az azóta már messze szállt, zajongó dél-
előttön.  

PÁRBESZЁD A TÜKÚRBEN  

Miféle érzés legyen ez, amikor egy — emberi fogalmak szerint  

legalábbis — kiszámíthatatlan id őpontban elnémulnak, hosszú hát-
rálással elhalnak a hangok, akárha viasz dugaszolná be a fülét: az  

óra előbb 4,40-et mutat, majd nemsokára 5,10-et, délután, vagyis  

már este, a korai téli sötétedésben; most egyszerre hosszú, sóhajtás-
szerű  recsegéssel megnyílik a padló, valahol az els ő  emeleten vagy  
még feljebb, tetsz őlegesen elképzelt magasságban, és zöldes loccsa-
nással elszáll az érzékekb ől a világ — a körerkély odakinn népte-
len, a deszkalépcsőt pedig lassú hullámokban önti el emelkedő  
szintje annak a megfoghatatlan és finom szitálással gyarapodó  

morzsaléknak, amiből majd rendkívül súlyos éjszakája áll össze az  
itt lakozónak, akinek ablaka alatt a többi lakó a bádog szemetes-
kannát tartja, régi megszokásból, a szomszéd háziasszonyok kor-
mos és lepattogott zománcú edényeikb ől csorba alumíniumkanállal  
ide kaparják a maradék krumplifőzeléket, parajt, spárgát, s dobják  

elpiszkaládott, véres kötéseiket s vattájukat a krumplihéj és zöld-
séghulladék között, a kilátást az udvarra pedig a korlát fölé tere-
getett, szakadatlanul és látszólag mindhiába száradó fehérnem ű  ta-•  
karja el, amelynek egyes darabjairól akár szemmérték alapján is  

következtetni lehet a tulajdonos vagy tulajdonosok bizonyos testr ć -
szeire, terjedelmes asszonyi idomokra rés szélbe lobbanó leányka-
alakokra, tehát csupa felt űnő  mozdulatra, s ezeket mind oly egy- 
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szerű  volna belopni az inge alá, hogy fehérségükkel itassa át lég-
lakб  létét ... úgyhogy még a szemeteskannát is nap mint nap béké-
ben hagyja az ablaka alatt, úgy tekinti a maga részér ől, mint va-
lami úri bolondériát ... inkább az imént nekilódult borzongó  

semmit, kiteljesedő  fásultságot igyekszik most beburkolni a b őrével,  
mivel tisztában van azzal, hogy a benne, körötte megnyílni készü-
lő  léttelenség minden perce őt szándékozza magához idomítani,  
sokkal tartósabb és határozottabb állapotot mutat majd fel el őtte  
az övénél, s ezentúl egy rajta kívül álló, másmilyen, id őtlennek  
retsző  folyamatot is a testébe zárhat vele, szöveteivel itathat fel,  

olyan elfeledett indítékait a jelennek, amelyek nélkül nem állhat-
na meg ma egyetlen fal sem, nem lenne sem nyílt, sem zárt tér ;  
csak parttalan gomolygás és soha ki nem ismerhet ő  langyosság,  
amiben érzékelhetetlen volna az anyag, az idomok, akár valami  

állati szem belsejének híg zselatinjában, még az ősidők előttrđ l,  
amikor semmi látnivalót se keretezett be az összesség oly tétován  

megnyíló pillantása, valójában önmagával takarva el tulajdon ki  

sem formálódott arcát a csillagokt бl derengő, tágas anyaméhben.  
Elszakad hát most ez az ovatis viiag, s vegüi нctы  IcSZ hоgy  an, mi  
ből s miként élnie: mindenképpen jegyezzük meg ezt a napot, fi-
gyeljük az esti árnyak elszínez ődését, ahogyan arany fény hullik a 
mindenségre, zuhan bele nagy magasságból, villózik hosszan, míg 
csak egy távoli szobában, valami alacsony polcon hetet vagy nyol-
cat nem csendít a régi horolбgium, s házikójának tetején az apró, 
fehérlő  csontú, tisztára pucér halál ugyanennyit nem suhint a 
patinás 'kaszájával — ekkor majd valaki odasomfordál a hideg 
lapú, hellyel-közzel már vakulni kezd ő  velencei tükör elé, amei у  
oly hosszú utat tehetett meg egykor, míg erre a mostani, egyszers -

mind véglegesnek is mondható 'helyére került, s ott képmását — az  

üveglapra lehelt párafoltként homályos, vagy mint ezüstoxid,  

mélyről visszaderengő, papírlapnyi és elmasбdб  felül_etet — kezdi  
szemlélni, amit annyira megkapónak, érzékenynek és távolokba  

révedőnek talál, hogy előbb-utóbb kénytelen lesz megszólítani,  
akár valami borongó, különleges érzésektől, honvágytól, fel-feltör ő  
szenzualitásokt бl gyötört idegent, akinek sem barátja, sem hozzá-  

tartozója nem él itt, és minden megráikódtatását, sorsa kilátásta-
lanságát végül is beszédes szemével igyekszik a világba emitálni,  

úgyhogy segélykérő  és áldozatkész pillantásai is most nyilvánva-
lóan erről árulkodnak; ó, e megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan  
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látszat csalja 'kelepcébe az arckép szemlél őjét, akinek bensőjében 
magasztos hangszerek szólalnak meg erre, és mily dübörg ő  fortis-
simóval, a hirtelen támadó emóciók mekkora erej ű  replikájával —  
s egyszerre, hogy a vonakodás szertefoszlik benne, mennyi mindent  

hajlandó lenne elkövetni a szenvedőért, talán még az elborult, vissz-
fénytől pislákoló közegből is kiemelné, ha nem tartana attól, hogy  
az üveglap bezúzásával túlságosan is megrettentené vagy netalán  

akaratlanul is felsértené gyümölcshéjként hamvas b őrét, sötét vi-
rágsziromként selymes ajkát s azokat a szemeket, melyeknek be-
párásodott borújából bármely pillanatban zavart könnycsepp gör-
dülhetne le a sötét és hosszú pillákon, míg csak a tükör lapjára  

nem jutna, s ott, akár egy véletlenül odahullott és gyémántos es ő -
csepp, 'egy ideig tétovázna, hogy merre is vegye útját, felfelé-e, a  

gyöngyházszín homlok, vagy épp lefelé, a telt vonalú ajkak szegle-
tében .megmutatkozó gödröcske finom ráncainak irányába, amelyet 
Oly rég csókolhattak, de úgy, akkora er ővel, hogy bemaszatolja a 
széjjeldörzsölt kármin, s a szél elkapja azt a levendulaillatot, amit  

az általa használt arcvíz lobbant utólag a kigyúló, táguló pórusú  

bőrön, amely így próbálja meg elmondani a maga lappangó iga-
zát, követelve, hogy gyógyítsák, 'kényeztessék az id ő  kiállt, súlyos  
próbái utan, mert sohasem lehet biztos abban, hogy csakugyan vé-
get értek ... és mindent árohat most e képzeletbeli mámor zsongá-
sa, meglibbenti a vitrázsaktit, mintha valaki, meggondolatlan, mö-
göttük lapulna, és nem tudná többé visszatartani heves, felgyorsult  

lélegzését, s előbb-utóbb ki fog törni, elő  fog rontani onnan, bár-
mennyire is biztosnak vélte rejtekhelyét: ha más nem, .megrettenti  

majd a tér heves mozgása, süvít ő , táguló örvénylése, amely fellib-
bentve rajtuk az abrosz szegélyét, sorra megmutatja az asztalok  

rejtélyes lábait, a szekrényekb ől pedig ruhafodrakat cibál el ő  vagy  
havas és habos fehérnem űk 'kimondhatatlan helyékre applikált csip-
kéit, s fényes, izzó selyemként villantja meg a tükör el őtt ábrán-
dozб  vakítóan fehér térdhajlatát, aki most kezét széjjelzilált hajú  

tarkójához emeli, s ajkai hajtűt szorítanak, amelynek sötét lakkja  

kuszált és bizonytalan nyomot hagy arca krétaként ,széjjelporzó у i-
lágosságában, s kizárólag csak ehhez lehet most igazodnia félho-
mály mélyén, mert elbizonytalanodott valója egyre inkábba tükör 
lapja mögé települ át, ahol érinthetetlen lesz, minden mozdulatra 
hajlamossá válik a tovasuhanásra, mert csak így tud védekezni 
bármiféle határozottsággal szemben, valubilitását használva az ide- 
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gen akaratok béklyóinak elkerülésére, az el őlük való kitérésre, és  
csak a hangját hallani már vagy ékszereinek kicsiny, sóvárgó pen-
dülése szabadul ki csupán az önmaga által kiképzett hermetizmus-
ból, meg talán egy-egy hajtincsét sodorintja még arca elé a lég,  
áramlás, amit feje egy gyöngéd mozdulatával fogad, mintha ekkép-
pen óhajtaná semlegesíteni, komoly arccal utasítva vissza e tala-
kodб  és kiszámíthatatlan kacérságot, míg csak végleg le nem hullik  
az éjszaka, sötét, bársonyos f űvel nőve be a falak felületeit és a  
mennyezet sarkait: ett ől kezdve már csupán egy futamodásnyi id ő  
marad a horológium számlapján a következ ő  kerek óráig, amikor  
is léptékként iramodnak majd róla tova a csendítések, és a kaszáló  
kicsiny halál elhagyja megrögzött helyét, minden lépésnél nagyot,  
egyre nagyobbat suhint, hétszer, nyolcszor, talán kilencszer is —  
de még mindig túl messze van ahhoz, hogy elérje ezt a nyakat, s a  
felszegett áll a1б1 kifröccsenő  vér elborítsa, nem, letörölje, sötétre  
mossa a tükör is kihunyó lapját. — S ekkor oly elszánt er ővel szó-
lítani meg az idegent, mellékes, hogy melyiket, a tükörben vagy  a 
sötétfüggöny mögött lappangót-e, hogy ahelyér ől elmozdult ki-
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- 

tó  házikójára, s ott remegve állapodjon meg .a helyén, ismét béná-
ra válva; s hangja egyszerre oly éles és metsz ő  legyen, mint a fa-
gyos éjszakában váratlanul felragyogó hold fénye vagy egy kilob-
banб  csillag végtelenül agresszív és gyilkos sugara: így kezdje el  
mondani gördülékeny szavaival a régi, elavult gondolatokat, ame-
lyekkel egyedüli acélja kivédeni életének sápasztó éjszakáit, amíg  
csak sókára, jóval ,éjfél után váratlanút ki nem ül a diderg ő  csönd  
az éjszaka hideg, már kékül ő  ajkára, s hallhatóvá nem válik oda-
kinn egy éji madár burukkolása, amely a tél ellenére is meleg hang-
jával és testével mintha a szíve felé keresne utat, hogy lakmároz-
zon belőle, amiről azonban ugyan kinek volna bátorsága megfon-
tolt hangon akár egy szót is ejteni?  

Majd rövid időn belül, hosszú villózással, mintha csak egy rönt-
genkészülék fluoreszkáló képerny őjén lehetne látni, kialszik ez  a 
kép is, anélkül, hogy bármiféle tanulságot lehetne bel őle levonni:  
a függöny mögötti betolakodó indulatai is csillapodnak végül, Szi-
kofanta pedig, .névtelenül, ismét az utcán áll, akár valami eredeti,  
magasabb rendű  elképzelés, a szökőévből is fennmaradó idő , amit  
érzékelni már úgysem lehetne, és kimutatni is csak valamiféle ldp-
pangб  szánalom képes.  
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SZIKOFANTA VЁRE  

Most végleg kifordulva nehezen megszerzett burkából, kétes ere-
detű  bőréből, mintha csak az utca, vagyis az utcára szoruló képze-
let adhatna neki alakot, elméleti és pucér halfarka helyén alig ész-
revehető, bíborvörös vércsíkot csorgatva, újonnan kiképzett for-
májában vág neki viszontagságainak, akár valami fregoli vagy az  
Apolló világ által megnyújtott kései Marszüász, s e coup de théát-
re-rel kezdetét veszi tulajdon feledése, mintha csak egy csillag-
képbe vágyna, valahol a Halak jegyében, de, persze, az éjszaka most  
borús, nincsenek csillagok, akárha lágyulni kezdene a tél lelke  
vagy épp új hóra lenne kilátás; azután lassan, nyújtott léptekkel  
futni kezd vagy ugrándozni, keresztül-kasul az utcán, ahogy a feje  
viszi, nekiütődik a falaknák, egy ácsorgó villamos oldalának koc-
can, s amerre csak megfordul, oktalanságában és tehetetlenségében  
mindent bevérez, hatalmas pecsétjeit nyomja rá zavaros és kibogoz-
hatatlan pályájának a tér és a tárgyak sima felületeire, de ő  maga  
mindvégig láthatatlan, olyan, akár egy elszabadult elem, a földké-
reg megbicsaklott egyensúlya, a végzet nehézkesen gurigázó álom-
gömbje, sikertelen megállapodási kísérlete, konfúzus törekedése  
egyenes és kiszámktható, sőt felbecsülhető  ekliptikára — mivel  
azonban számára mindez lehetetlen, hatalmas hurkok és kanyarok  
után egy hosszú utca közepéhez igyekszik tartani magát, megpró-
bálva visszafogni zsigerei felszínre törését, buggyanását vagy in-
v erzióját, s fokozatosan szomnolenssé váló tudatában kénytelen  
megformálni egy hatalmas, elementáris, de elszálló erejével ará-
nyosan csappanó intenzitású érzést vagy gondolatot a tulajdon ku-
darcárбl, ami egyszeriben egyedüli jelentése lesz annak a tömegnek,  
amely őt egyelőre még mindig megtestesíti, egészen addig, amíg  

végül is el nem alszik, le nem gyűri az öntudatlanság, és attól kezd-
ve valami különös és új sors várhat rá, .ami, persze, már nem kizá-
rólag őrá vonatkozik, hanem példázata a világnak szól, amely  
már a tulajdon csontjait is lerágta és fényesre, holdfény fehérségúré  
szopta, s most mily békülékenyen igyekszik megnyugtatni magát  
és elszenderedni, bár erre aligha lehet kilátása, hiszen az ajtókat  a 
házak előtt vonítva kaparják a kutyák, és Szikofanta mégiscsak  
friss vérének illata egyáltalán nem döbbenti meg őket, semmiféle  
ingert sem kelt bennük: csupán a küszöbök el őtt látni, főként mi-
után havazni kezd, a sötétben is jól kivehet ő , akaratosan tolo ~ igó  
hátukat.  



LADIK KATALIN VERSEI 

ВААТбК  BЁLA  

 

Ütőeredben vágott a tél 
szikrázó teniszüt őket a húros égen. 
Két folyó széttárt lábakkal.  

Hogy beleremegtél! Finom porcogóiddal 
vadul ostoroztad a gyökereket. 
N.,Ivеo inooљлn fл1r1 ác  rci ~~ oa»nr 

Utazótáskádban hideglelős sámán 
társalog az istenekkel. 

 

Fant izidere 
a hétfejű  gyermek 
szikrázó teniszütökkel. 
Csikбkkal szalad a húros égen. 
Lába 'közé gyűri a csillagokat 
a porcogós harapófogókat. 
Csitt! Fül ki-be. Aki beleremeg. 
Sötét gyümölcs. Ami ring. 
És vadul hahotázik. 

 

A hideglelős gyermek zongorázik. 
Fant ki-be. Teniszütőkkel. 
Porcogós ujjakkal pongorázik.  
Egy csillag gyökeret ereszt  
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nedves utazótáskában. Kirohan vadul 
két kanca. Tüzes csontokkal 
dobálja az eget. 

TOUR DE MERDE  

A kerék nem érinti a talajt 
a zöld harapófogókat. 
Marad a csúszós árnyék. 
A gőzölgő  naplemente. 

A FCsтББN ÉGI TÁNCOS KECSKÉK 

Zöld üvegkerítés mögött  
kék kecskék táncolnak  
füstben égi táncos kecskék.  

Fuldokló tüdővel  
tőgy forró harcos  
kék zuhatagban párzik.  
Vijjog a tűzruhájú  
poloska dra.  

TŰZ, VÍZ, PUHA ALLAT  

Nekem remeg ő  zöld fáty ól  
f atyolat arcod. Türk íz város  

a déltengeri lavórban. Fölsi  
kít markolatában  
a puha állat.  

Remegő  zöld arcod a gőzölgő  piafórban.  
Hova? Tova-vissza. Veszülem.  
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ANDROGIN SzIGET  

Világít habzó nyelvük a sóban.  
Hajuk befonva hét fonatba  

hét szekrényben utaznak.  

Naponta a szigetre repülnek,  

a szekrényt levetik, g őzölgő  vizeletben fürödnek,  
fehér szárnyuk, fehér ajtó a tollas napsütésben.  

Nőstény bolygók.  
Bolygó nőstények a szigeten.  
Kőbe vizelnek.  
Járásuk tengerillat.  
Habzik a farkuk  
hét csomбba kötve.  

A sós sziklát csipegetik.  
Csipketerítőt horgolnak, ami vérzik.  

Testük felfújható b őrzsák, amely hangot ad.  
Most kék párnahuzatban vannak.  
Füstölgő  farkukkal kormozzák az eget.  

Izzadt, táskás állatok hevernek  
meztelenül a sziklab őr tengeren.  
Testreszabott repül őgépek.  
Sárkányvitorlák.  

Most megy a sziget.  
Jó volna kötőfék. Jó meleg phallosz,  
vérző , tollas gödör, ami megtartaná.  

Megy a sziget. Keresi a másikat.  

Hattyúdalát énekli a b őrduda.  



MINIATOR GALÉRIA 

MAURITS FERENC 

WATTEAU 

kis 
sárga 
bohóc 
a mezőben 
csillogó 
ezüst 
arca 
mintha 
nyílni 
akarna 

MOORE 

az évszázados 
üde 
angol 
pázsiton 
két 
felfúj t 
fehér comb 
üdvözlet 
a szilárd 
világnak 



1168 	 HID  

CHAGALL  

meleg szénán  
szenderülve  
elmerülve  
a csillagokba  
forrб  
holdsárga  
homlokodba  

JERRY  
AZ  

AMSZTERDAMI  
FESTŐ  

igaz  
amerikában  
születtem  
ae  
tizennyolc  
évesen  
fekete pulóverben  
diagonálisan  
átjöttem az бceánon  

MUNCH  

az asztal  
mágneses terében  
gyűrött  
sötétlila  
kéz  
az árnyszélen  
szalvéták  
evőeszközök  
között  
halványkármin  
püffedt  
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arc  
lüktetve  
csöpög  
örökre elhagyott selyemruhára  

MAGRITTE  

halántékon  
szúrtam  
a holdat  

háziköppeпyem  
pipám  
kalapom  
sétabotom  
a szőnyegfelhőkön  
alattam  
lohol  

VAN GOGH  

ellepték  
fekete  
nehéz  
döglegyek  
a dobhártya  
zsilipjét  

WARHOL  

marylyП  monroe  
és amerika  
egy unra-dobozban  
citromsárga  
csendélet  
enyhén  
feloldva  
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1ÜN  
AZ  

ÜRDСSG  

(eg y  tizenvalahány éves ceruzarajz)  

egy borús  
délután  
jön  
az ördög  
csattogva  
minta villám  
felvillan  
vöröslő  lapockája  
virgáccsal  
a búzatáblákon  
vastag  
fekete  
vonalakat  
huzva.  



A SZCOVETKEZETI LOVÁSZ SZERELME  

ZSIVKO CSINGO  

Egy tavaszi reggelen (még a nagy es őzések előtt történhetett), jó  
korán beállít Tacko elvtárshoz, a helyi pártbizottság titkárához  
Ardzso Iszailoszki elvtárs, a szövetkezeti lovász. Hangja akár  a 
fagyott föld tompa reccsenése:  

Nem bírom, titkár elvtárs, nem bírom. Nem csinálom to-
vább.  

Kínnal beszélt, lassan, tagoltan, szinte préselte magából a sza-
vakat. Mint aki rossz fát tett a t űzre s azt készül megvallani,  
vagy szabadnapot kér, engedélyt, hogy bemehessen a városba. Te -
kintetét egy percre föl nem vette a koszos padlóról, mint akinek  
ott a lelke.  

Tacko elvtárs sokáig nem sz бlt. Apró, ferde vágású, de szép  
fényű, érett 'kökény színű  szeme a szövetkezeti lovász kivörösö-
dött arcát fürkészte.  

Nem értem, Ardzso elvtárs! -- mondta végül kurtán, majd  
még néhányszor megismételte: — Nem értem. Hogyan Miért?  

Nem bírom tovább, szavamra, nem bírom — hajtogatta  a 
lovász zavartan, tehetetlenül. Vihartépte, gyökerestül kidöntött,  
pusztulásra ítélt fára hasonlított. Árnyéka volt az egykori vidám,  
szorgalmas Ardzso Iszailoszki szövetkezeti lovásznak. Senki nála  
jobban nem értett a lovakhoz, eggyé vált velük, olyan j бl megér•  
tették egymást, olyan boldog volt köztük.  

Hiszen jól megvoltál velük — mondta most a titkár is, őszin-
tén, becsületesen, mert valóban úgy volt.  

Azt nem mondom, hogy nem tudtam volna bánni velük —  

engedett a lovász, hisz éppen ez sajgott a szívében a legjobban,  
ettől volt oly letört, elkínzott, kétségbeesett. „A lovak közé való  
vagy te, Ardzso Iszailoszki, nagy 16 vagy te magad is", visszhang- 
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zottak benne Arnának, feleségének a szavai (majd felülvökött kín-
jában). „Máshoz sem értesz te, csak a lovakhoz", háborgott a lel-
ki erősen, alig tudott uralkodni magán. Lehorgasztott fejjel, me-
rev tekintettel nézte a koszos padlót. Hallgatott egy percet. Nem  

;zólt a titkár sem. Aztán, mint aki mély, zavaros álomból ébred,  

föltekintett, először, mióta belépett, nagy kerek lószemét (val б-
oan lбszeme volt, zöld) belefúrta a titkáréba:  

Nem, nem maradok itt tovább. Akasszanak fel! Nekem 17  

így nem élet. Nézze, titkár elvtárs, eddig nem volt panasz, de  

most elmegyek. Elmegyek, el kell mennem, titkár elvtárs. — Míg  

beszélt, hatalmas kezével micisapkáját gy űrögette, csavargatta,  
akár a mosogatórongyot.  

De hát miért, Ardzso elvtárs? — kérdezte ismét egészen köz-
vetlen hangon a titkár. Kiérezte az őszinte érdekl ődést a hangból,  
felengedett egy kicsit a lovász:  

Miért, miért — dünnyögte tanácstalanul, mint aki maga is  

csodálkozik rajta. —Hát csak — nyögte ki aztán, s csempén mo-
solygott 'hozzá. — CSsszejött egy s más ... engedjenek el, kérem, és  

kész. .. 

Aztán lassan, kelletlenül, akadozva elmondott mindent a titkár-
nak: átok feleségér ől, Arnáról, ennek férjéről, Orceról, egykomá-
járбl, teai-lelki jó barátjáról, mindenr ől ... 

Nevetséges, titkár elvtárs ... nevetséges! Kár rá a szóért . . 
összevissza kuszálódott minden. .. 

Cigarettát sodortak, a titkár kínálta meg. Rágyújtottak.  
Az elmúlt tavasszal történt — fogott bele a lovász — ,  most  

esz egy éve — elevenedtek meg az emlékek —, ünnep volt, május  
lseje, dínomdánom  .. . 
Nos, ezen a szép napon Arzso Iszailoszki szövetkezeti lovász s  

esti-lelki jó barátja, Orce Tankosiki elhatározták, hogy együtt  
töltik az ünnepet. Felbaktatták a falu fölött húzódó sz ő lősbe, ott a  
legkellemesebb a napsütés ilyenkor, csend is van, nyugalom. Kinéz-
tek maguknak egy jó helyet, és elterültek a meleg földön. „Nem  
cserélnék a császárral sem", mondta Orce, s a lovász helyesl őn bб  -
logatott hozzá, mert általában helyesl őn szokott bólogatni minden-
re, amit Orce csinált vagy mondott. Igy heverésztek a napon, s  
közben lekortyolgattak lassan, sietség nélkül vagy fél liter cseresz-
nyepálinkát. Idejük volt, nem üldözte őket se török, se tatár, se  
asszony: Ardzso három éve temette el a feleségét, Orce meg össze- 
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kapott valamin a magáéval, és elkergette a háztól. Volt, hogy bol-
dogok voltak, volt, hogy boldogtalanok, hozzászoktak ehhez is,  

ahhoz is, jóban, rosszban osztoztak, ez kötötte őket így össze. Pe-
dig merő  ellerntétei voltak egymásnak, küls őre is, beszédükre is.  
Mintha nem is egy táj szülte volna őket. Ardzso magas, szálas, tag-
baszakadt, valóságos emberhegy, Orce — mint aki aszályos évben 
jött a világra. De ha beszélni kellett, abban Orce utolérhetetlen 
volt. (A politikához is értett, meg minden egyébhez az életben.) 
Egy valami volt csak, amiben tökéletesen egyek voltak: ki tudja, 
miért, de Ardzso is, Orce is kimondhatatlanul utálták az ünnepe-
ket, kivált, ha tavaszra esték. Valami nyugtalanság s feszültség lett 
rajtuk úrrá ilyenkor, szenvedték bele rettenetesen, úgy érezték, az 
egész világ összeesküdött ellenük, az életükre tör. Itt a dombolda-
lon, a sző lőben legalább biztonságban tudhatták magukat. Egy kis 
pálinka, friss szellő  a tó felől, csend, lélekoldó nyugalom — ilyen-
kor válik nyilvánvalóvá, hogy eszükben sincs még lemondani az 
életről, szebb napokról álmodik még egyik is, másik is. Emberek 
vagyunk, nem?  

Azon a napon, azon a ver őfényes, meleg napon, május elsején,  
Ardzso Iszailoszki szövetkezeti lovász borzasztóan szerencsétlen-
nek érezte magát. Mérhetetlen bánat ült rajta, megboldogult fele-
ségére gondolt (az éjjel vele álmodott), nem lelte helyét egész nap,  

akármibe kezdett, csak kínlódás lett a vége.  

És mit álmodtál róla? — kérdezte Orce, a beszélgetést đl re-
mélve megnyugvást, könnyebbséget, vigasztalást. 

Húzta le a gyapjúharisnyát a lábamról — mondta a lovász 
végtelen szomorúsággal hangjában —, húzta le, mert nagyon fá-
radt voltam, s aztán újat húzott helyette, tisztát. 

Orce elnevette magát, szívből, jбízúen. Hahotázott. 

Jб  álom, testvér — mondta végül —, szerencsés álom! iij 
asszony jön a házhoz, ezt jelenti! 

És tovább nevetett. 
Kinek kellek én ennyi gyerekkel! — sóhajtott nagyot a bol-

dogtalan lovász. — Ki az ördög jönne hozzám szerencsétlenségére. 
Hagyd, testvér, legalább te ne nevess ki nyomoromban! 

Márpedig nősülésnek nézel elébe — erősködött Orce. — A 
fejemet teszem rá! Majd csak akad valami boldogtalan. 

Orce szavaira még mélyebb gondba és bánatba merült Ardzso 
Iszailoszki szövetkezeti lovász. Nősülni? Ugyan! Hogyan n ősül- 
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hetne ő  meg? Tréfál ez az Orce Tankoszki, a bolondját járatja ve-
le, könnyű  neki, mindenhez ért, Ardzso meg mást sem látott világ-
életében, csak lovakat. Könny csillant meg szemében. Ett ől Orce 
is meghatódott, s baráti hangon így szólt hozzá: 

Na, ne bolondozz, testvér — mondta igazán baráti hangon 
—, látod, nekem sem különb a sorom ... Én is magamra marad-
tam. Hát aztán! Kegyes volt hozzám a jóisten, hála érte, végre 
szabad vagyok, most élem csak világom! Szabad vagyok, szabad, 
mint a madár. Hallgass rám, öreg cimbora, oda se neki! Szedd 
össze magad! Nézz meg engem! Fütyülök rá! Komolyan mondom, 
azóta tudom, mi az élet, mióta megszabadultam t őle. Ha úgy tart-
ja kedvem, éjfélig eldiskurálok valakivel, ameddig jólesik, ha egy 
kis pálinkára áhítozik a lelkem, nem sajnálom tőle, nincs, aki tilt-
sa, igyál, mondom neki, igyál, most szabad vagy, repülj! Ez az 
élet, barátocskám, ahogy én csinálom! Csak egyre kérem a jóistent, 
hogy így legyen továbbra is, meg ne változzon semmi ... Tehetek 
én róla? Annak az asszonynak nem volt szerencséje: tejben-vajban 
fürödhetett, Orce ágyában hálhatott volna haláláig ... nem érde-
melte meg, a lelke rajta! — fejezte be Orce, anélkül, hogy fele-
sége nevét egyszer is szájára vette volna. 

A lovász viszont éppen ezt tette. — Hej, testvér — mondta egé-
szen váratlanul —, aha én egyszer a magaménak mondhatnám ezt 
a te Árnádat, ki bírna velem! — Orce zavartan nézett rá, de ő  
folytatta, őszintén. — Ez az asszonyka nagyon a szívemhez n őtt, 
testvér, ennek az asszonynak a balsorsa a te lelkeden szárad. Ar-
na igaz ember, Ama rendes asszony! Itt csapjon belém az istennyi-
la, ha nem így van! 

Kiről beszélsz te? — kérdezte morogva Orce, mint aki nem 
értette —, miféle asszonyka, te? Mi az, hogy igaz ember egy asz-
szony? Elment az eszed, testvér? 

Dehogy ment! Igy van, ahogy mondom — válaszolta a lo-
vász. Nem volt kenyere acs űrés-csavarás, ami a szívén, az a szá-
ján. — Ez az Ama, a te második feleséged, ez olyan asszony, hogy 
párja nincs a világon! Megyek itatni, hajnalok hajnalán, Arnát 
már ott találom a forrásnál, minden más asszony el őtt. Dolgos 
asszony ez az Ama, ember ez az Ama; akárhányszor vele találko-
zom a forrásnál, áldás kísér egész nap, más asszonnyal meg, isten 
őrizz, lesántul a lovad vagy egyéb baj ér! 

Orce meg sem várta míg befejezi, ismét elnevette magát. 
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Hát,testvér, ,te teljesen meghibbantál ... Fogadd részvéte-
met! Hogy az isten csudájába tudtál megszeretni egy ilyen asszonyt?  
Nem ismered te, testvér, ezt az Arnát, fogalmad sincs r бla, milyen  
istencsapása ez a n ő  ... Különben is, mit értesz te, szegény bará-
tom, ezekhez a dolgokhoz! Kezes báránynak vélnéd, közben áspis-
kígyó! Nem ismered te őt, testvér, nem ismered te őt! A megtes-
tesült gonoszság az az asszony, az bizony! — mondta, s nevetett  
hozzá.  

Dehogy istencsapása, dehogy gonosz — hajtogatta a magáét  

a lovász — ,  nekem kedvemre való, testvér. Ne érjem meg a reg-
gelt, ha nem így van! Egyetlen asszony nem n őtt még így a szí-
vemhez szegény Evdokija halála бta, mint ez az Ama... Egy-
szerűen a szívembe lopta magát! Érted? Nagyon tetszik nekem ez  

az asszony, testvér, komolyan mondom.  
Orce most már nem nevetett. Mélyen a lovász szemébe nézett,  

és egyszerűen, őszinte érdekl ődéssel megkérdezte:  
Mi tetszik rajta? — kérdezte —, mi az, ami ennyire meg-

tetszett rajta?  
A lovász nem válaszolt mindjárt, valami különös, jeles ő  izgalom  

fogta el, bele i 's vörösödött fülig. Orce látta, hogy több kett őnél,  
jó lesz vigyázni, különben vesztébe rohan ez a szerencsétlen egy-
ügyű , de igaz szívű  barátja, ha ez így elpirul, ártatlan ennek a lel-
ke, mint az újszülötté, tudta ezt Orce, tudta ezt nagyon jól Orce  

Tankoszki.  
Hogy is mondjam csak — szólalt meg mosta lovász, s hang-

ja mintha más lett volna, más lett valahogy maga az ember is, bol-
dog volt, feltárult el őtte minden, amihez eddig nem volt szeme,  
ezernyi fehér és kékes virágot pillantott meg az égbolton, Iátta,  

milyen végtelenül magas az ég, holott mindeddig úgy érezte, min-
den percben a nyakába szakadhat; mintha maga is felemelkedett  

volna. Ardzso Iszailoszki az égben, isteni csoda, arcán különös mo-
soly jelent meg (sok év bta először, jut eszébe Orcenak, és belesaj-
dul a szíve). — Hogy is mondjam csak, testvér ... Magam sem tu-
dom, mi tetszik rajta. Talán az, hogy olyan szelíd, hogy olyan  

szerény, hogy tisztességes, hogy lelke van, tetszik, hogy olyan szor-
galmas, a szerencse fia voltál, testvér, amikor hozzádment.  

Na és mi tetszik még rajta? — kérdezte Orce.  
Ez is, az is, sok minden — válaszolta lovász. — Tetszik  

benne az is, hogy szép, egészséges gyermekeket szül.  
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Ez már sok volt Orcenak. Durván félbeszakította a lovászt édes  

merengésében:  
Azok az én gyermekeim, te bolond! Én nemzettem őket!  

Miket nem beszélsz összevissza!  

Nem számít — mondta a lovász — ,  Ama akkor is rendes  
asszony, kedvemre való. Ha egy kicsit is szeretne, azon nyomban  

elvenném, testvér, egy percet sem gondolkoznék, isten engem úgy  

segéljen!  
Akkor mire vársz? — kérdezte Orce. — Ha így álla dolog,  

mire vársz! Eredj, siess, legyen a tiéd, isten áldása kísérje utatokat!.  

Ardzso Iszailoszki szövetkezeti lovász hallgatott; az eget kémm-
lelte megint, nem tudta levenni szemét a végtelen égboltról, a te -
nyérnyi felhőfoszlányokról, mintha maga is ott lebegett, úszott vol-
na a magasban. Egyszerre látott mindent, mint akinek hályog hul-
lott le a szemér ől, megnyílt előtte a világ. Durva keze, mely se hi-
deget, se meleget nem érzékelt már, mintha meggyógyult volna,  
alig ért hozzá egy rügyez ő  venyigéhez, s belebizsergett a vére, meg--
szédült, beszélt, de nem tudta, mit beszél, halkan morzsolta a szót,  

maga elé:  
Tudod mit, testvér, el is megyek, meg is kérem. Isten engem  

úgy segéljen!  
Eredj — mondta Orce, úgy is mint férj — ,  eredj, siess!  

A szerelmes lovász nem várt több biztatást, felugrott, és öles  

léptekkel nekivágott a faluba vezet ő  lejtős útnak. Ez megint jó-
kedvre derítette Orcet, nem hitt a szemének, s minthogy be is csí-
pett egy kicsit, utánakiáltott a lovásznak torka szakadtából:  

Menj csak, menj, te boldogtalan, de megbánod, istenemre,  

megbánod! Nem ismered te Arnát, nem asszony az, hanem maga  

az ördög! оrdög!  
Aztán ő  is felcihelődött, leballagott a domboldalon, elvegyült  

az ünneplők, a falu népe között; mindenkinek elmondta, sorra,  
hogy mi történt:  

Ez a szerencsétlen Ardzso Iszailoszki szövetkezeti lovász fe-
leségül akarja venni az én Arnámat, meghibbant szegény, isten  

bűnéül ne vegye!  

Ardzso és Ama még azon a tavaszon összeházasodták, és kez-
detben boldogon is éltek. A lovászt mintha kicserélték volna, az-- 
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előtt szavát sem lehetett hallani naphosszat, most meg már korán  

reggel fütyörészik, dúdolgat, a lovait becézi, s közben az ő  Arná-
jára gondol. 0, nagy kópé lett Arzso, ördöngös egy ember, ki bír  
vele most, a szövetkezeti lovásszal? 0, selyma egy ember lett a mi  
lovászunk, gyengéd, érz ő  ІІёІІК , amihez hozzányúlt, minden sike-
rült neki, ha szбlt, okosan szбlt, s úgy lett, ahogy mondta. Ráadá-
sul hallatlanul jó férjnek bizonyult, s Ama is jó feleség lett, úgy-
hogy igazán boldogan indult a házasságuk. Ama ott lépdelt min-
dig a lovász nyomában. Ardzso még lélegzetet is úgy vett, mint  
az asszony, olyan nagy volt az egyetértés, olyan egymásnak va-
lók voltak.  

Orce viszont napról napra különösebben viselkedett, furcsa, za-
varos dolgokat talált ki s mesélt mindenfelé a lovászt feketítve:  

— Szegény Arnám, teljesen tönkrement, mióta elvette az az át-
kozott lovász — sopánkodott. — Megesett a szíve szegénykémnek  
a siránkozó özvegyen, most meg, lám, tönkremegy! Szegény Amna  
El tudom képzelni: biztosan sírva könyörgött neki, nem csoda,  
hogy megesett az az áldott jó szíve rajta, most meg... becsapta  
a bitang. Nem, nem — fogadkozott —, nem vagy férfi, Orce, ha  
ki nem szabadítod ezt az asszonyt annak a csalónak, Ardzso Iszai-
loszki szövetkezeti lovásznak a hálójából!  

Egy napon aztán megjelent a lovász kertjében, annak háza el őtt.  
S attól kezdve eljött mindennap, maga kereste a bajt, aki meg-
látta, keresztet vetett. Nekid őlt egy fatörzsnek, s csak állt ott moz-
dulatlanul, a fához tapadva, akár a tavaszi galaj. Igy várta nap-
ról napra az ő  Arnáját. Az asszony eleinte ki sem mert sandítani,  
mutatkozni meg még kevésbé. Aznap, hogy Orce megjelent a kert-
ben, egész nap lázban égett, még akkor sem гΡnerészkedett ki, ami-
kor Orce már rég elment, mindenhal ott kísértett a nyomában  
Orce árnyéka, s ettől félt a legjobban. Orce árnyékától! Meg-meg-
állt lopva a függöny mögött, nézte, nézte sokáig volt férjét, s  
hallgatta végenincs szóáradatát, hívó hangját. Olyan csábító volt  
ez a hang, már olyankor is hallotta, amikor Orce nem volt ott,  
mára szél is ezt susogta:  

— Ne félj, Ama — hallotta a jól ismert hangot. — Ne félj,  
Ama, itt a te Orced, kiszabadít ő  téged innen!  

Végül abban sem volt már egészen biztos, a szél hangját hallja-e  
vagy valóban a volt ura hívogatja. Igy hát valahányszor elállt a  
szél, hanyatt-homlok rohanta kertkapuba (nézte már kimerészke- 
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dett a házból, de csaik a kiskapuig), és feszülten 'hallgatózott, szin-
te várta a hangot ... S a hang meg is szólalt, amilyen .behízelg őn,  
kedveskedđen, meggyđzđen csak tudott. Ilyeneket mondott:  

Nem hagylak, kiszabadítalak ennek a lovásznak a karmai-
ból, ha addig élek is! 

0, atyám, ó mindenhatóm! — fohászkodott az asszony az  

egek urához, szabadítaná meg a gonosztól. Mert ha a lovász egy-
szer itt éri, abból nagy baj lesz, úgy leveri a lábáról ezt a szereri-
csétlent, hogy fel sem áll többet. — Uram, istenem! -- rettegett  

az asszony, hogy itt találja egyszer az ura; nem szerette volna, ha  

bármi történik is, mielőtt meggyđződne róla, képzel ődik-e csupán,  
vagy valóban Orce szíve szólongatja, hívja-e .. .  

Orce olykora legzordabb id őben sem hagyta el helyét, es đben,  
hóban, fagyban, szélben csak állt, mint a cövek, már-már arra  

gondolt az ember, saját fejfápaként posztol ott. Jéggé dermedve,  

összezsugorodva olyan volt a nagy hóban, mint valami erdei ma-
nó, vagy mint egy madárijesztđ , de amikor lerázta magáról a ha-
vat és kihúzta magát, ismét az a régi Orce lett, az Ama embere,  

aki égő  pillantásokat küld a ház felé, az đ  Arnáiának. Seregek  
ura, ez arra is képes volna, hogy megverekedjen a lovásszal, igen,  

az asszony nagyon jó látja rajta, hogy megtenné, hogy mindent  

megtenni az ő  Arnájáért. Mert ilyen férfi ez az Orce Tankoszki,  

az 6 Orceja! Istenem, és ezt eddig senki sem tudta!  

Egy napon odamerészkedett hozzá, és alig hallhatóan megszG-
lította:  

Orce! Teljesen elment az eszed, te ember?  

Látja, alig álla lábán, látja a szemét is, az arcát, látja, mennyit  

szenvedett, hogy elhagyta magát. Most az asszony beszélt hozzá,  

ó meg csak nézte némán, egy szó nem jött a szájára. Csak sötét,  
szélcserzett arcán villant meg valami halvány der ű, az oly jб  is-
mert mosoly; látja az asszony, hogy megmaradta régi, ebben nem  

változott, a lelkét nem ronthatta meg semmi. Gyengéd, meleg pil-
lantásokkal simogatta az asszonyt, aki, hogy észrevette, szemér-
mesen lesütötte tekintetét; a férfi kétségbeesetten kutatott magában  

hangja után, a nevén akarta szólítani, ahogy az asszony is tette, de  

nem jött ki hang a torkán, minden elolvadt, elhamvadt benne, még  

a hangja is. Némán, mozdulatlanul állt ott jéggé dermedve, hang-
ja veszetten, lélektelenül. Csak nézte, nézte az asszonyt...  

Menj -- suttogta az asszony hideglel ősen, mint aki kísértet- 
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től védekezik. — Menj, az istenre kérlek, és ne gyere többé visz-
sza! ... Ne gyere vissza, az égre kérlek! Más felesége lettem, más  
házában élek ... menj isten hírével — könnyörgött az asszony ma-
gánkívül, eszelősen, és bemenekült a házba.  

Estefelé jön a lovász haza, ott találja Orcet ugyanazon a helyen,  
a ház előtt. Megfordul vele a világ, durván kifogja a lovakat, ott-
hagy mindent, s hihetetlenül gyors léptekkel már-már futva oda-
csörtet Orcehoz. Egy percig mozdulatlanul állnak farkasszemet  
nézve egymással, mint esküdt ellenségek. Üvölt a lelke mindkett ő -
nek. Elsőnek a lovászból tör ki a szó:  

Mit keresel te itt? — kérdézte ellenségesen, baljósan.  

Orce nem válaszolt, már nem is a lovászt nézte, hanem a házat,  
az asszonyt. Ama sóbálvánnyá válva állt kint a hóhullásban, ma-
gába roskadva, elveszetten, alig volt benne lélek, a legkisebb szell ő  
feldönti, hinnéd. Ett ő l még nagyobb haragra gerjedt a lovász.  

Azt kérdeztem, mit keresel itt, ember?— és farkasként  vi 
csorított hozzá.  

Arnát akarom, a feleségemet — nyílott szóra, őt magát is  
meglepve, Orce szája, majd karja is felemelkedett engedelmesen, s  
az asszony felé mutatott. — Érte jöttem, testvér, nem tudok nél-
küle élni — suttogta kinyújtott karral, változatlanul az asszonyra  
meredve. Ardzsбn egyszerűen keresztülnézett.  

A lovász közelebb lép сtt hozzá, behemót testével szinte elnyom-
ta a vézna embert, két tenyere közé fogta Orce fejét, s maga felé  
fordította:  

A szemembe nézz — kiáltotta az arcába —, és jól figyelj!  
Erről az asszonyról mondjál le! Nem adom, érted? Nem adom! itt  
marad velem, ebben a házban. Érted? Most az én feleségem!  

Azt neki kell eldöntenie — mondta Orce. — Ama az én fe-
leségem.  

De most az enyém! — üvöltött Ardzso. — És velem marad!  
Nem maradhat veled! — mondta csökönyösen Orce.  
Márpedig velem marad — tajtékzotta lovász. — Velem  

marad örökre! — Hatalmas marka megszorult Orce nyakán. —  

Mondd azt, hogy nem jössz többé érte, mondd, hogy az enyém,  

mondd, hogy békében hagyod, te átkozott!  
Orce, hogy engedett egy kicsit a szorítás, összeszedte magát:  

Amíg élek, nem mondok le róla — mondta híres huncut mo- 
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Bolyával, cseppnyi félelem nélkül —, Ama az enyém! Újra eljö-
vök, ha addig élek is!  

Ardzso Iszailoszki szövetkezeti lovász ekkor már nem tudott  
uralkodni magán, fél kézzel belevágta Orcet a hóba, és vadul rá-
taposott a lába szárára, a lábát akarta megnyomorítani, hogy ne  

jöhessen többet, a lábát, a lábát fogja ronggyá taposni. Orce véde-
kezésre képtelen állatként hempergett a hóban, a legcsekélyebb el-
lenállást sem mutatta, t űrte a rúgást, tiprást. Erejéb ől csak egy-
egy jajra futotta, sánta kutyaként fetrengett a hóban, és vinnyo-
gott; nem fájdalmában szűkölt — jбl hallotta ezt, megértette ezt  
az asszony —, a lelke sírt Arnáért, a feleségéért, a szíve zokogott.  

Egy adta vér már, ép tagja nincs, de akárhányszor kérdezi újra és  

újra a lovász, talál annyi erőt, hogy kihúzza magát a hóban, s  
cseppnyi félelem nélkül hangot adjon eltökéltségének:  

Ama az enyém, testvér! Ama az enyém, ezt jegyezd meg!  

Soha! — mondta a lovász. — Soha nem lesz a tiéd, te egy-
szerűen nem leszel többé!  

A •lovász teljesen megvadult, megszállta az ördög, ráugrott a  

szerencsétlenre, s taposta, rúgta, ahol érte.  

Agyontaposlak, mint egy férget! — üvöltött, s tébolyultan  

nevetett. — Véged van! Meg fogsz dögleni!  

Megöli! Megöli az istentelen! — sikoltott fel váratlanul az  
asszony, és a lovászra vetette magát. Belevájta körmeit a lovász  

karjába, arcába, akár a vadmacska, s sz бrta rá az átkot hangosan:  
6, te ördögfajzat, ó, az isten verjen meg! Te ló! Te átkozott  

16! — s ütötte, verte Ardzso Iszailoszki szövetkezeti lovászt esze-
lósen. —Máshoz sem értesz te, csak a lovakhoz! Oda val б  is vagy,  
a lovak közé!  

„Ló" — találta szíven az asszony hangja, s Ardzso Iszailoszki  
szövetkezeti 1ovasz, mintha elváltozott volna, mintha őt taposták  
volna meg, szó nélkül, imbolyogva megindulta háza felé, megfu-
tamodott.  

Én vagyok a hibás, nem más — mondja most Tacko elvtárs-
nak, a párttitkárnak. -- Én packáztam el a dolgot ... tévedtem  . . 
Tudtam ... tudtam én ... Az az átok nőszemély az els ő  naptól  
fogva ... Hát ezért 'kértelek, ezért kérlek, titkár elvtárs, téged is,  

meg a pártszervezetet is, mentsetek fel, engedjetek el ... Hadd  

menjek el, hadd menjek ki a világból ... Elveszett ember vagyok  
én, titkár elvtárs, elveszett...  
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S gyűrögette a micisapkáját tovább, akár a mosogatórongyot, a 
piszkos lét csavarja ki bel đle, hinnéd, a sarat .. .  

— Csak az isten a megmondhatója, titkár elvtárs, hogy mik va-
gyunk s mivégre jöttünk e világra ... Hej, megvert engem az  
isten!  

Akkor jöttek azoka nagy esők, a szűnni nem akaró, undok  
esők. Megkezdđdtek a költözködések; onnan jegyeztük meg, mert  

akkor ment el közülünk Ardzso Iszailoszki szövetkezeti lovász.  

SZILAGYI Károly f ordít ~ís.z  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

A SZEMÉLYISÉG PSZICHOLÓGIÁJA 

Polémia egy marxista igényű  személyiség f el f ogással* 

HÓDI SÁNDOR 

„Ahány pszichológus, annyi személyiségfel!fogás" — írja találóan Hor-
váth György arról a fogalmi tarkaságról, ami a személyiség szó haszná-
latával kapcsolatban jellemzi ma a pszichológiát. És ha valamelyest is 
ismeretes előttünk a pszichológia fogalmi apparátusának általános ki-
munkálatlansága, aligha találjuk túlzónak Horvát György sommás kon-
zekvenciáját. 

: z!t 11elyzet persze nPm kevéc gondot jelent e tudomány eredlné- 
nyes művelése szempontjából, hiszen a személyiség — értelmezésének 
sokfélesége és ellentmondásossága ellenére — mégiscsak kulcsfogaíma 
volna a  pszichológiának. Így van ez annak ellenére is, hogy tudósaink 
közül sokan, legegyszer űbbnek látszó megoldásként, szívesen szám űznék 
a pszichológiából ezt a zavarkelt ő  fogalmat. 

A személyiség fogalma alatt azonban nemcsak pszichológiai kategó-
riáról van szó: a pedagógia, szociológia, jog, történelem, irodalom, filo-
zófia stb. éppoly kevéssé tud meglenni nélküle, éppoly gyakran hivat-
kozik a személyiség fogalmára, akárcsak a pszichológia. Hogy némileg 
eltérő  jelentéssel, az magától értet ődő . Hiszen mára pszichológián bel ű i 
is a rokon értelm ű  szavak tucatja van a személyiség fogalmába össze-
vonva, mint ahogy ez fordítva is áll: egy tucat rokon értelm ű  szó hasz-
nálatában Ott visszhangzik a személyiség fogalma. Az egyén, egyéniség, 
személy; ego, én, self; szubjektum, individuum, valamint a vérmérséklet 
és testalkat szerinti tipológiák különböz ő  spekulatív kategóriái, végs ő  
soron mind egytő l egyig az ember fogalmának pszichológiai szinonimá.i. 
És lévén, ahogy az ember fogalmának bármelyik pszichológiai szinonimé 
ja zavartalanul behelyettesíthet ő  a személyiség fogalmával, s őt mindenki 
kénye-kedve szerint szűkíthet vagy szélesíthet még a szó jelentéstartal-
mán, aligha lehet meglepő, ha a személyiség szó használatában a felfo- 

' Horváth György: Személyiség és öntevékenység, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978 
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gásbeli eltéréseknek áttekinthetetlenül széles skálája van. Olyannyira 5Z6  
lesz színskáláról van szó, hogy a személyiség fogalma „univerzális al-
kalmazhatósága" miatt, +nemegyszer, nélkülöz már minden konkrét tar-
talmat, és — mint Horváth György írja — „nem több tölteléknél, kvá-
ziszбnál".  

Ha e szó jelentése, a személyiség fogalmának meghatározása szempont-
jából leginkább kompetensnek tekinthet ő  tudományban is ennyire szét-
folyб  és tág, hogyan várhatnánk el, hogy ennél határozottabb és egyér-
telműbb jelentést tulajdonítson neki a többi szaktudomany. Nincs hát  
semmi meglepő  abban, hogy a szociológiától az etikáig, a történelemt ő l  
a jogtudományig, valamennyi tudományág jogot formál a maga sajátos  
— nem kevésbé zavaros és ellentmondásos — személyiségfelfogósára.  A 
tabló azonban teljessé csak a személyiség szónak a szaktudományok ber-
kein kívül való térhódítása során vált.  

Mert — ismerve a divat kényszerít đ  erejét — az csak természetes,  
hogy amilyen felkapottá vált ez a b űvös szó a tudományos publikáci<Sk-
ban, s ezt követđen az intellektuális prózában, éppoly népszer űségre tett  
szert a közéleti eszmecserékben, mindennapi vitáinkban. Használata oly-
annyira elterjedtté vált, hogy hovatovább a korszer űség követelmény é-
nek számít, hogy az ember unos-untalan hivatkozzon saját és mások  
személyiségére.  

A személyiség szó divatba jötte, népszer űsége azonban vajmi kevés  
közvetlen haszonnal jár. Inkább ellenkező  a hatása. A személyiség fo-
galmához tapadó homályos képzetek miatt e szó használatától a normá-
lis köznapi észjárás és beszéd szükségképp elveszti közvetlenségét és ter-
mészetességét, helyette mesterkéltté, fontoskodóvá válik. Kevesen, felt ű -
nési vágyból, ezt tudatosan vállaljak. A legtöbb ember azonban tulaj-
donképpen azért ragaszkodik a személyiség szó használatához, mert -ágy  

véli, hogy ezáltal lényegesen közelebb áll emberi mivoltának és életvi-
teli problémáinak „tudományos szint ű" magyarázatáshoz.  

S éppen ez a naiv hit figyelmeztet bennünket arra, hogy a személyi-
ség fogalmának térhódítását nem célszer ű  kizárólag vagy els ősorban  a 
divattal magyarázni. Nyilvánvaló, hogy a divatnál mélyebb okok ját-
szanak közre abban, hogy ez a — különben felettébb nehezen értelmez-
hetđ  és körülírható — fogalom ilyen nagy népszer űségre, „befogadásra"  
talál. És talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a  
személyiség szó divatos felifutásában tulajdonképpen az emberek önisme-
reti igényének sajátos megnyilv.nulsi tformáját kell látnunk. Annak az  
önismereti igénynek a megnyilvánulását, amelyet napjainkban az indivi-
duális életszerveződés sajátos problématikája állít mindinkább el őtérbe.  

A jelzett folyamatra elsđsorban egészségügyi vonatkozásai miatt szok-
tunk felfigyelni. A neurózisok, alkoholizmus, narkománia s egyéb de-
vianciák növekvđ  méreteiről készült kimutatások ugyanis közvetlenül  
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érzékeltetik az ember életszervez ődésére nehezedő  egzisztenciális problé-
mák súlyát. Ennek a folyamatnak azonban egészségügyi vonatkozásain  

kívül számos más, társadalmi és személyi, aspektusa is van. Társadal-
mi aspektusát tekintve, Horváth György helyénvalóan jegyzi meg, hogy  

a személyiség fogalmának körülhatárolására és e fogalom kialakulásá-
nak, szerepének, jelent őségének tisztázasára törekv ő  tanulmányok soka-
sodása tulajdonképpen annak az ideológiai küzdelemnek a szerves ré-
szét képezik, amely az ember mibenlétének s öbből fakadóan: az ember  
társadalmi szerepkörének meghatározásáért folyik.  

Ugyanezen folyamat személyi vonatkozásai látsz бlag más természet ű  
kérdéseket vetnek fel. Az individuális életszervezés gondjai konkrét for-
mában mindig sajátos élettapasztalatot jelentenek, ami rendszerint együtt  

jár az emberi elesettség nem mindig feltétlenül .patológiás, de annál nem  

kevésbé szorongató életérzéseivel. Az elesettség érzésének egyik legnyo-
masztбbb formája kétségkívül az, ha az ember önmegélése válik bizony-
talanná. Márpedig az emberek részér ől megnyilvárnuló nagyfokú érdek-
lődés önnön mivoltuk iránt, amit többek között a személyiség szó divat-
ba jötte is reprezentál, arra utal, hogy ebb ől az alapélményből az embe-
rek jelentős hányadának része van. S ebben a helyzetben mi sem t űnhet  
vonzóbb megoldásnak, mint ha az összefüggések kell ő  áttekintése he-
lyett, vagy ihíján, egyetlen szóval is körülírhatják, meghatározhatják  
nyugtalanságuk szorongatб  okát, önmagukat. A személyiség fogalma  
pontosan ezt a szerepkört volna hivatott ellátni: benne keres és remél  
támaszt az ember önmagában való bizonyosságához.  

Más kérdés, illetve ez volna éppen a lényegi kérdése, hogy a személyi-
ség fogalma miként látja el ezt a funkcióját. Hogy használata, vagyis az  
önmeghatározás ezen egyszer ű  módja révén az ember voltaképp miféle  
tudattartalmakkal reflektál önmagára?  

Minthogy emberi életünk objektív és szubjektív vonatkozásai a ma-
guk összetettségében többnyire kiismerhetetlenek számunkra, az egyszer ű-
ség kedvéért tulajdonképpen elfogadható volna, hogy a személyiség fo-
galmával jelöljük önmagunkat. Elfogadha 'tб  volna, ha életünk konkrét  
élménytartalmát, illetve viszonyainak sajátos konglomerátumát értev őnk  
személyiség alatt. Csakhogy fejünkben ez a fogalom rendszerint egészer_  
piás értelmet kap. Mindenekel ő tt elveszti ,közvetlen és konkrét tartalmi  
vonatkozásait, s helyette önállósul mint életünk sajátos szervez ődésének  
alapja. Más szóval, a személyi sors valamiféle meghatározójaként külön-
álló létre tesz szert az az a'bsztrakci б , ami eredetileg csak önmagunkra  
vonatkozó tudásunk hiányosságait volna hivatott áthidalni. Ily módon  
pedig a személyiség fogalmával az ember nemcsak megkett őzi önmagát,  
de egyszersmind létrehozza önmaga hamis gondolati absztrakcióját. A 
személyiség spekulatív kategóriává válik, amelyre az a szerep hárul,  
hogy az adott emberi élet konkrét élménytartalmából elvonatkoztatva  
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is magyarázattal szolgáljon a sorsformálódás állítólagos szabályszer űsé-
geire és váratlan fordulataira. 

A személyiség fogalma, fenti könnyen felismerhet ő  ideologikus tartal-
ma miatt, voltaképpen nem más, mint a hamis lényeggel felruházott em-
beri létezés történelmileg viszonylag új kelet ű  formája. Ahogyan koráb-
ban társadalmi viszonyai kiismerhetetlen szövevényét az ember Isten 
személyébe vetítte ki, s ebben az absztrakcióban ismert kés őbb magára, 
hasonlóan jár el ma a „modern ember" is, aki alanyi viszonyulásainak 
sajátos rendszerét tárgyiasítja el és misztifikálja a személyiség fogalmá-
ban. Bár a párhuzam talán szokatlan, mégis, azt kell mondanunk, hogy 
Isten és a személyiség fogalma egyaránt arra szolgál, hogy az ember át-
hidalja velük a létezéssel való azonosság hiányát. 

Az önismereti igény eme gondolati zsákutcáért Persze legkevésbé a 
köznapi tudat marasztalható el, hiszen a társadalmi objektivációk és az 
emberélet élménytartalma s konkrét formája kölcsönös vonatkozásainak 
kelld tisztázása a társadalomfilozófia és a pszichológia kulcskérdéseként 
vár megoldásra. 

Nem mintha erre vonatkozóan nélkülöznénk mindennem ű  magyaráza-
tot. Ellenkező leg, az a sokféle személyiségfelfogós, amellyel úton-útfélen 
találkozhatunk, mind megannyi kísérlet arra, hogy a személyi életszer-
vezđdés jellemző  problémáira megfelel ő  magyarázattál szolgáljon. Ez a 
„megfelelés" azonban a legkevésbé a dolgok valós összefüggéseire vonat-
kozik: meghatározott társadalmi körülmények ideologikus képviselete 
az, amihez a különböz ő  személyiségelméletek igazodnak. Magyarázat is 
ez egyúttal arra, hogy az ember önismereti igény ével kapcsolatban a 
pszichológia, s mögötte a társadalomfilozófia, miért nem szolgálhat 
mindenki által elfogadható, egységes magyarázattal. 

Az eltérő  ideológiai érdekeltségekb ő l fakadóan természetes a sokféle 
magyarázat. A magunkra vonatkozó ismeretszerzés szempontjából azon-
ban a legtöbb gondot éppen ez okozza. Mivel személyiségünk mibenlé-
tével kapcsolatban minden magyarázat közvetlenül érinti a személlyi 
sorsformálás lehet őségének kérdését, távolró1 sem mindegy, hogy a sze-
mélyiség fogalmához tapadóan az embert miféle képzetek segítik (vagy 
gátolják) életének cselekv ő  szervezésében, távolról sem közömbös, hogy 
különböző  személyiségfelfogások, az ember ideológiájaként, társadaiini-
lag milyen vállalható magatartást .népszer űsítenek. 

Éppen ezért minden olyan munkát, ami jelent ős mértékben hozzájá-
rul önmagunk jobb megismeréséhez, s ami segít bennünket eligazodni a 
különböző  személyiségelméletek egymásba szöv ődő  gondolatrendszerei-
nek bonyolult útveszt ő iben, megkülönböztetett figyelemben kell részesí-
tenünk. Különösképpen megérdemli ezt a figyelmet az olyan munka, 
amely, túl ezen — a legjobb értelemben vett — ismeretterjeszt ő  jellegen, 
egyúttal megismertet bennünket egy olyan személyiségfelfogóssal is, 



amelyet, megfelel őképpen továbbgondolva, hasznosítani tudunk szemé-
lyes életünk szervezésében.  

Horváth György könyve, a Személyiség és öntevékenység, mindem-
képpen közéjük tartozik. A szerz ő  széles látókörrel és alapos szakmai tá-
jékozottsággal közelít a személyiségfogalom elemzéséhez. Világos és egy-
szerű  nyelvezettel, de mégis gondos körültekintéssel ismerteti meg olva-
sóit személyiségünk mibenlétének fontos összefüggéseivel. A kérdéskörben  

jártás olvasók számára viszont Horváth György könyve azért érdemel  

figyelmet, mert a szerz ő  következetesen és határozottan érvényesített  

világnézeti állásfoglalása megfelel ő  alkalmat szolgáltat a konstruktív  
véleménycseréhez.  

Könyvében Horváth György többek között arra keres választ, hogy a  

különböző  személyiségelméletek „magvát" miként lehetne egységes elmé-
leti rendszerbe integrálni. Következtetése — a fentebb mondottak alap-
ján — aligha lehet meglepő  számunkra. Vizsgálódásai eredményeként  

ugyanis a szerz ő  azt vallja, hogy amilyen kilátástalan vállalkozás volna  
a személyiség sokféle értelmezését és definícióját megnyugtatóan rendezni  

és csoportosítani, éppoly kevéssé voln.a lehetséges bel őlük a személyiségre  
vonatkozóan általános érvény ű  következtetéseket levonni. Vagyis, kép-
telenség a különböz ő  személyiségelméleteket egymással összemosni. Nem-
csak a már jelzett fogalmi tarkaság miatt bizonyulna ez képtelen vállal-
kozásnak. A személyiség szó használatában tapasztalható önkényességnél  

nagyobb problémát jelent az, hogy a látszatra jelentéktelennek látszó  

értelmezésbeli különbségek mögött is gyakran „az elméleti háttér mély  

eltérései húzódnak". S mivel ez az elméleti háttér valójában nem más,  

mint emberfelfogásunk filozófiai alapja, a jelentéktelennek tetsz ő  érte;-
mezésbeli különbségek mögött nem ritkán sarkalatos világnézeti kérdé-
sek feszülnek.  

Horváth György munkája éppen ezeknek a háttérben megbúvó alap-
kérdéseknek a feszegetése, ezek tisztázására irányuló szándéka miatr  

rokonszenves. Ezt a szándékát és törekvését illet ően már könyvének  
mottóját is szerencsésen választotta meg. Az az idézet ugyanis, amit  

G. W. A1lporttól kölcsönzött, szellemében arra késztet bennünket, hogy  

vessünk számot mindig azokkal a filozбfiаa (ideológiai) következmények-
kel, amelyek pszichológiai felfogásmódunkból következnek. Ez a szám-
vetés egyébként, ha gondolkodásunkban következetesek vagyunk, el őbb-
utóbb megkerüllhetetlenné is válik, hiszen — ahogy Altport mondja —
akárhogyan vélekedjünk a pszichológia valamely problémájáról, állásfog- 

lalásunk mélyén arról van szó, hogy egyfajta emberfelfogást részesítünk  

előnyben egy másikkal szemben. S ez az emberfelfogás hatását nyilván  

minden esetben érvényesíti.  
A Személyiség és öntevékenység szerzője nem kendőzi el ideológiai  

elkötelezettségét. S ez egyúttal felhatalmazza őt arra, hogy bírálóan iép- 
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jen fel azokkal a törekvésekkel szemben, amelyek „a fejezetcímek átke-
resztelésével" marxizálják a pszićhológia akadémikus szemléletmódjának  
életidegenségét.  

Lapozzunk csak fel egy általános pszichológiát — írja Horváth  
György — ,  mindegy, hogy külföldit vagy hazait, száz közül kilencven  
nem csak a mű  alapvető  szemléletmódját, de szerkezetét és fejezetcí-
meit tekintve is, szinte tökéletesen megegyezik. S valóban, tökéletes  
megegyezést mutatnak abban, hogy az ember részekre tagolt lelki életé-
nek fogalmi világunkban rögzült „kövületeit" elemzik, minden arra irá-
nyuló különböző  szándék .nélkül, hogy az , érzékelésrđ l, figyelemről, em-
lékezésrő l, képzeletről, gondolkodásról, akaratról összehordott ismeret-
anyagból utólag rekonstruálhatnánk legalább egy fiktív ember lelki élc-
tét. Ennek lehetőségérő l azonban szó sincs. S még kevésbé lehet ezt  a 
tudományos ismeretanyagot az „emberismeret" vagy ami ennél is fonto-
sabb volna, személyi sorsformálásunk szempontjából hasznosítani.  

Szerzőnk a „személyiség-központú egységes pszichológiáért" száll sík-
ra, s így érthet ően nem tartja elfogadható megoldásnak azokat a pró-
bálkozásokat, amelyek — megkerülve a felmerül ő  elméleti nehézségeket  
— az egységes és oszthatatlan pszi ćhikumot különálló fuнkciókra pancel-
lázó akadémikus korlátoltságot akként válik meghaladni, hogy fejezet-
címként az „érzékelés" helyébe a „személyiség érzékelését", a „gondol-
kodás" helyébe a „személyiség gondolkodását" biggyesztik. Miel ő tt azon-
ban rátérne saját személyiségfelfogósának körvonalazására, rövid pszi-
chológiatörténeti kitekintésében érzékelteti azokat a változásokat, ame-
lyek nyomán, mintegy „a sz űkös empirizmusra adott válaszreakcióként",  
benyomulta pszichológiába a személyiség fogalma. Egyúttal megismer-
tet bennünket azokkal a személyiségelméletekkel, amelyek nemcsak hogy  
népszerűvé tették ezt a fogalmat, de szemléletmódjukat — s mögötte  
emberfelfogásukat — tekintve „tudatosan vagy kevésbé tudatosan, köz-
vetlenül vagy közvetve ma is elevenen hatnak a pszichológiai és peda-
gógiai közgondolkodásban és gyakorlatban".  

Horváth György jól látja s ügyesen bontja ki a polgári személyiségel-
méletek legfđbb fogyatékosságait. Helyes érzékkel tapint rá, hogy az  
egyén és a külvilág viszonyának kérdése, illetve e kérdés formális meg-
válaszolása az, ami valamennyi személyiségelmélet leggyengébb és egyben  
legtámadhatóbb pontja. De ugyanúgy felfigyel azokra a gondolatcsírák-
ra is, amelyek nélkülözhetetlen el ő feltételei a személyiség mai k о rszcrű  
értelmezésének.  

Valamennyi személyiségfelfogós közül kétségkívül a mélylélektan tett  
szert legnagyobb népszer űségre. Sikerének titkát Horváth György azzal  
magyarázza, hogy a mélylélektan pontosan azoknak az elvárásoknak  
tesz eleget, amelyek a pszichológiával szemben élnek az emberekben.  
Az elvont és érdektelen problémák helyett személyiségünk mibenlétének  
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kérdését helyezi előtérbe; lelki jelenségeink öncélú tudományos elemzése  
helyett tetteink mások és gyakran önmagunk el őtt is rejtett rugóit igyek-
szik feltárni, röviden: ez az elmélet közvetlen kísérletet jelent az ember-
élet egészének értelmezésére. A siker és a „köikinccsé" váll ős feltétele  
volt továbbá az a körülmény is, hogy az elmélet részigazságait sablonos  
értelmezhetősége miatt könnyen lehetett konkrét tapasztalati élmény-
anyagra vonatkoztatni, illetve azzal alátámasztani.  

Legjobb példája ennek Adler személyiségkoncepciója. Adlernél ugyan-
is az egyén—környezet viszonynak „megoldási sémája" gondolati alapf ő t  
tekintve könnyen visszavezethet ő  arra a társadalmi-tapasztalati bázisra,  
amely a kapitalista árutermelés és csereviszonyok alapvet ő  sajátossága-
ként szükségképpen vált 'az emberek alapélményévé. Nevezetesen annak  
az alapvető  összefüggésnek a felismerésér đl van szó, hogy az egyik em-
ber csak úgy, s annál inkább tud boldogulni, minél rosszabbul alakul  a 
másik ember sorsa. Ez a felismerés Adlernél sajátos értelmezésre találva  
abban a formában válik elméleti rendszere gondolati alapjává, hogy  
minden embert határozott cél vezérel személyi sorsának formálásában,  
mégpediglen a másokon való „felülkerekedés" célja. Ez az állítólagos cél  
minden pillanatban ott lebeg az ember szeme el őtt, ez határozza meg  
„életvonalát" és „élettervét", következésképp az ember személyiségének  
mibenléte is csak ennek a törekvésnek az alapján érthet ő  vagy ismer-
hető  meg. Pontosabban _  a e ._ 1y ј  g pszk .,...І b.a і  i  14 u"asa'  nak  i І--
hetősége azoknak a kisgyermekkori élményeknek a feltárásában rejlik,  
amelyekből — sokszor nem is tudatosuló — kisebbrend űségi érzéseink  
fakadnak. Mert hogy a személyiségünknek sajátos jelleget adó „célratö-
résre" voltaképpen úgy kell tekintenünk, minta bennünk rejl ő  kisebbren-
dűségi érzések kompenzációját szolgáló er őfeszítésre.  

Adler koncepciójával kapcsolatban Horváth György helyénvalóan  
jegyzi meg, hogy mivel Adler távol álla társadalmi folyamatok és jeler_-
ségek törvényszerűségeinek megértését ől, hiába alapozza elméletét konk-
rét tapasztalati anyagra, az egyén és környezete viszonyának, a pszi-
chikum szociális természetének magyarázataként szükségképpen csak  
mesterkélt konstrukciókkal szolgálhat.  

Talán arra való tekintettel, hogy Freud munkássága viszonylag jól  
ismert, Horváth György nem értékeli részletekbe menten a freudi élet-
művet. Elsősorban azokra az eredményekre hivatkozik, amelyeket a  
mélylélektan — Freud meglátásai nyomán — bizonyos típusú neurózisok  
és pszichózisok gyógyítása terén elért. Kétségtelen, hogy Freud érdemei  e 
téren elévülhetetlenek, de talán nem ártott volna n бhány szót ejteni  
egyéb zseniális megsejtéseirđl sem. Nem is annyira az ismeretterjesztés  
szemszögéből, mint inkábba lehetséges polémiákra vetve fényt. Hogy  

csak egyetlen példát említsünk. Annak ellenére, hogy .az emberek több-
ségének Freud nevér ől a szexuálitás jut eszébe, s hogy a pszichológia  e 
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téren sokat köszönhet Freud elméletének, tulajdonképpen máig sincs  

tisztázva kell őképpen, hogy e kérdéskör korszer ű  megközelítéséhez Freud  
tanaiból még milyen támpontokat nyerhetnénk. Ideje volna már pél-
dául a kultúrával magyarázott szexuális lefojtások és kiéletlenségek kon-
cepciója mögött a nemek intézményesített viszonyából fakadó, sorsfor-
máló meghatározottságainkra ismernünk. S ha ekként szexuális éle-
tünk jellegzetes tüneteire, nemcsak mint lefojtott ösztöneink következ-
ményeire tekintünk, hanem intézményesen fenntartott viszonyaink bels ő  
ellentmondásaira ismerünk bennük, közelebb kerülünk mindjárt a sze-
mélyi sorsok szervez ődésének alapvető  meg'határozottsága'ihoz is. De mi-
vel Horváth György egyszerűen átsiklik a termékeny eszmecserék efféle  

támpontjai fölött, nem hat feltétlenül meggy őzően „a freudizmust a 
marxizmussal összebékíteni igyekvők" rovására elejtett megjegyzése. 

A másik rebellis tanítvány, Jung, mindenekel őtt típustanával vál t 
közismertté. Tanítása jogos szempontokat tartalmaz annyiban, ameny-
nyiben a különböz ő  típusok az egyén és a környezet, az én és a világ 
viszonyának valamilyen megoldási modelljét képviselik. Más kérdés, 
hogy Jung típusai az elvont általánosság olyan szintjét jelentik, amely-
ből nem lehet az objektum—szubjektum viszony létbeli összefüggéseinek 
alapjaira ismerni. 

Szerzőnk jelentős figyelmet szentel Szondi Lipót tanításának. Nyilván 
nemcsak azért, mert egy világhír ű  magyar pszichiáterrő'1 van szó, hanem 
mert Szondi végső  soron nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy 
a személyi sorsformálódás értelmezésének új elméletével egyszersmind a 
mélylélektan különböző  irányzatait is egységbe foglalja. S noha, mint 
Horvátih György megjegyzi, Szondi elméletének kiindulópontjai egy 
ilyen szintézishez alkalmatlann ők bizonyultak, koncepciójában mégis van 
néhány figyelmet érdeml ő  mozzanat. 

Szondi szerint az emberi sors bizonyos választások révén formálódik, 
mégpedig elsősorban a pályaválasztásban, szerelemben, barátságban .. . 
A meglátás önmagában, véve helytál'l б , a hozzá fűzött magyarázat azon-
ban már .kevésbé az. Szondi ugyanis ezeket a sorsformáló választásokat,  

vagyis a fontos döntési helyzetben tanúsított magatartásokat a „családi  

tudattalanból" származtatja, a felmen ő  ősök bennünk öröklődő  latens  
géneire vezeti vissza. (A „családi tudattalan" révén, a freudi „egyéni  

tudattalan" és a jungi „kollektív tudattalan" mellett, a mélylélektan ki-
egészül tóhát egy új titokzatos fogalommal.) S minthogy az öröklött gén-
struktúra igen összetett — mondja Szondi — ,  általában többfél, Oly-
kor egymással ellentétes sorslehetőségeket hordozunk magunkban. Az  
örökletesen és aktuálisan er ősebb sorsformák domináns szerephez jutnak,  

ámde ez nem jelenti azt, hogy a családi tudattalan örökletes anyagában  

feszülő  sorslehetőségekből — az ellentmondások feloldásával vagy kü-
lönböző  sorslehetőségek integrálásával — nem tudnánk új sorsot konst- 
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ruálni magunknak. Többnyire azonban ezen új „választott sorsunk" és 
öröklött „kényszersorsunk" szorításában zajlik életünk. 

Az ősök által ránk szabott „kényszersorsok", illetve az ellenük való 
lázadás gondolatának éppenséggel volna értelmezhet ő  magja, ha Szon-
di ezt azokra a viszonyokra értené, amelyek életformaként egy várható 
sorsot ránk szabnak. Mint ahogy önmagában véve helyes meglátás volna 
az is, hogy sorsunk formálásз  végső  soron választásainkon múlik. Szon-
dinál azonban a „sejtek magrendszerében" lokalizált ösztönök és hajla-
mok kizárják annak lehetőségét, hogy sorselméletét a társadalmi való-
ságra vonatkoztathassuk. 

A mélylélektan személyiségkoncepcióinak értékélésében megfigyelhet ő  
tömörséggel és célszer űséggel foglalkozik Horváth György más személyi-
ségelméletek bemutatásával is, kezdve a perszonalizmuson és mez őel-
'néleten, a különböző  rétegélméleteken, faktoranalízisen és biológiai fo-
gantatású elméleteken keresztül a dinamikus és interakciós személyiség-
elméletekig, hogy végül a sort bezárja a szovjet pszichológián belül fel-
lelhető  személyiségfeUfogások •ismertetésévél. Ezek értékelésével, lévén 
L'ogy véleménycink közel á'll a szerz ő  'képviselte állásfoglalásához, nem is 
f á:osztanánk olvasóinkat. Mindössze annyit jegyeznénk meg, hogy im-
ponáló az .az okfejtés, ahogyan Horváth György rövid utalásokkal he-
lyére teszi a különböz ő  felfogásokat, irányzatokat, kiemelve a haszno-
sítható gondOlat гciráka г  a  ~iM  iet и  - '  _ 	.. ....~.~.~~~~~~ ~a~~natatian konstrukciókbol. 
Persze, óhatatlan, chogy sok esetben j б l ismert dolgokról beszéljen, kriti-
kai reflexióival „régi igazságokat fedezzen fel", mint ahogy megkerül-
hetetlen az is, hogy olykor meg b ővebb kifejtést igényl ő  gondolatokat a 
kelleténél rövidebben intézzen el. Ezt azonban aligha vethetjük szemére, 
hiszen mindenkit egyaránt fenyeget ennek veszélye, aki vállalja, hogy 
következetesen bejár egy összetev őiben távolról sem egyaránt ismert, 
széles témakört. 

Külön kell viszont szólnunk a szovjet pszichológián belüli vitákról, 
illetve Horváth György ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról, mert szer-
zőnk személyiségkoncepciójának elméleti pilléreit itt kell keresnünk. 

A szovjet pszichológia alapvet ő  és általános jellemz őjeként Horváth 
György a pszichikum társadalmi meghatározottságának gondolatát eme-
li ki, mint ami alapvetően befolyásolja a személyiség kérdésének megkö-
zelítését, és Persze a lehetséges válaszadást is. Szerz őnk azonban nem 
hallgatja azt sem el, hogy a személyiség fogalmát illet ően nincs egyet-
értés az eminens szovjet pszichológusok között. Annak ellenére sincs, 
hogy törekvéseik és célkitűzéseik lényegüket tekintve, közösek: egyará тi: 
vallják, hogy a személyiség fogalmának (definíciójának) az ember társa-
dalmi meghatározottságát kell kifejeznie. Ezen belül azonban termé-
keny viták folynak arról, hogy az ember társadalmi meghatározottságai-
nak mely mozzanataira milyen hangsúly essék. Nem mintha a szemé- 
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lyiség végérvényes definíciója volna a cél. Ellenkez đleg, az éflféle elvá-
rások és törekvések veszélyeire a szovjet pszichológusok eleve figyelmez-
tetnek. Mindenekel őtt arra 'hívjak fel figyelmünket, hogy a lehet đ  legtö-
kéletesebb definíciótól sem szabad remélnünk, hogy az egyenl đ  mérték-
ben rávilágíthat a pszichikum társadalmi meghatározottságának vala-
mennyi fontos vonatkozására. Mint ahogy óva intenek attól is, nehogy 
éppen a „tökéletes" definíció révén váljanak megkerülhet đvé az emberi 
élet kellőképpen nem exponált, de kutatásra szoruló problémái. Más 
szóval, a szovjet pszichológusok szeretnék megkerülni a demagógia és 
üres frazeológia jól ismert veszélyeit, amelyek miatt már éppen elég 
vérveszteség érte eddig is a marxista igény ű  pszichológiai törekvéseket. 

A személyiség mibenlétének meghatározására irányuló törekvések a 
szovjet pszichológián belül nagyjából két koncepció köré csoportosítha-
tók. Rubinstein és Leontyev nevével fémjelezhetnénk a két irányzatot.  

Noha mindketten a marxizmus gondolatrendszerére alapoznak, a szemé-
iyiség lényegi mivoltának meghatározásában az ember társadalmiságának 
más-más aspektusára esik náluk a hangsúly. 

Rubinstein már a harmincas években írt munkáiban megfogalmazta  

alaptételét, mely szerint „a személyiség lényege a társadalmi viszonyok  

összessége". És ebben a definícióban bizony Marx gondolatainak semati-
kus értelmezése szemet szúróan van jelen. Igy van ez annak ellenére is,  

hogy — amint azt Horváth György megjegyzi — Rutbinstein számára a  

személyiség fenti definkiбja inkább kutatási szempont, mintsem pszi-
chológiai fogalom. Horváth megjegyzése helytálló, azzal a megszorítás-
sal, hogy Rubinstein számára nem is maradt más választás, mint hogy  

kutatási szemponttá nyilvánítsa meghatározását, miután azt pszichoí б -
giai kategóriaként hasznosítani nem tudta. S nem is tudhatta, hiszen 
a meghatározás alapjául szolgáló marxi 6. Feuerbach-tézis lényegit kép-
telenség a konkrét empirikus egyének személyi mibenlétére vonatkoztat-
ni, lévén az az ember elvont lényegére utaló filozófiai kategória. Ett đ i  
függetlenül Rubinstein helyesen érzékeli, hogy a pszi ćholбgiának a szó-
ban forgó tézisbđl volna mit hasznosítania s hogy ez a marxista tézis 
nyújthat a személyiség mibernlétének felismeréséhez kulcsot. Más lapra 
tartozik, hogy ennek előlfeltételeként a tézis árnyalt explikálására van 
szükség, amitđl Rubinstein eltekintett. Ő  a maga részéről a kérdést úgy  
oldotta meg, hogy ragaszkodva az ember elvont lényege marxi megha-
tározása és a személyiség fogalma azonosságához, egyszer űen kinyilvání-
totta: nem is arról van szó, hogy „a személyiség fogalma társadalmi és  

nem pszićholбgiai kategória", hanem hogy .a személyiség a maga egészé-
ben, mivel „nem pszichológiai képzđdmény", nem is lehet a lélektan  
tárgya (id. H. Gy.). Persze, ez nem jelenti azt, hogy a személyiségnek  

egyáltalán nem volnának Olyan pszichikus aspektusai, amelyek kizáró-
lag a pszichológia hatáskörébe tartoznak.  
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Munkásságának későbbi szakaszában, Rubinstein a személyiséget en-
nek ellenére mégis pszichológiai fogalomként használja. Igaz, valame-
lyest más tartalommal. A személyiség itt már azoknak „a bels ő  feltéte-
leknek egységbe fonódó összegévé" (id. H. Gy.) válik, amelyen ke-
resztül a küls ő  .hatások megnyilvánulnak. A személyiségnek ezzel az 
újabb definíciójávori Rubinstein a materialista determinizmus jól ismer 
tételének szeretett volna érvényt szerezni. Csakhogy a „bels ő  feltételek-
re" és „külső  `hatásokra" való elméleti alapozás éppoly sematikussá és 
bizonytalanná tette személyiségkoncepcióját, mint azt megel őzően a 6  
Feuerbach-tézis közvetlen értelmezése. 

Rubinstein végül is élete végéig nem tudta a személyiség mibenlétének 
kérdését megnyugtatóan lezárni. S mint Horváth György jelzi, mg 
posztumusz kötetében is találunk utalásokat, amelyekb ől ennek a bo-
nyolult elméleti problémának teljességgel új megközelítési módja sejlik 
föl. Ennek fényében Rubinstein a végs ő  megoldást „az emberi élet on-
tológiájának" vizsgálatától remélte. Ami egyébként — ha arra gondo-
lunk, amire bevezetdnkben már utaltunk, hogy ti. az ember életének 
társadalmi tartalmát, illetve annak gondolati reflexióit misztifikálja ön-
nön személyiségeként — a személyi sorsformálódás kielégít ő  magyaráza-
tához nagyon is szükséges el őfeltételnek 'látszik. 

A szovjet pszichológián belül a másik irányzat, a Le лnryPv-fP І e sz o_ 
й,clyirgeiméiet vigotszkij elméleti hagyatékára támaszkodik. Elvileg 
annak .két legfontosabb tételét volna hivatott szintetizálni. Egyfel ől azt, 
hogy a személyiség struktúrájának alapja — mint ahogy a személyiség 
valamennyi magasabb psziclhikus funkciója is — az interiorizálódott 
társas viszony, s másfel ő l, hogy a pszichikum kialakulása és annak min-
denkori formálódása a munkatevékenységhez kötött. Az emberi lét eme 
kéttagú elemzési sémáját —amelyb ől, mint láttuk, Rubinstein kizáró-
lag az elsőre alapozott — Leontyev úgy véli meghaladhatónak, ha az 
elemzés egységeként a tárgyi tevékenységet állítja középpontba. S erre 
Leontyevnek meg is van minden jogalapja, hiszen — termékeny mun-
kássága legfőbb eredményeként — éppen ő  tárta fel és 6 tette meggy ő -
zővé számunkra, hogy a pszichikum sörzsfejl đdése és egyedi fejlődése 
egyaránt tárgyi tevékenységben realizálódik. Leontyev szerint a szemé-
lyiség mibenlétét is a tárgyi tevékenységben lehet megragadni, lévén hogy 
az ember — Marx termelés fogalmárrak pszi ćholбgiai szinonimájaként 
-- tárgyi tevékenységhez kötve létezik és alakul, ezen át farmálja kör-
nyezetéhez fúz đdő  (természetüket tekintve társadalmi) kapcsolatait és  

önmagát is.  
Aligha vontható kétségbe, hogy a „tárgyi tevékenység" kulcsot jelent  

az emberi élet, vagy konkrétan, a személyi sorsformálódás számos össze-
függésének feltárásahoz és tisztán látásához. Amde kizárólag a „tevé-
kenység rendszereként", az „ismeretek és képességek struktúrájaként"  
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értelmezett személyiség, érzésünk szerint, éppúgy magán hordozza a se-
matizmus veszélyét, mint ha fordítva a személyiség „interiorizálódott tár-
sas viszony" jellegétő l s e viszonyok megélésének egyszeriségétől elfo-
gultan a tárgyi tevékenységben realizálódó élet feltételeir ől és kötöttsé-
geiről feledkeznénk meg. Egyszóval, mi a magunk részér ő l — szemben  
Horváth Györggyel, aki fenntartás nélkül azonosul Leontyev álláspont-
jával, s annak jelzett a Іаp Іls.ь6 І  bontja ki saját személyiségkoncepcióját 
— nem tartjuk kielégít őnek a személyiség mibenlétének egyoldalúaл  a 
tárgyi tevékenység aspektusából történ ő  magyarázatát. 

Mindaddig, amíg Horváth György a személyiség érteimezésének kü-
lönböző  irányzatait ismerteti, elvi alapállása kifejezésre jut anélkül is, 
hogy erre külön •hangsúlyt kellene fektetnie. Amint rátér saját személyi-
ségelmélete ideológiai alapjainak kifejezésére, paradox módon, éppen 
alapállásának ezt az imponáló határozottságát veszti el. 

A kérdésnek szentelt fejezet, a marxista alapokat bizonyitan.i hivatott 
idézetekt ő l és tézisektő l, gondolatilag inkálbb töredezetté, mintsem meg-
győzővé válik. Túlságosan is érz ődik rajta Horváth György szándéka, 
hogy ti. koncepcióját Marx személyiségelméletébe ágyazza. S éppen ez  
ad okot újabb fenntartásokra. 

Mért érzi szükségét Horváth György annak, hogy koncepcióját Mar-
xig igazolja vissza, annak ellenére, hogy a Leontyev-féle személyiség-
felfogós, számára, elméletének fontos világnézeti vonatkozásait eleve tisz-
tázta?  

Kézenfekvőnek látszik a magyarázat, hogy Horváth György szemé-
lyiségelméletének viszonylag új mozzanatához, az „öntevékenység" fo-
balmához keresett Marx munkáiból támpontokat. 

Elemzését az „emberi lényeg" fogalmán kezdi, amellyel kapcsolatban 
— mintegy a rubinsteini személyiségmeghatározás tarthatatlanságára utal-
va vissza — megállapítja, hogy méltánytalanság volna Marx szavait 
korrigálnunk és új értelmet adnunk fogalomhasználatának. Vagyis, hogy 
Marx 6. Feuerbach-tézisének gondolati tartalmát semmiképpen sem sza-
bad „az egyes egyén erkölcsi és pszichikai arculatára" vonatkoztatnunk. 
Е s ebben teljes mértékig igaza van, csakhogy szerz őnk ezzel, mint aki 
efelő l lelkiismeretét megnyugtatta, végérvényesen túl is teszi magát Marx 
6. Feuerbach-tézisén. Helyette mást ajánl. „A személyiség marxi felfo-
gásának vizsgálatában" — írja — sokkal termékenyebbnek és célszer űbb 
nek bizonyul, ha a Gazdasági-filozófiai kéziratokban szeragl ő  élettevé-
kenységnek, mint szintén nembeli speciesnek, az értelmezéséb ől indulunk 
ki. Aminek természetesen nincs semmi akadálya, legfeljebb azzal kell  
tisztában lennünk, hogy az élettevékenységre alapozó elemzés éppúgy 
nem zárja ki a 6. Feuerbach-tézis explikálásának lehet őségét és szüksé-
gességét, mint ahogy a Gazdasági-filozófiai kéziratokból a személyiségre 
vonatkozóan kapott eredmény sem mondhat ellent a tézisből levonható 
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következtetéseknek. Más szóval, lévén a marxizmus egységes gondolat-
rendszer, értelemszerűen a személyiség mibenlétének felismeréséig több-
féle úton-módon juthatunk el, attól függ ően, hogy az ember társadal-
mi meghatározottságai közül melyik mozzanatot választjuk elemzésünk  

kiinduló tételéül. Feltéve persze, ha nem hisszük, hogy Marxnak van 
kidolgozott személyiségelmélete, amit szövegeinek újraértelmezésével kell 
felismernünk. Szerz őnket ugyan kifejezetten nem lehetne megvádolni 
ezzel a szemlélettel, de okot adhat félreértésre az a meggy őződése, hogy 
„a személyiség marxi felfogását" a Gazdasági-filozófiai kézirataktian vé-
li felismerni. Természetesen, nem a Gazdasági-filozófiai kéziratok hasz-
nosítható támpontjai ellen van 'kifogásunk, hanem azt szeretnénk nyo-
matékosan leszögezni, hogy Marxnak, bármennyire is 'hiányoljuk mi ezt,  

nincs a pszichológia számára közvetlenül hasznosítható személyiség fo-
galma. Éppúgy nincs, mint ahogy a pszichológia terén egyéb kutatási  

eredményei sincsenek, lévén hogy munkássága idején a pszichológia  

mint tudomány még nem is létezett. Ezért ebhibázott törekvés minden-
áron Marx megfogalmazásaiban kapaszkodni, „Marx személyiségelméle-
tét" idézetekb ő l összeollózni. Helyette, ha ez mégoly kockázatosnak lát-
szik is, meg kell próbálnunk a marxizmus szellemében gondolkozni,  
problémáinkra, megfelel ő  marxi tétel híján is, megoldást találni. Nem-
csak a személyiség mibenlétére vonatkozóan; az emberi élet szervez ő-
déséi. 4 m+пő.sbgéг  mcshatá.rоi5 uújelтum—szubjektum viszony számos 
kérdése vár még ezenkívül megválaszolásra. 

De végül is, ami e kérdésben perdönt ő  volna: Horváth György az 
öntevékenység fogalmát, személyiségkoncepoiójának alapját, a Gazdasá-
gi-filozófiai ,kéziratokból vett idézetekb ől nem tudja megnyugtatóan ki-
bontani. Nem tudja ezt a fogalmat Olyan egyértelm ű  tartalommal fel-
ruházni, ami a személyiség meghatározásában ellentmondás nélkül hasz-
nálható volna. Nem mintha fejtegetései nyomán, pontosabban a Marx-
idézetek alapján, ez a fogalom nem telít đdne bizonyos gondolati tar-
talommal. Kétségünk az iránt támad, hogy vajon ez a tartalom mi-
ként azt Horváth György állítja — azonos-e „az egyéni emberi lényeg" 
legfőbb sajátosságaival. Mert bár elvont szinten igaz az, amit szerz őnk, 
Marx nyomán, állított, hogy ti. az ember lényege az ő  „szabad tuda-
tos élettevékenysége". De kérdéses, hogy ezt a tételt, a maga elvont. 
igazságával, l вhet-e közvetlenül az ember személyiségére vonatkoztatni. 
Lehet-e azt az egyes ember meghatározásaként elfogadni? Szerz őnk 
ugyanis ezt állítja. „Az egyes embernek lényege, amiben személyisége  

megmutatkozik, az 6 egyedi » szabad tudatos tevékenysége«. (...) »önte-
vékenysége«" (65. old.).  

Csakhogy ennek a definíciónak nem sok gyakorlati értéke van. Túl  

azon, hogy az emberiség többsége személyiségét ekként ma még nemigen  
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definiálhatja, a személyiségnek ez a meghatározása elméletileg is felold-
hatatlan ellentmondásokat tartalmaz.  

Mert hogyan is lehetne az egyes ember lényegét az ő  „szabad és tu-
datos tevékenységében" — öntevékenységében — megragadni, ha ez  a 
szabad és tudatos tevékenység az osztálytársadalmakban úgyszólván  
nem is tud megnyilvánulni? S nemcsak az osztálytársadalmakban, de az  
önszervező  élet, a maga teljességében, realizáiódhat-e ma még bárhol is?  

Ezekkel a gyakorlati élet részér ől felmerülő  kérdésekkel egyébként  
Horváth György éppúgy tisztában van, mint mi. Hisz maga írja, hogy  

az emberek többsége számára a legfontosabb tevékenység ma még kény-
szerjellegű ; hogy az öntevékenység mellékes területre, az ember életének  
időben is csak kisebb részére szorul vissza. S ő t, ehhez hozzáteszi azt is,  
hogy az öntevékenység háttérbe szorulása „az egyén kiüresedését,  
»absztrakttá« válását" vonja magával. A tulajdonképpeni kérdés бІб t  
azonban Horváth György elüti azzal, hogy az öntevékenység elvesztésé-
nek történelmi szükségszer űségéről beszél. Arról, hogy csak az anyagi  
élet termelésének átmeneti kényszerjellege teremtheti meg azokat a fel-
tételeket (termel őerők magas fejlettségi szintje, megfelel ő  anyagi bázis),  
amelyek az egyéniség — majdani — korlátlan kiteljesedéséhez nélkülöz-
hetetlenek.  

Nem vitatjuk, hogy az ember(iség) lényege, az emberi lét egyik leg-
főbb ismérve „a tárgyi világ megmunkálásában", az egyetemes termel ő -
tevékenységben nyilvánul meg. Az sem ,kétséges, hogy a munkavállalás 
sokféle kényszere, kötöttsége történelmileg megkerülhetetlen fázis. De 
ettő l még megválaszolatlan marad kérdésünk: vajon miben fog az em-
ber személyisége „közvetlenül megmutatkozni", ha a munka kényszeré-
nek sokféle kötöttségét ől az öntevékeny életre nem nyílik alkalom? Mi-
ként lesz magyarázhatóa sok sorsát elszenved ő  ember személyisége ön-
tevékenységgel, ha erre nincs is léhet őségük az embereknek? 

Ezek az áthidalásra váró ellentmondások szerz őnket belekergetik a 
nagy történelmi összefüggések értelmezésébe, annak a grandiózus folya-
matnak a reménytnyújt б  ecsetelésébe, amely remélihetóleg egyszer a mun-
ka öntevékenységgé válásához vezet. Csakhogy bennünket, s épp szer-
zőnk könyvének tárgyából fakadóan, elsősorban nem az elidegenedett 
munka és vele összefüggően a .megnyomorított emberi élet történelmi 
perspektívája érdekel, hanem konkrétan az, hogy amíg ez a — röpke 
emberéletekhez képest id ő tlen — folyamat lezajlik, rendelkezünk-e 
egyáltalán személyiséggel? És, ha igen, személyiségünk vajon miként 
alapozódhat öntevékenységünkre? 

Nos, Horváth György megkísérel erre is választ adni. Azt írja: bár 
emberi tevékenységünknek kétségkívül megvannak a maga kötöttségei,  
ez az objektív helyzet a szubjektum számára végeredményben „igen tág  

határok közt sokféle tevékenységhez lehet őséget is biztosít" (70. o.). 



1196 	 HfD  

Ez volna hát az a reménysugár, ami felvillantja eí đttünk az önte-
vékeny élet lehet őségét. Vagy másként fogalmazva, szerz őnk koráb-
bi állásfoglalásával szemben kénytelen ennyi „engedményt" tenni, nehogy  

minden híján az öntevékenységnek teljes égészében megfosszon bennün-
ket személyiségünktől.  

Csakhogy nem szerencsés megoldás személyiségünket olyan esetleges  

mozzanathoz kötni, mint amilyen az egyén számára elvileg hozzáfér-
hető  sokféle tevékenység, illetve a sokféle tevékenység 'közötti választás  

lehetősége. E gondolatkör nyomán ugyanis 'könnyen gyökeret ereszt ben-
nünk az a meggy őződés, hogy tulajdonképpen a tehetség, találékonyság 
és kitartás dönti el, hogy ki milyen perspektívát tud önnön személyiség-
fejlđdésé'hez biztosítani. Vagyis, fennáll annak a veszélye, hogy szemé-
lyiségünket előbb-utóbb önmagából fogjuk magyarázni. 

És van itt más is, amiről nem volna szabad Horváth Györgynek meg--
feledkeznie, amidőn — mintegy utolsó szalmaszálban — a szubjektum 
számára tételezett sokféle tevékenység lehet őségének gondolatában ka-
paszkodik meg. Mert ha — mint mondottuk — életünk legf őbb tevé-
kenységeként a munkavállalás kényszere s velejár бan a sokféle kötött-
ség az emberek túlnyomó többsége számára ma még megkerülhetetlen,  

akkor ez a 'körülmény egyszersmind azt jelenti, hogy létformánk a sok-
féle tevékenység közötti választás elvi lehet đsége ellenére sem biztosít-
har..~ вaan ,iл  s£áыи  га  személyiségünk szabad fejl ődéséhez teret. Ke-
veseknek, körülményeik és szerencséjük folytán, persze sikerülhet meg-
szabadulni a kényszerűen végzett munka teY+hét ől, de személyiségük 
ily módon történő  'kibontakoztatása és érvényesítése szükségképp máso-
kat kényszerit az individuális élet szintjén perspektívátlan és léleköl ő  
munkák végzésére. A kivételes életutak ne tévesszenek meg bennünket,  

mert ha az egyéni élet szervezésében személyi ambícióink számára van 
is bizonyos mozgástér, a fejl ődésnek ténylegesen perspektívát nyújtó te-
vékenységkör иаlójában kevés. S 'ha ,kivételeknek sikerült erre szert ten-
ni, ennek ellenében mások, a többség sorsa válik személytelenné. 

Az öntevékenységre alapozó személyiségkoncepció tehát, ha követke-
zetesek maradunk értelmezésében, az emberek többségét végül is meg-
fosztaná személyiségét ől. Hogy szerzőnk ennek a nyilvánvaló képtelen-
ségnek valamiképpen elejét vegye, újabb „engedményre" kényszerül. 
Kénytelen magát az öntevékenység fogalmát olyan jelentéssel felruházni, 
ami látszólag elfedi koncepeióján аk jelzett megoldatlanságait. 

Egyébként e fogalom értelmezésének szerz őnk külön fejezetet szentel, 
hogy hosszas fejtegetése eredményeként az öntevékenység végül is elve-
szítse minden 'határozott jelentését. Ha kezdetben az elejtett megjegyzé-
sek még mind arra utalnak, hogy az öntevékenység fogalma alatt a  

szabadon választott, kedvünk és belátásunk szerint vállalt cselekv ő  
magatartást kell értenünk, а  'későbbiek folyamán be kell látnunk, hogy .a 
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helyzet megítélése korántsem ilyen egyértelm ű . Nem ilyen egyértelm ű , 
mert — mint szerz őnk írja — az „öntevékenység és kényszertevékenység 
között" a „mindennapi életben nehéz volna merev válaszfalat húzni", 
sőt, mivel a „legtöbb tevékenységünkben keverednek a kényszerszabta és 
az önmagunkból fakadó elemek" (143. old.), a két tevékenységforma 
közt valójában nem is nagyon lehet különbséget tenni. Hogy ezek után 
mi értelme van mégis öntevékenységr ől beszélni, hogy miért szükséges 
erre a felettébb bizonytalan fogalomra olyan nagy !hangsúlyt fektetni, 
az számunkra rejtély. S annál inkább az, mivel Horváth György az 
öntevékenység hatósugarát még tovább szélesíti. Szerinte ugyanis, jól-
lehet csak a sportban és a m űvészetben lelhetđ  fel „színtiszta öntevé-
kenység", nincs az a ránk er őltetett kényszermunka, amin, ha lelkiis-
meretesen végezzük, ne „sütne át" személyiségünk. Vagyis ha bármely 
kényszertevékenységet kedvvel és odaadással végzünk, ha átéljük, ez-
zel egyszersmind öntevékenységünk elemeit is belevisszük, s így sikerül 
személyiségünket is valamelyest „átlényegítenünk". 

Olykor Horváth György maga is érzi az öntevékenység fogalmának 
spekulatív jellegét, ezért időnként mintegy önmagát is szeretné meggy őz-
ni ennek ellenkez őjéről. Az öntevékenység és kényszertevékenység kate-
góriái — írja egy helyütt — ,,nem spekulatív megkülönböztetések csu-
pán, hanem nagyon is tartalmas fogalm;a.k, mert sem társadalmi, sem 
egyéni szempontból nem közömbös az a jellemz ő  pszichológiai tény, 
hogy a személyiség számára hol búzódnak tevékenységének szubjektívé 
is megélt korlátai" (149. old.). E felemás érv ellenére, kulcsfogalmát 
gyakran kényszerül maga is felcserélni más kategóriákra. Igy, többek 
között a forradalmár, az újító, a nonkonformista magatartás válik az 
öntevékenység szinonimájává. És éppen ezeknek a fogalmaknak az önte-
vékenységgel való összevetése és egyeztetése során nyer meger ősítést az a 
feltevésünk, hogy ha túl nagy hangsúly esik személyi tulajdonságainkra ma-
gatartásunk értelmezésénél, fennáll annak a veszélye, hogy önmagából ma-
gyarázzuk személyiségünket. Szerz őnkre is áll ez, aki a manipulációban 
és a konformizmusban látja az öntevékenység elvesztésének veszélyét, 
mely elmarasztalt állapotunkat viszont a dolgokhoz való személyi hozzá-
állásunkból vezeti le. Megfeledkezve arról, hogy a konformizmusra haj-
ló, gyenge, manipulálható személyiség egy életforma szükségszer ű  termé-
ke; hogy a konformista a korlátokhoz való végleges igazodásában épp-
úgy a 'lét merev intézményességének megszemélyesít ője, mint ahogy a 
manipulált ember is társadalmi viszonyai intézményes túlszervezettségét 
éli meg és képviseli a maga személyiségével. 

Horváth Györgynek nem volna szabad megfeledkeznie arról, hogy 
személyi tulajdonságainkat, emberi kvalitásainkat, bármennyire is külön-
álló létre szert tev ő  pszichikus képződményeknek tűnjenek, nem lehet. 
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függetleníteni azoktól az objektív társadalmi körülményekt ő l, amelyeket  
ezen emberi minőségeink tulajdonképpen képviselnek és kifejeznek. Kö-
vetkezésképp nem lehet cselekv ő  magatartásunk és döntéshozatalunk lehe-
tőségeit sem elválasztani azoktól a társadalmi folyamatoktól és feltételek-
től, amelyeket mint szubjektumok közvetlenül megélünk. Az öntevé-
kenység fogalma kelepcét állít: azt ta látszatot kelti bennünk, hogy  

adott társadalmi valóságban lehetséges másként élni, mint ahogy élünk.  

Hogy az önszervez ő  élet számára van lehet őség, csak éppen személyisé-
günk — bennünket passzivitásra kényszerítő  — korlátait kell legy őz-
nünk. Ami nyilvánvaló képtelenség, hiszen érzés- és gondolatvilágunkkal  

mindenkor azokra a létfeltételekre reflektálunk, amelyek meghatároz-
zák tudatunk társadalmi tartalmát és személyiségünk mozgási szabadsá-
gát. Az öntevékenység fogalmával végül is Horváth György visszacsem-
pészi azt a kettősséget objektum és szubjektum közé, amit Oly gondos  
körültekintéssel igyekezett koncepciója filozófiai megalapozásánál el-
kerülni.  

Megítélésünk szerint az öntevékenység gondolata szerz őnket azért viszi  
annyiszor zsákutcába, mert az emberi pszichikumot egyoldalúan és ki-
zárólagosan a tárgyi tevékenységgel magyarázza. Nem veszi figyelern-
be azt, hogy a személyiség nemcsak tevékenység, hanem viszonyulás is,  

nemcsak tárgyi tartalom, hanem interiorizált társas viszony is. Más szó-
val, mea Pi_eal сziл  d ,z ~ iыćiyiség viszonyjellegéről. S ezzel együtt arról,  
hogy az ember cselekvési tere és döntési szabadsága alapvet ően a tár-
sadalmi viszonyok változandóságának és változtathatóságának fügbvénye.  

Hogy tehát egy öröklött létforma — és a hozzá köt ődő  érzés- és gondo-
latvilág — áttörésére akkor nyílik alkalom, amikor a termelési és el-
osztási viszonyok változásai válságossá teszik azokat a korlátokat, ame-
lyek életmódunkat, tevékenységkörünket, kapcsolatainkat és köt ődésein-
ket meghatározzák.  

Horváth György számária a személyiségnek ez az aspektusa nem tel je-
nen idegen. Olykor maga is nagy hangsúlyt fektet erre. Igy például  

amikor József Attila és Ady kapcsán azt írja, hogy e két költ ő  lénye-
gében véve ugyanazt a társadalmi rendszert mer őben másként élte meg,  
egyik a forradalomtól terhes korban, a másik az ellenforradalom tob-
zódása idején. Az ő  esetükben világosan látja, hogy a tudatukban, érzel-
meikben lezajló változások, „a cselekvésre mozgósító vagy cselekvést bé-
nító" ihangulathullámzások, a társadalmi nrakrofolyamatok bonyolult  

kicsapódásai.  
Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy szerz őnk képzeletét túlsábo-

san is megragadta a tevékenység fogalmában rejl ő  személyiségértelme-
zési lehetőség ahhoz, hogy ca személyiség viszonyjellegének kell ő  figyel-
met tudna szentelni. S nemcsak err ő l van szó: tulajdonképpen tartózko- 
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dott is attól, hogy e kérdéskörbe mélyebben belemenjen. Ugyanis arra  
gondolt, hogy ha a személyiséget társadalmi viszonyaiból próbáljuk meg-
érteni, ha tehát viszonyjellegét 'helyezzük el őtérbe, ez „könnyebben  te-
reli a mechanikus személyiségfelfogósak irányába a gondolkodást, mint  

a valóságos élettevékenységb ő l kiinduló személyiségelmélet" (135. old.). 
Szerintünk viszont az, hogy személyiségfelfogósunk mechanikus lesz-e 
vagy sem, egyáltalán nem azon múlik, hogy tárgyi tevékenységében 
avagy alanyi viszonyaiban ragadjuk-e meg a személyiséget, hanem hogy 
a valóságbeli összefüggéseket dialektikusan értelmezzük-e, vagy sem. A 
dialektikus látásmód viszont már eleve kizárja annak lehet őségét, hogy 
a tárgyi tevékenységet leválasszuk személyi viszonyaink szöv ődésének 
folyamatától, hogy személyiségünk tárgyi tartalmát szembehelyezzük 
viszonyaink élményreprezentációjával. 

A tárgyi tevékenység, ha mégoly alapvet ően fontos fogalma is a 
pszichikum porszerű  magyarázatának, önmagában „sz űknek" bizonyul 
ahhoz, hogysem átfoghatná a személyiség minden fontos sajátosságát. 
Mivel pedig Horváth György kizárólag erre a fogalomra támaszkodik, 
ez megkerülhetetlenül egyoldalúvá teszi személyiségkoncepcióját. 

Sokkal szerencsésebb lett volna — amire egyébként eredeti állásfog-
lalása lehet&éget is .kínált —, ha a marxizmus gondolatköréb ő l kiindul-
va megpróbálja egyforma figyelmet szentelve a két veterán — Rub;n-
stein és Leontyev — állásfoglalásának, közelíteni és szintetizálni a kéti 
koncepció érdemi magvát. Hiszen esetükben nyilvánvalóan nem arró'  
van szó, hogy akár az egyik, akár a másik gondolkodó nagyot téve-
dett, hogy alapvetően melléfogott volna, hanem hogy más-más aspektu-
sát ragadták meg ugyanazon valóságmozzanatnak. De amíg egyikük  
viszonyokban való lét sematikus gondolatát, másikuk a tárgyi tevékeny-
ség fogalmát juttatta kizárólagos szerephez, s csak erre redukálta sze-
mélyiségkoncepcióját. Holott csakis ezeknek az egyaránt reális és jogos  
valóságelemeknek a kölcsönös egymásra vonatkoztatásától lehetne az  
emberi pszichikum és vele a személyiség kérdéskörének megnyugtató  
magyarázatát remélnünk.  

Horváth György azonban ezt a termékenynek ígérkez ő  dialógust nem  
vitte a szintézisteremtés irányába tovább. Megelégedett azzal, hogy  a 
pszichikum tárgyi tevékenységjellegének kifejezésében következetesen  
Leontyev gondolatkörében marad. Ámde ezt a következetességet is úgy  
kell elpépzelnünk, hogy a kérdéskörnek szentelt fejezet tulajdonképpen  
kellőképpen ki nem fejtett Leontyev-tételekb ől és -idézetekb ő l áll. S  
ennek eredményeként, végül se Leontyev koncepciójáról nem kapunk át-
fogó képet, se Horváth György elképzelése nem válik egységessé és vi-
lágossá a szükséges mértékig.  

Mindenesetre elméletének ily módon — tézisekb ől és idézetekb ől —
összeálló plakettjén a személyiség bizony eléggé élettelen gondolatkoii- 
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strukcióvá válik. De ha eltekintenénk is attól, hogy a kell őképpen ki nem 
érlelt, személyes meggy őződéssé nem formált gondolatok ismertetése szük-
ségképpen töredezettséggel jár, s hogy a saját meggy őződés hiányát ellen-
súlyozó túlméretezett „szakirodalmi megalapozás" inkább terjeng őssé, 
mint lényegretörővé teszi az eszmefuttatást, a kizárólag tárgyi tevékeny-
ségre, illetve öntevékenységre, alapozó személyiségfel ~fogás akkor is csak 
„egydimenziós" emberrel szolgálhat. Az egyoldalúan tárgyi tevékeny-
ségre alapozó személyiségelmélet ugyanis, noha összefüggéseiben és tár-
talmi vonatkozásaiban helytállóan ragadja meg .a személyiség sokféle 
vonatkozását, az embert elevenségében, átél ő  minőségében, másokhoz való 
tartozásában s e köt ődések érzelmi-gondolati sokszínu"ségében nem tudja 
megragadni. És az ember így nemcsak „egydimenzióssá", de az elsajá-
tított tárgyi tartalom megmerevedett struktúrájává válik. A tárgyi tevé-
kenységre redukált szubjektum, ha szem el ől tévesztjük azt, hogy az 
ember tevékenysége révén tulajdonképpen önnön természetét jelent ő  ala-
nyi viszonyulásainak bonyolult 'hálózatát tartja fenn és realizálja, szük-
ségképp kelti valamilyen struktúra vagy rendszer gondolatát. 

Ennek hatása alól szerz őnk sem tudja kivonni magát, s könyvében A 
személyiség mint rendszer címen egész fejezetet szán e kérdéskörnek. 
Ami végeredményben azért lehet meglep ő  számunkra, mert hogy szer-
zőnk korábban elhatárolta már magát attól a szemlélett ől, hogy a sze- 
nl, iséb fogal«ia mögött, bármilyen tormában is, önállóan létez đ  s a 
maga törvényszer űségei szerint fejl ődő  dolgot tételezzünk. Helyette he--
lyénvalóan azt hangsúlyozta, hogy a személyiségmeghatározás által vol-
taképpen egy fogalmat illesztünk a valóság bizonytalanul körülhatárolt 
jelenségkörére. Mely jelenségkör — téhetnénk hozzá — legtágabb értel-
mében egyértékű  személyi létezésünkkel. A rendszer viszont eléggé stabil 
képződmény ahhoz, hogysem azt, a fentiek értelmében, a személyiség 
magyarázó elveként elfogadhassuk. 

Persze, Horvávh György ezúttal is megteszi a maga óvatos rendsza-
bályait, és kijelenti — pontosabban, idevonatkozó citátumokkal érzékel-
teti —, hogy a személyiség egyértelm ű  rendszertani leírására vagy megha-
tározására képtelenség volna vállalkozni. Képtelenség volna .azért, mert-
hogy — annyi más fogalomhoz hasonlóan — a rendszer fogalma sem 
egyértelm ű . Mindazonáltal — mondpa a személyiség rendszerként való 
felfogása jogos és tartalmas, amennyiben kimutaUható „a személyiséget  
rendszerré formáló rendszerteremt ő  tényező" (179. old.). Ennek nyomá-
ba ered, és azt kutatja, hogy személyi megnyilvánulásainkban, ami nála  
leginkább tárgyi tevékenységet jelent, „hogyan válik az egyes tett az  
egész részévé, hogyan illeszkedik rendszerbe" (uo.).  

Könyvének ez a fejezete érezhet ően erőtlenebb a korábbiaknál is.  
Horváth György itt szinte teljes mértékben átadja sa szót azoknak a 
szerzőknek, akik ilyen vagy olyan vonatkozásban hozzájárultak a „cél- 
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rairányuló tevékenység" gondolatkörének kibonxakozásához. A termé-
szetben megnyilvánuló — állítólagos — célrairányultságból és tervszer ű -
ségből kiindulva, az ösztönök és motívumok fogalmárnak elemzésén át  
eljutunk a tervek és távlatok fogalomköréig. És ha az egyes terveket —  

mondja szerzőnk — úgy képzeljük el, mint amelyek „nem függetlenek  
egymástól, hanem átfogóbb tervekbe — távlatokba — illeszkednek, s  
ezek is távlatok rendszerévé állnak össze, akkor megtaláljuk azt a ren-
dező  elvet, mely tevékenységeinket bels ő  összefüggésbe hozza, életünket  
egységessé teszi, öntevékenységünket rendszerbe fogja: személyiséggé ala-
kít" (206. old.). Vagyis az idézet szellemében a személyiséget afféle tö-
kéletes önmegvalósító rendszernek kell elképzelnünk, amely tudatosan  
és tervszer űen határol be egy emberéletet, s következetesen annak meg-
valósítására tör. Ez az elképzelés azonban megint nem egyéb, mint  a 
kivételes helyzetű  és személyi ambúcióikban szerencsével járó emberek  
modellje. Amely modell azonban, az emberek többségének sorsára vo-
natkoztatva, aligha állja ki a gyakorlat próbakövét. De még a „nagy  
emberek" önmegvalósító életét tekintve is, ha jobban utánagondolunk,  
beláthatjuk, hogy sokkal törékenyebb sorsok ezek, mint ahogy azt az  
„értelem- és rendez őelv"-re alapozó személyiségkoncapció feltételezné.  
Hiszen tőlük majdhogynem teljesen független körülmények döntik el  
azt is, hogy erőfeszítésük és célratörésük eredményeként végül is jutal-
muk dicsőség avagy fővesztés lesz-e.  

Persze megvan annak az oka, amiért Horváth György kénytelen a sze-
mélyiség rendszerjellegének gondólatába kapaszkodni. A „részrendszerek  
rendszerként" tételezett személyiség ugyanis olyan spekulatív kategória,  
amely a konkrét személyi viszonyok társadalmi szöv ődésének és belső  
megélésének fel nem ismert összefüggését helyettesíti. Mivel Horvátli  
György figyelmen kívül hagyja az egyén személyi viszonyokban reali-
zálódó létét, nem követi nyomon a tevékenység által történ ő  átszervező-
dését, az életviszonyoknak ezt a szervez ődését és ennek eredményét  
kénytelen spékulatív ,kiategóriával magyarázni.  

Minden személyiségelmélet, amely a célratörés vagy az értelem- és  
rendező  elv kategóriájára támaszkodik, kénytelen olyan absztrakcióval  
dolgozni, amely elvonatkoztat az ember személyi és társadalmi létének  
legfontosabb összefüggésétő l. Ennek tisztán látása nélkül viszont óha-
tatlanul dualista módon 'közelít az életszervez ődés objektum—szubjek-
tum viszonylatának kérdésköréhez.  

Hiába a féligazság, hogy személyiségünk terveikben valósul meg, ha  
bizonytalan válasszal szolgálhatunk arra vonatkozóan, hogy mi maga  
ez a terv. Ha azt a rejtélyes „én" akaratának és törekvésének véljük,  
tehát önmagunk titkából származtatjuk, s nem személyi viszonyaink  
fenntartásának és ,formálásának — lédhez való igazódásunknak — gon-
dolati előfeltételét látjuk benne. S hiába hangsúlyozzuk, hogy életünk  
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tevékenységünk rendszere, ha err ő l a tevékenységrendszerr ől megint úgy 
beszélünk, mint ami teljesen t őlünk függene, nem gondolva arra, hogy 
tevékenységünk kényszerében társadalmi létviszonyaink jutnak kifejez đ -
désre. 

A személyiség fogalma bevezetésének akkor van értelme — írja Hor-
váth György —, ha ennek mint öntevékenységi rendszernek bizonyos 
állandóságot, .stabiiitást tételezünk. Hogy ezzel a személyiséget megint 
leválasztja és önállósítja az ember társadalmi viszonyokban realizálódó 
lététől, most és itt kevéssé törődik. Fontosabb ennél számára, hogy az 
ember öntevékenységét rendszerbe szervez ő  tervek és távlatok gondo-
latköre, a személyiség eme feltételezett stabilitásával, megalapozást 
nyerjen. E kérdést illet đen azonban vele szemben Sartre-nak adunk iga-
zat, mármint abban, hogy a stabil és zárt rendszer helyett a személyiség  

nyitotta megváltozás és az „újjászületés" lehet őségei felé, s hogy a  
döntési helyzetek el đre-nem-láthatósága miatt cselekvéseit sem lehet  

valamilyen zárt rendszer ű  sémára visszavezetni. Nem bennünk a rend-
szer, nem belő lünk — személyiségünkbđl — fakad az állandóság és sta-
bilitás, hanem azoknak a viszonyoknak a függvénye ez, amelyeket meg-
élünk, amelyekben egyáltalán létezünk. Az állandóság, vagy annak kény-
szere, inerciája — ami :kétségkívül jellemz đ  ránk — létformánk sajátja.  
Ennyiben tehát „rendszerré merevülésünk" társadalmi törvényszer űségek- 
nelr

:' ..... 	~ - navGIVC. 

Bár szerzđnk ,a személyiség „rendszerré szervez ődésének" elvét ől nem  
tud megszabadulni, olykor kit űnő  példákkal illusztrálja, hogy mennyire  
nem ettđ l függ személyi sorsunk szerveződése. Igy például szemléletesen  
mutat rá, hogyan játszik el Raszkólnyikov hónapokig egy valószín ű tlen  
gondolattal, mígnem az egy véletlen során új értelmet nem kap, „való-  

szerűvé nem válik a lehet őség, bizonyossá a szándék". Ugyanígy, helye-
sen mutat rá Lewin nyomán, hogy az akarat nem választható le, nem  

szigetelhetđ  el attól a „cselekvésegészt ől", amelyben a döntés iétrejön.  

Bár itt megint érthet őbb és •követhetőbb volna, ha a személyi viszo-
nyaink változásaiban érlelđdđ  cselekvési alternatívákban látná a dönté-
s,i szituációkat. Annál is inkább, mivel maga is hasonló 'következtetésre  
jut, amidđn azt írja: „a döntési készség, a rizikóvállalás stb. nem any-
nyira elvont és állandó személyiségtulajdonság, mint inkábba szituácici-
nak a függvénye" (232. old.). Annak a szituációnak a függvénye --
tehetnénk hozzá —, amely nem egyéb, mint a személyi viszonyainkba  
beálló tartalmi változás.  

A személyiség és öntevékenység fejezetei gyengül đ  sorrendben követik  
egymást. A személyiség kialakulása címet visel ő  már tankönyvszintre  
süllyed. Szerz đnk zömében pszichológiai közhelyeket sorakoztat fel, ame-
lyek semmivel sem járultnak hozzá a könyv alapproblémájának kifej-
téséhez. Ellenkezőleg, túl azon, hogy a szerz ői vélemények seregszem  
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léjébe itt is belefárad az olvasó, a ,korábban kibontott, gondolatilag hasz-
nosítható anyagra a pszidhológia medd ő  ismeretanyaga rakódik. Lehe-
tetlenné téve ezzel a felszínre hozott összefüggések céltudatos tovább-
gondolását. S amit szintén nem hallgathatunk el, a fejezet végén az em-
beri sokoldalúság eszményéről és az emberi teljességr ől írottak már-már 
az üres demagógia határát súrolják. 

Könyvének utolsó fejezetében szerz őnk helyénvalóan bírálja a külön-
böző  személyiségteszteket s magát a személyiségtipológiát. Kifogásolja 
például, hogy a különböz ő  ,tipológiák személyiségtulajdonságainkra úgy 
tekintenek, mint a személyiség valamiféle állandó jellemz őire. Holott, 
mint írja, „amikor a személyiség jellemzésekor tulajdonságokat adunk 
meg (ahogy az ún. személyiségtesztek eredményét is tulajdonságjelz őkben 
kapjuk: introvertált-e хtrovertált, kreatív, rigid stb.), akkor elvonatkoz-
tatunk attól a tevékenységszituációtól, amelyre a tulajdonságjelz ő  vo-
natkozott, és ezáltal érvényét — jogosulatlanul — minden más tevé-
kenységszituációra is kiterjesztjük" (280. old.). 

S végül könyvének befejez ő  részében újra felszínre kerülnek Horváth 
György személyiségkoncepciójának már jelzett hiányosságai.  

„Az, hogy milyen lesz a személyes lehetőségek mozgástere kés őbb, és 
hogy a lehetőségei közül a felnőtt mivel és hogyan fog élni írja  
mintegy összegezésként — , ∎az jórészt eldől mára gyermekkorban és i f -
júkorban. Elvben ugyan mindig fennáll a lehetőség a változásra és a 
változtatásra. De kés őbb, amikor a tevékenység-öntevékenység már rend-
szerré állt össze, egyre nehezebb az átformálódás" (301. old.). 

Bár sok igazság van abban, amit ír, annak az adott formában való 
megfogalmazásával mégsem lehet egyetérteni. Az idézetb ől ugyanis 
egyértelműen az cseng ki, hogy a személyiség rendszerré merevedése a 
továbbformálódás legnagyobb akadálya. Holott, mint mondottuk, s itt 
szeretnénk ezt ismét hangsúlyozni, a valóságban mása helyzet: az élet-
helyzet rögzülése váltja ki a személyiség rendszerjellegének látszatát, 
illetve annak kényszerét. S persze, h ogy eldől már gyermek- és if júkor-
ban leendő  felnőtt életünk. De ennek titkát sem személyiségünkben kell 
keresni, hanem a személyiségünket meghatározó körülményekben. Csa-
ládunk anyagi helyzete, társadalmi presztízse, leend ő  sorsunkhoz való  
hozzáállása, Іа  számunkra javallott és elérhet ő  hivatás, a majdani é ~ et-
társ, a  lakáskörülmények stb. mindez eléggé számottev ően „beleszól" 
életvitelünk tartalmának és formájának alakulásába. Márpedig szemé-
lyiségünk, mint jeleztük volt, nem más, mint ennek a tartalomnak  

és formának a megélése. S ha az önmegélés élményét követhetetlenül sok 
szálon kuszálják, bogozzák is ismeretkörünkb ő l, érdeklődésünkbő l, csa-
ládi helyzetünkbő l stb. fakadó kötődéseink, el nem fedhetik azt az 
igazságot, hogy alapvetően élettevékenységünk társadalmi tartalma és 



1204 	 HID 

az ezzel járó 'létforma az, ami megszabja egyéni életünk jellegét s ezen 
belül személyiségünk milyenségét. 

S mivel Horváth György az öntevékenységre alapozó személyiségkon-
cepciójával végül is az élettevékenységnek ezt az esszenciális jelent ős-
gét szándékozott kiemelni, törekvését hordozó munkája, kisebb-nagyobb 
hiányosságai ellenére is, minden figyelmet megérdemel. 



METAFORIKUS FOLYAMATOK A REGÉNYBEN  

THOMKA BEÁTA  

A metafora kérdései egészen napjainkig szinte kizárólag a költ ő i 
nyelv vizsgálati körébe tartoztak, és a prózai nyelv vonatkozásában alig 
merültek fel. Ezen azok a fontos felismerések sem változtiattak, amelyek 
az orosz formalizmus irányzatától, pontosabban Borisz Eichenbaumt б l  
származtak, s amelyeket Roman Jakobson 1956-ban írott tanulmánya (A 
nyelv két aspektusa és az afáziás zavarok két típusa) újból alátámasz-
tott. Eichenbaum és Jakobson szerint a mentális asszociációk két alap-
típusa, a (hasonlóságon alapuló metafora és az érintkezésen kontiguitá-
son alapuló metonímia appozíciója megfelel a költészet/próza oppozíció-
nak. A próza tehát teljes egészében a nyelv metonimikus pólusához, 
míg a költészet a nyelv metaforikus pólusához tartozik. Jakobson meg-
jegyzi, hogy a realista regényíró természetszer ű leg a metonimikus eljárá-
sokhoz nyúl, mivel „viszonyok összefüggését" igyekszik nyomon követ-
ni. E folyamatok a verbális megnyilvánulásokon túl a nem verbális rend-
szerekben is megtalálhatók. Barthes szemiológiai vizsgálódásai a társa-
dalmi megnyilvánulások, a divat stb. területén kutatták a metafora/me-
tonímia oppozíciónak megfelel ő  kettđs jelenségeket. Barthes a rendszer/ 
szintagma oppozíciójaként tárgyalja a metafora/metonímia párt, ,amíg 
Lévi-Strauss etnológiai fejtegetéseiben a paradigmatikus sor/szintagmati-
kus lánc elnevezéseket találjuk. Gérard Genet még tovább megy az op-
pozíciós pár kiterjesztésében, amikor A leszűkült retorikában ezt írja: 
„Csábítónak látszik az a gondolat is, hogy a metafora/metonímia pár-
ban a vallásos transzcendentális szellem és a földhöz tapadt, evilági  
immanenciára ítéltetett szellem ellentétét lássuk viszont."  

A strukturális nyelvészet (s ebben nagy érdeme van Saussere-nek is)  
azzal, hogy felhívta a figyelmet a nyelvmwködés és a mentális asszo-
eiáс iбk e két egymással ellentétes változatára, nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy a korábban kizárólag stilisztikai fogalmakként kezelt kategó-
riákat mint „beszédfajtákat", sőt mint „a szellemi tevékenység két tí-
pusát" különböztessük meg. Bennünket most azoka kérdések foglal-
koztatnak, vajon milyen mértékben járultak hozzá ezek a felismerések 
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az irodalmi közlés specifikumainak feltárásához, s még közvetlenebbül, 
hogyan alkalmazhatók, alkalmazhatóak-e egyáltalán ezek az oppózíci бk 
a Joyce utáni modern próza értelmezésében. Kételyeink vannak ugyanis 
azzal kapcsolatban, hogy az új prózai tendenciák adekvát módon meg-
közelíthetők a metonímia irányából. 

David Lodge szerint a „modernisztikus próza" e х trém és deviáns mó-
don vonzódik nemcsak a metonimikus nyelvi pólushoz, amelyhez ter-
mészete szerint tartozik, hanem a metaforikus nyelvi pólushoz is, amely-
tő l viszont természete szerint távol áll. Ennek ellenére Lodge azt állít-
ja, hogy a próza metaforikus vonzódása ellenére lényegében metonimikus 
jellegű, s ha eluralkodna benne a metaforikusság, már nem prózáról, 
hanem költészetr ől beszélnénk. Ezzel kapcsolatban két kérdést szeret-
nénk aláhúzni: az egyik az újabb prózai tendenciák irányvétele, amely 
a megszokottól teljesen eltérő  .irányba mozdította ki a prózát (a meto-
nímiától távolodva a metafora felé), a másik pedig a korábbi m űfaji, s 
ettől is általánosabban, a m űnemi határok eltolódásának problémája. 

A mai magyar prózának van egy Olyan m űve, amely a legközvetie-
nebb formában veti fel ezeket a kérdéseket. Konrád György A város-
alapító (1977) című  regényében mindkét tendencia er ő teljesen kirajzo-
lódik. A városalapító s a vele szoros kapcsolatban álló, vele rokon mai 
prózai törekvések id őszerűvé tették mind a metafora/metonímia nppnz--
ció újragondolását, mind a próza/költészet vagy még inkábba próza,'  

esszé átfedéseinek és keresztez ődéseinek megvizsgálását. Konrád regé-
nyében sajátos módon sűrítődnek Olyan elképzelések, amelyeknek feitá-
rásához elégtelennek látszanak a hagyományos prózapoétikai fogalmak,  
de a jakobsoni költészet/próza ketegóriapár is. Kiindulópontjainkat a  
következő  észrevételek képezik:  

a metaforának mint jelentéskett đzđ  nyelvi elemnek a jelen-
tősége megnövékedett a mai prózai nyelvben;  

a metafora az új próza nyelvi rendezésének egyik alapvet ő  
eszközévé vált, ami a nyelv asszociatív szférájának feler đsítését  
hozza magával;  

az ambivalens jelentésmezők létrehozásának kulcseszközei  a 
metaforák;  

a metaforikus folyamatok nemcsak a kifejezés szintjén hat-
nak, hanem a gondolatok és a kompozíció vonatkozásában is; 

a metafora szerkezeti rendez őelvvé lép elő  (pl. a szürrealista 
alkotásokban, a rövidtörténetben, egyes új regénytípusokban). 

Itt egy pillanatra szeretnénk visszatérni a költ ői metafora fogalmá-
hoz, mert meggyőződésünk, hogy a metafora lényegi transzformációja 
nem a prózában, hanem éppen a költészetben indult meg, s ezt a transz-
formációt a poétikai-retorikai elméletek is pontosan tükrözik. Az ókori 
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elméletek a metaforáról minta hasonlóságon alapuló névátvitelről be-
széltek. A hasonlóság mozzanatát az újabb teóriákban az analógia vál-
totta fel. Breton így érvelt a metafora mellett: „Bennünket egyedül az  

analogikus szikra lelkesít, csakis általa tudunk hatást gyakorolnia vi-
lag gépezetére." A liége-i neoretorikusok főműve, az Általános retorika  

(Rhétorique générale, 1970) ezen a tételen is módosít, amikor leszögezi:  

„A metafora voltaképpen nem jelentések felcserélése, hanem egy termi-
nus szemantikai tartalmának módosítása." A metafora transzformációja  
során tékát elsőként a viszonyba állított elemek .közötti hasonlóságot,  

majd az elemek közötti külső  vagy belső  analogikus vonást szorította  
vissza, s az azonosítás, hasonlítás helyett mindinkább csupán jelcseréi  
bonyolít le, jelek interakcióját valósítja meg az összekapcsolt pólusok  

között. A próza 'kontextusában előforduló metaforák gyakran a jelcse-
rét is arra redukálják, hogy a metaforikus pólusokat szembeállítva fe-
szültséget hoznak létre közöttük. Az így létrejövő  feszültségmez őben  
(Beda Allemann) szüntelen vibrálás (szüntelen, de nem definitív helyet-
tesítéshez vezető  jelcsere) jön létre a két elem aközött, s ez a vibrálás  

annál erősebb, minél távolabbra esik egymástól a .két, metaforikus relá-
cióba állított kép vagy fogalom. Kassai György szerint „minél kisebb az  

át f edés, a közös terület a két négyzet (a két nyelvi elem) között, annál  

merészebb a kép".  

Ez az észrevétel összhangban áll a liége-i retorikusok felismerésével,  

mely szerint „a metafora a f elé a határeset felé tart, ahol a két termi-
nus már egyáltalán nem metszi egymást". A prózai metafora már-niár  
jelentéstanilag teljesen összeegyeztethetetlen nyelvi elemek között reali-
zálódik. Jean Ricardou a Problémes du nouveau romara (1967) c. köny-
vének A metafora ma c. fejezetében foglalkozik a metafora kérdéseivel,  
és megállapítja, hogy a hasonlított, a hasonló és az összehasonlító ele-
,nek hármas egységébő l születő  klasszikus metafora teljességgel kiveszett  
az újabb nyelvhasználatból, s helyét az olyan metafora foglalta el,  

amely nem fogalmi szinten, hanem nyelvi alakzatként дnkcionál: az  
utalás, a megfelelés, a hasonlóság csak a szövegen belül értelmes. „A7  
expresszív metafora strukturális metaforává alakul át." (1936). Hozzá-
tehetnénk ehhez, ha egyáltalán megtart még valamit a hasonlóságból és  

a megfelelésbő l a metafora. Vitathatatlan azonban, hogy ennél a le-
strukturált . metaforánál Olyan formában er ősödött fel a kontextus sze-
repe, mint a metonímia esetében. A próza viszonylatában a metafora  

már nemcsak a kifejezés problémája, hanem olyan jelenség, amely lénye-
gét tekintve „gondolatok közötti kölcsönzés és viszony, kontextusok  

közötti tranzakció" (I. A. Richards: A metafora, 1963). A metafora  
tehát nem redukálódik a szóra, hanem folyamat (Barthes a jelentést is  
folyamatnak tekinti), „jelentések közötti cserefolyamat" (Richards),  
interakció: „A metafora nemcsak nyelvi egység, hanem az a folyamat,  
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amely az adott nyelvi egységgel az adott föltételek, az adott kontextus  

föltételei között lejátszódik." А . Stamaé: Teorija meta f ore, 1978, 43.)  

A városalapító olvasása során észre 'kell vennünk, hogy a regénynyelv 
meta f orizálódása részjelensége annak a folyamatnak, melynek során a 
klasszikus regénymodell radikálisan szétesett. Az organikusságot a diz-
szeminácl б  váltatta fel, a linearitás helyébe a szimultaneitás került, a 
romaneszk elemet, a hagyományos konstellációban regénylényegnek tar-
tott történést gondolatzajlás és tudatfolyam váltotta fel, a diegézist, a 
narrációt pedig a ref leхiб . Ezek a „fogások" a regényt kompozicionáli-
san, valamint a tartalom-sík és a kifejezés-sík vonatkozásában is elemi 
erővel rendezték át. A szemantikai megközelítésnek egy sor új feladata 
származik abból, hogy a regény nyelvi nem a homogén elbeszéléseit 
(S Lasié), hanem a diszperzív narrativitáson alapul. A városalapító  
fluktuáló jelentéstömböket, poliszemikus szituációkat (S. Ullmann), egy-
mással feleselő  jelentéssíkokat hoz létre, ambivalens jelentésmez őket 
szembesít egymással. A poliszemikus szituációkat az egymásra fektetett, 
egymással szembeállított, egymás mellé helyezett metaforikus elemek 
hozzák létre. A metaforák sorokba, láncokba, tömörülnek, s e láncok vo-
nulata hálózza át a regényt. Ezekben a láncolatokban, sorokban, töm-
bösödésekben a metaforikus modell szerkezeti elvvé tágul, amely ily 
módon metaforákból, metonímiákból és más nyelv; PIP m Pkb~ t össze zKtt  
kompozícionális blokkok rendez őelveként funkcionái. Az ilyen v kompo-
zicionális méretű  metaforák éppúgy lehetnek in preasentia és in absentia  
metaforák, mint a szövegen belüli metaforikus egységek. A városalapító  
például hosszú felsorolásokban halmoz egymástól teljesen távol cs ő  ész-
leleteket, reflexiókat, konkrét leírásokat, cselekménytöredékeket anélkül, 
hogy bárhol utalna arra, hogy a litterális jelentésen túl az egész szerke-
zeti blokkal valójában egy létérzés, egy 'léthangulat metaforikus megra-
gadása és kifejezése a szándéka. A metaforikus modell itt a kompozí-
ciб  szintjén in absentia érvényesül. 

Mindezek a folyamatok a legközvetlenebb formában szakítanak az-
zal a prózai elbeszél ő  gyakorlattal, amely „belefért" az érintkezés a:ap-
ján működő  metonimikus, realisztikus eljárások kategóriájába, és szük-
ségképpen lendítik ki a regényt a metafora (s ezáltal talán éppen a li-
ra?) irányába. Az ilyen típusú próza a nyelv metaforikus jelleg ű  mű itö-
désére támaszkodik, mert az egyértelm űségek helyett a jelek többértel-
műségét szeretné kiaknázni, s olyan szemantikai s űrítettséget kíván a 
szövegbe vinni, amelyre egyedül a szemikus keresztez ődések metszés-
pontjában realizálódó metafora képes. 

A városalapító ahhoz a regénytípushoz tartozik, amely egy új térbe-
osztás létrehozója. Ebben a térbeosztásban az elemek logikus, lineáris 
egymásból következése fellazult (az egymásból 'következés a szoros kap-
csolást lehetővé tevó klasszikus történet-gerincb ől következett), az idő - 
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dimenzió és a térdimenzió által keretbe foglalt cselekmény-elem lerázta 
magáról e kett ős kötöttség szorítását: a cselekmény-elem lebegni kezd, 
cselekmény-szilánkokra pattan szét, amelyek önkényesen ver ődnek ösz-
$ze vagy távolodnak el egymástól. Az idő- és tér-elemek is absztrahá-
ódtak, megsokszorozódtak, rétegesekké lettek. Ebb ől következđen az  
elemek elrendeződését sem a cselekményív, sem az id őfonal, sem az egy-
;éges térdimenzió nem biztosítja. Az elemek hálóját az asszociációk re-
netiránya hozza létre. Ebben a konstellációban lényegesen nagyobb meg-
erhelés esik a regénynyelv .asszociációs felidéz đ  képességére, hisz a nyelv  

asszociatív sz гférájának vonzástendenciái fejtik ki a regény összetartó  
~rđrendszerét. Ahhoz azonban, hogy ezek az asszociációk a metonímia  

tengelyén jöjjenek létre, szükség lenne a hagyományos folytonosság, fo-
, уаmatosság jelenlétére, hisz „a metonímia a jelentések kontiguitásán  
.alapuló névátvitel", amely kontiguitás lehet „térbeli, időbeli vagy ok-
sági" (S. Ul'lmann). A regényen belüli kontextuális viszonyok fellazulá-
sa melynek során az elemek között űrök, hasadékok, szakadékok, „sze-
mantikai lukak" keletkeztek, nem teszi lehet ővé az érintkezést feltéte-
lező  metonimikus relációk kiépítését. S ezzel nincs az sem ellentmondás-
ban, hogy a regény metonimikus elemekkel is operál, sőt a szinekdochét 
is gyakran felhasználja. 

A kulcsot az olyan regény olvasásához, mint A városalapító, a meta-
forikus asszociációk csomósodásainak, gy űrűsödéseinek kitapintása szol-
gáltatja. Ha ezen a vonalon mélyebbre hajolunk a regény világába, rá-
jövünk arra, hogy a barokkosan burjánzó képi elemek mögött egy szigo-
rú logikával felépített eszmehálózat áll, amelynek az érzéki-képi asszo-
ciációk alárendel ődnek. A regényben megbillen a cselekményhordozó 
elem, a dinamikus jegy ű  rétit, valamint a leíró elem, a szituatív jegy ű  
rétit (G. Genet) egyensúlya. A ref lexi б , az elmélkedés elnyomja, háttér-
be szorítja a 'küls ő  cselekménysort, az elbeszélést és a leírást is. Az el-
mélkedés felülkerekedik a narráción. A képi mozzanatok el ő lépnek ha-
gyományos dekoratív passzivitásukból, s közvetlenül a fogalmi közlés-
nek rendelődnek alá: nem a szétszórt, cselekményforgáccsá aprózott 
történetszilánkok plasztikussá tevését szolgáljak többé, hanem a fogal-
mak, reflexiók megérzékítését. A képi-metaforikus elem ebben a hierar-
chiában a fölérendelt reflexív elem és az alárendelt cselekményelem kö-
zött helyezkedik el. Konrád gyakorlata metsz ően éles gesztussal szakít 
a történet-központú és a metonímia-realizmus análógiá'ban megragadható 
regényírással, és regényfókuszát az ideák metszéspontjaiban lokalizálja.  
Ez a beállítottság Robert Musilt juttatja eszünkbe, aki nem regényr ő l, 
hanem ideográfiáról beszél saját elbeszél đi gyakorlatával kapcsolatban. 
Nem események, szituációk, történetek mozgását követi a múlt század'. 
mindentudó elbeszél ő  bölcs, higgadt kívülállásával, hanem eszmékét. A 
világot nem ábrázolni akarja, hanem értelmezni. A regény inteilektua- 
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lizálódásáról, esszéizálódásáról sok szó esett már, s a teoretikusok rend-
szerint бppaly féltően emlegetik ezeknek a nem ábrázoló, hanem érte'.-
mező , nem elbeszélő , hanem gondolkodó gesztusoknak az ei бretörését a  
regényben, mint bizonyos korokban a próza lírizálódását, oldódását. Ta-
lán ezzel magyarázható az is, hogy a prózapoétika még mindig nem  
jelölte ki a reflexív elem helyét a regényszervezet bonyolult bels ő  hierar-
chiájában, s még mindig számon tart olyan összetev őket, amelyek már  
a múlt században időszerűtlenekké váltak. A reflexív elem, ahogyan az  
Musilnél vagy Konrádnál megjelenik, össze ~hasonlíthatatl аnul fontosabb  
szerepet tölt be a regényben, mint mondjuk egy epizódalak kalandja  a 
klasszikus történetben, amelyet viszont a hagyományos poétika regiszt-
rál.  

Romara Ingarden az irodalmi műalkotásról alkotott rétegelméletében  
meghatározza az „eszmék", a „metafizikai min őségek" létezési módját  
a műalkotásban, s azt állítja, hogy e min őségek feltárója a megalkotott  
és megjelenített, ábrázolt tárgyiasságok rétege. Számunkra ez a lényegre  
tapintó konstatáoiб  ismét csak nem képezhet kiindul бpontot, mert olyan  
művek esetében, amelyeknél az absztrakt gondolkodása legközvetleneb-
bül szólal meg, amelyeknél a fejtegetések és elmélkedések rán őnek az  
epikus ábrázolásra, már nem a tárgyiasságok közvetítésével nyernek ki-
fejezést az eszmék, hanem az eszmék in praesentia feieződnek  k; A  vf -
rosalapitd elsősorban nem a tárgyiasságok rétegét választja közvetít ő  
közegül, amelyet feltölt „metafizikai min őségekkel", hanem a reflexív  
alapra szórja rá a konkrét megjelenítésből még megtartott „epikus" for.  
gksot. (Azon ugyancsak érdemes lenne elgondolkodni, vajon miért csak  
„forgács" maradt meg a mai ember számára egy Olyan világból, amelyet  
valaha teljességgel, nem extenzív, hanem intenzív totalitásában tudott  
befogni, látni és megragadni akár diegetikusan, akár mimetikusan.)  

A probléma nem új keletű , hisz Halász Gábor Az újabb regényről  
(1929) szóló tanulmányában már kitér erre a kérdésre: „Akik a regény-
nek elmélkedésekkel átszöv ődését beteges tünetnek tartják, a romaneszk  

elem újból túlsúlyra juttatásában keresik az orvosságot. (...) A tétel  

hirdetői azonban már kiindulópontjukban tévednek. Az elmélkedést (ez-
zel a szóval jelölve meg minden nem-történés elemet) nem lehet mo-
dern jelenségnek, hosszas fejl ődést befejez ő  válságnak felfogni, mert  
kezdett ől fogva és a műfajfejlődés ylegelbeszél őbb korszakaiban ott  
volt, hozzátartozott a regény lényegéhez." Halász Gábor olyan műveket  
hoz fel példának, minta Don Quijote vagy Fielding Tom Jonesa.  

Ha A városalapító nyelvi létrehozásának kulcsfolyamatáként a nyelvi  
elemek, beszédmódok, asszociációk interakciójából megvalósuló meta-
forikusságot emeltük ki, a regénym űfaj vonatkozásában .megállapíthatjuk,  
hogy az a regénytípus, amelyhez A városalapító tartozik, közlésanódok,  
kifejezésformák, sőt műfajok interakciójából bontakozik ki. Abban, hogy  
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veszélyes módon súrolja ez a regény a hagyományos regényhatárokat,  
ső t gyakran átsiklik az esszé felségvizeire, nem a m űfaj egzisztenciális  
problematikusságát látjuk, hanem legföljebb a hagyományos regényszem-
lélet idđszerűtlenségét. Regényelméleti tételeinket és elképzeléseinket kell  
flexibilisebbé tenni ahhoz, hogy az olyan műveknél is felismerjük a „re-
gényszerűséget", amelyek esetleg már csak körvonalaikban regények.  
Korunk lényegi kérdéseire az ilyen körvonalak tudnak autentikus vála-
szokat adni.  

Jelenlegi fejtegetéseink szempontjából A városalapító egyik legeredetibb  
sajátossága a gondolati, reflexív mondanivaló-hálózatnak a rávetülése  
a metaforikus asszociációhálózatra. A regény er őteljes hatása éppen en-
nek a két vonulatnak az interferenciájából, s az egymásra vetü-
lésükből következ ő  hatásimpulzusok sűrűségéből következik. A gon-
dolatáramlás zuhatagszer ű  folyásából élesen kiválik egy törté-
nelmi távlatú számvetés, egy társadalmi dimenziójú önanа112is  
és bírálat, egy pontosan körülírt társadalomelmélet az értelmiség szocio-
lógiai státusának felmérésével és egy víziószer ű  társadalmi utópia. Ez  a 
hármas irányultság határozza meg a regény értékorientációját: a múlt  
feltárásában érvényesül ő  emlékező  attitűdöt, a jelen társadalmi viszony-
rendszerének kritikai elemzését (amely egy önelemz ő  kritikai attitűddel  
szerves egységet képez) és a jöv őre irányuló elképzelések vázolását. Az  
utópia-tengelyen két élesen elkülönül ő  vonulatot észlelünk: a két utópiát  
(a negatív és a pozitív utópiát) az elbeszél őként szerepl ő  tervez ő  alakja  
fogja össze. „Tervező  voltam a korai szocializmus id őszakában, polgár-
ból értelmiségi lettem, rendpárti bürokrata és egy nyitott jöv ő  ügynöke,  

jövőbe lendülő  függvénygörbék mágusa és egy poros eszmebolt öngyíí-
1616 zsibárusa egyszemélyben." Az elbeszélés múlt ideje teszi kézenfekv ő -
vé, hogy ez a jövő tervezés nem a jelen-jöv ő  dimenzióját foglalja magá-
ban, hanem a múlt realizálatlan utópiáit érinti. A „korai szocializmus"  
idején megvalósulatlanul maradt eszmék képezik annak a pozitív táv-
latokba (ténylegesen a jövő  felé) .kilendülő  utópiának az alapját, amely-
nek foglalata a regény baloldali városáról kialakított képzetrendszere.  
(A baloldali város .képsora metaforatömbben egyesül). „Baloldali várost  
akarok, egy önmagát lebontva helyreállító, szétkaparva összefoglaló  
alany milliószoros társalgását az emberi kockázatról. Elvetemülten jelen-
idejű  túlvilágot, amely nemcsak gondolat: gondolkodás. Ahol a város-
tervezés szabadságharca tagolatlan, süketnéma tér ellen, s a városlakók 
megtanítják vágyaikra a dolgokat, (...) ahol az újságok címoldalán a 
gondolat fölfedezései állnak (...), ahol gondolatát mindenki kinyomtat-
hatja, de olvasója csak annak akad, aki újat mond, s tömören ..." 

A terv, a tervezés, a tervez ő, továbbá a város, a várostervezés a re-
gény metaforarendszerének fókuszpontszer ű  kicsúcsosodásait képezik.  
Ezeket az elemeket mélyíti el a regény fogalmi-absztrakciós szinten az- 
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zal, hogy egy szilárd eszmerendszer tartópilléreiként nevezi meg őket, s 
ezeket az elemeket tölti fel metaforikus asszociációk sorával oly módon, 
hogy belo"lük teljes, sokoldalúan árnyalt képrendszerek bontakoznak ki. 
Mivel ezek az elemek állandó képi-gondolati áramlásnak vannak kitéve, 
fluktuáló jelentéstömbökként funkcionálnak, amelyeket a bels ő  monoiGg 
közlésformája szüntelenül transzformál, lebont, újjáépít, kiegészít, to-
vábbmond. A terv és a város eszme- és képrendszere a megsokszorosított 
jelentések héjából bontakozik ki, amelyek a bardhes-i hagyymahéjhoz ha-
sonlóan, rétegesen ölelik körül a gyújtópontba állított, de egyetlen foga-
lomra nem redukálható metaforikus jelentést. 

A város képrendszere egy sor olyan elemben nyer meghosszabbítást, 
amelyek egyfelől a meglevő  térrendszer, másfel ől az új térrendszer me-
taforikus tartalmait próbálják közelebbr ő l megragadni. A regény meta-
foráinak nagy részében térképzeteket felidéz ő  elemekre bukkanunk, 
amelyek az olyan elvontságoktól, mint amilyenek az új térrendszer (új 
társadalmi rend) az Olyan konkrét térmozzanatot tartalmazó kifejezése-
kig terjed, mint amilyen a sátor, az utca, az út, a lakás stb. Az ilyen 
metaforákban, metaforikus összetételekben, mint „az értelem sátora", 
„a megismerés terén", „az együttérzés terén", „az elme tükörterme", az 
eszmélet úthálózata" a konkrét térelem egy absztrakció párját képezi, 
az absztrakciót teszi térszer űen megfoghatóvá. Külön kapcsnlas_rG„ust 
képeznek az Olyan kifejezések, amelyekben a térmozzanat az emberi 
testrész mellé rendelődik: „töredezett arc sikátorai", „homlokodra eme-
led városod főterét". A folyamat ellenkező  előjelű  is lehet: a lakás, a 
város gyakran jelenik meg perszonifikált, emberiesített képsorokban. 
„Elmetszett falaival, üvegrepedésként szétrajzó utcáival kitárul az 
egész város, barázdált k őtenyér, nézhet ő  idő, elnémíthatatlan izgatóbe-
széd acsöndre hajló térben, menteget őző  történetírók forgószínpada." 
Egészen különös, lamentációjelleg ű  képsort idéz fel a regényben például 
a lakás motívuma: „Egy lakása beleragadt mozdulatokkal, elhalt szerel-
mek tömör folytatása az ágyam, pókhálós sarkokban fölfehérl ő, szám-
űzött arcok, sz őnyeg alá taposott sérelmek, faragott b őségszarukból ki-
lép ő  sorscsapások, rézpénzek a liliom alatt, f űzőkbe, pólyákba göngyölt 
haldoklások, fájdalom emlékm űvei, fiókba temetett lázadások, fekete 
földbe rejtett ujjak húsvéti nagytakarításig dacoló lenyomatai." A me-
tonímiák egymás mellé, alá, fölé szórt képei szerkezetileg metaforikuson 
működnek, s rugalmasan példázzák. ennek az elbeszél ői gyakorlatnak a 
rendkívüli érzékenységét a dolgok szenzuális artikulálása iránt. 

A térképzetek más helyen merészen keverednek az id őképzetekkel: „a 
szellem honfoglalása az id ő  sivatagain", „az idő  felvonulási terén fogad-
kozások díszszemléje". Az első  fragmentum hatásfokát növeli az elvont 
fogalom (az idđ) konkrét képzeteket felidéz ő  kifejezéssel (sivatag) való 
társítása: ezt tovább er ősisi azzal, hogy e kapcsolatot „a szellem hon- 
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foglalása" szóegyüttesnek rendeli alá. A honfoglalás szó konkrétabb és  
a szellem elvon~abb jelentéstartománya között er ős tudati vibrálás jön  
létre. A verbális elem nélküli mondattöredék (a regény nyelvét nagy-
mértékben a megbontott szintagmatikus viszonyok határozzák meg) to-
vább növeli a nominális elemek s űrítéséből létrejöv ő  metafora-sor hatás-
impulzusait. A regényben szakadatlan intenzitással halmozódnak az ilyen  
s ehhez hasonló metaforikus képsorok, melyekben 1. különböz đ  érzéke-
lési tartományokhoz tartozó képzetek (szi,nesztétikus metaforák) keve-
rednek, 2. absztrakс iбk és konkrétumok, 3. tárgyi és képi, 4. fogalmi  
és érzéki minőségek párosulnak. A fluktuáló jelentéstömbökbe összevont  
metaforák áttörik a nominális/verbális elem egyensúlyát, megtartó, le-
zárt teljes mondatok egységeit, és felsorolások formájában fejez ődnek ki.  
Ez a közlésforma felel meg a legjobban a választott elbeszél ői attitűd-
nek, a  belső  monológnak, önanalízisnek, tudatfolyamnak, „elmezajlás-
nak". A regény továbbá parallelizmusokra, anaforikus és epiforikus is-
métlésekre, nyelvi/szerkezeti ellenpontozásokra stb. is támaszkodik. (Az  

„Egy lakás ..." pl. arnaforikusan ismétlődik az adott szövegrészben.)  

A varosa apzto spiralszeru ívben ter vissza ura meg ujra egy eloi  
a város, a táj, a tér, a lakás, az idő  stb. képzetköreihez, másfel ől a terv, 
a tudat, az eszme, a képzelet, az eszmélet, az öntudat az emlék, a lét, a 
beszéd, az értelem, a fogalmak, az ittlét fogalmaihoz. Ezeket az elvont-
ságokat, melyeket egyébként a regény mozgó, cselekv ő  folyamatokként  
ragad meg, olyan metaforikus együttesekbe állítja, melyekben — a már  

emlegetett modell értelmében — a tárgyi, képi elemmel teszi elvont en-
titás-jellegüket érzékileg artikulálttá. Ilyenfajta artikulációra a nem ké-
pesített, nem metaforikus, nem felidéz ő , hanem közlő  nyelvben nem nyí-
lik lehetőség.  

A városalapítónak nyelvi és kifejezésbeli konvenciókat, hagyományos  

regényformai .kötötts ćgeket és Olyan tartalmi .hagyományokat kellett fel-
számolnia, amelyek alapján a gondolat, a szellem megtörténései sosem  
válhattak volna közlésre érdemes regényanyaggá. A városalapító ugyan-
akkor tárgyi-anyagi vonatkozásban a legközvetlenebbül köt ődik a mai  
magyar társadalom eszmeileg-történetileg meghatározott valóságához, ezt  
a világot igyekszik „egyetlen üzenetköteggé markolni." Gesztusai azon-
ban nem a mesél ő  regényíró gesztusai, hanem a gondolkodó regényíróé,  

aki megkockáztatja azt, hogy létr ől, közép-kelet-európai valóságról,  
történelmének mészárszékeir ől, korának és nemzedékének magára vállalt  
történelmi kisiklásairól, kudarcairól éppúgy elgondolkozzon, mint ma-
gáról a gondolkodásról, baloldali utópiáról, min őségibb társadalmi és  
emberi viszonyokról. Ez a fajta gondolkodás kompromisszum nélküli  

szembenézést jelent mindazzal, ami múltját, jelenét és jöv őjét determi-
nálja. Kompromisszumot sem a kimondás, sem a végigmondás vonalán  

nem köt, mint ahogy a megformálás és a nyelvi rendezés vonatkozásá- 
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ban sem. A regény nagy szellemi intenzitású mondanivalójához csak egy 
olyan nagy frekvenciájú, többletjelentések kihordására képes nyelv já-
rulhatott, amelyet Konrádnak meg kellett teremtenie. Ehhez nemcsak a 
metaforikus beszéd határait kellett kitágítania, hanem olyan módon kel-
lett regényanyagát kompozíciónálisan elrendeznie, hogy benne minden 
viszonynak, minden kapcsolatnak, minden asszociációnak immár ne csak 
nyelvi szintű , hanem kompozíciószintű  metaforikus jelentése legyen. 

A kompozíció szintjén működő  metaforák közül kiemelkedik, mint 
már említettük, a címmel is nyomtatékosított városalapítás, várostervezés 
(a létrehozás pompás metaforái), amely eszmei vonatkozásban annak a 
gondolatrendszernek arhimédeszi pontja, amely történeti számvetése 
nyomán teszi elkerülhetetlenné egy új társadalmi vízió megfogalmazá-
sát: „Az antropológia hosszú forradalmában kiépül egy felismerés: i 
történelemnek nincs megoldása; nem akarhatunk egyebet, csak az antro-
pológia  hosszú f orcadalmát. A baloldal lényege az egész f ennálló kultú-
ra gyakorlati kritikája a technikától a filozófiáig. Nem avulhat el, csati 
érvet és szószólót cserél, korhoz kötött tévedéseit áttöri, a baloldal a 
szellem évezredes folytonossága." 

A tervez ő  ebben a regényben a tudatos jövő tervez ő, a történelmi-tár-
sadalmi helyzetfelmérés szilárd talaján álló társadalomtudós, műszaki 
értelmiségi, a haladást sürget ő  látnok metaforája, aki a legsúlyosabb 
történetfilozófiai konkiúziók levonása után megállapítja: „Az ember ön-
tudata a terv ideológiája lesz." Ennek a nagy rádiuszú metaforának a 
lehetséges jelentései közül azonban nem szabad egyet kifelejtenünk. A 
városalapító nyomatékosan és megkerülhetetlenül juttatja eszünkbe nem-
csak egyes konkrét mozzanataiban, képi megoldásaiban, hanem egész 
szellemiségével József Attilát. A tervező  metaforikus aurájának egyik 
kulcsfontosságú jelentését ezért József Attila nyelvével szeretnénk meg-
fogalmazni: 

A költő  —ajkán csörömpöl a szó, 
de ő  (az adott világ 
varázsainak mérnöke), 
tudatos jövőbe lát 
s megszerkeszti magában, mint ti 
majd kint, a harmóniát. 

(A város peremén) 
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(Somlyó György költészetér ől és az ars poétikájáról) 

VAJDA GABOR 

„Mi sem eredetibb, mi sem jelenti inkább önma-
gunkat, mint másokkal táplálkozni. Csak emészteni 
kell. Az oroszlán magához hasonlított juhokból áll." 

Paul Valért' 

Somlyó György első  verseinek megjelenése a magyar társadalom és köl-
tészet egyik legválságosabb korszakához f űződik. A harmincas évek vége 
valamint a negyvenes évek első  fele ugyanis hallgatást parancsolta köl-
tőkre, akik mélyebben temetkeztek kényszer ű  magányukba és olvasmány-
élményeikbe, mint bármikor korábban. A félelem olyan mélyre ássa mayát 
ekkor, hogy a költők előtt mind a valóság felé irányultság, mind pedig 
a formabontás erőszakosabb módjai a jobbik esetben csak kultúrpoliti-
kailag büntetendő  szélsőségnek tetszettek. A kezdetben Szabó L őrinc ha-
tása alatt verselget ő  Somlyó is rég múlt századak kultúrájában igyekszik 
menedéket találni. Lázad, de lázadása nem programszer ű  tudatosság, ha-
nem kétségbeesett önvédelem. Egyik versének, A kor ellen cím űnek ta-
núsága szerinte passzív ellenállás olykora vállalt vértanúság szerepéig 
fokozódik fel. Másutt életeszményét az id őtlen anyag elvéb ő l eredezteti, 
a Szókratész el őtti filozófiai tanítások iránti vonzódását árulva el (A 
test dicsérete). E versek többsége tehát nem idillikus, amit Halász Gáúor, 
a törekvések kritikusa korszer ű tlennek és élettelennek tartott, hanem idill-
kereső . Somlyó nyugtalansága már itt is megmutatkozik, mikor a köz-
vetlenséget maga az életkor is igazolná. A semmittev őhöz című  verse pél-
dául olyan tanúnak a szózata, aki némi lelkiismeret-furdalással panaszol-
ja el, hogy kívül maradta történelmi eseményeken. De nem az „em-
beri . örvény"-be szeretne bekapcsolódni, amit ől fél, hanem a létezésnél: 
egy egyetemesebb, naivabb harmóniájába: „Tudd meg: élned e földön / 
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hold libegése, nap útja s a föld forgása szerint kell." Közérzete gyakran  

az üldözöttével azonos, ezért nem véletlen, hogy egyik ekkor írt költe-
ménye, valamint összegy űjtött versei első  kötetének tanúsága szerint  
Áriont, a világi hatalom és a kalóz csőcseléit által egyaránt üldözött köl-
tőt érezte magához közel, akinek el őször idegenben kellett bebizonyíta-
nia elhivatottságát, hogy otthon is pártfogásra lephessen. A hazatalálás  

természetesen utópia, amit a magát delfinek közé vet ő  Anin gesztusa  
mellett közvetlenül is megfogalmaz: „Mit kezdjek? hol lelem / a percet,  

mely elért? / Hol van a tett, melyért tuladjak végtelen /Tehet őségeken?"  
(Tétova óda) A fiatal Somlyó György klasszicizmusa tehát átmeneti me-
nedék ahontalan számára.  

Az új társadalmi rendszer legalább annyi kételyt, mint lelkesedést  
rejteget a költő  számára. Mert igaz ugyan, hogy ő  is felujjong az önma-
gát leleplező  történelem vereségén és a korábban ismeretlen er őtartalékok  
váratlan feltörésén (Láttátok-e), de ezzel egyid őben az emberiséget fe-
nyegető  újabb veszélyt is érzékeli (Ars poetica). Somlyó szellemi magatar-
tása a lényegét tekintve azé a humanistáé, aki Európa népeinek jöv őjét  
nem utolsósorban közös kultúrhagyományaik miatt félti (óda Európá-
hoz). Hogy azonban részben maga is adósa a háború utáni évtized á1-
kollektív hiedelmeinek, azt egyik versében nyíltan is bevallja:  

Micsoda kor! az sem igaz,  
ami pedig nem volt 'hazugság.  
Szégyellned kell szavaidat,  
mint egy kiszolgalt ócska gunyát,  

melyből nem vetted észre, hogy  
kikandikált szegény szemérmed.  
Mit tehetsz, míg együtt forog  
tiszta hittel a gyilkos érdek,  
mint átkozott fogaskerék,  
mely egymáshoz kapcsolva folyvást?  

(Utószó)  

Tulajdonképpen az ötvenes évek végét ő l kezdve fejlődik Somlyó  
György költészete olyan irányba, melynek eredményei a mai olvasó  
számára is igazi élményt jelentenek. A néhány évvel •korábban Pet őfi  
módjára  lobogóra tűzött elveket már 1958-ban az az önvizsgálaton ala-
gulб  felismerés szorítja ki, hogy az „Ellerntétem is én vagyok." (Ars  

poetica), s egyre nagyobb hangsúly esik a lét természettudományi titkai-
nak élményére. Ekkortól kezd problémává válni számára a jelrendszer és  

az élményvilág közötti meg nem felelés. A 'közösségi érzés ezutái sem  
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szúnvk meg, de az „egész" utáni sóvárgásként mélyebbr ől fakad, dekla-
rált jellege megszűnik.  

Csak az érdekel ami több nálam ami rajtam túl van  
aminek én csak része vagyok  
Ami rajtam túl van az vagyok igazán én  

(Részlet egy X — N -edik ars poeticából) 

— kezdi hirdetni, s ez mind a mai napig ez egyik alapgondolata ars  

poeticájának. Ezzel egyúttal azt is 'beismeri, hogy sem az élet, sem pedig  

az írás nem nyújt igazi közeget számára.  

A Csu Ku -tieni barlangban Somlyónak egyik legjelent ősebb verse,  
melynek szerkesztése ellentétekre épül, ami által gondolatisága drámai-
ságát még inkább kihangsúlyozza. Páratlan hatást azzal ér el, hogy egy-
időben igyekszik érzékeltetni a mikro- és a makro-viszonyokat: fiának  

születési körülményeit az emberiség születésének idezével helyezi azonos  

síkra, úgy, hogy az els őben a végtelen perspektívát, az utóbbiban vi  

szont a konkrét pillanatot keresi. E vers valójában költészete legkínzóbb  

és legfontosabb gondolatainak szintézise: a születés és elmúlás kapcsola-
tának nyugtalanító kérdése minden versszakában jelen van. Nem eg-
zisztencialista, az emberiség sorsáért érzett aggódás éppannyira felh сví-
ti, mint egyéni jövője miatti szorongása. Azonban nem osztályjelszavakat  

hangoztat, hanem az emberrel mint fogalommal, mint eszménnyel azo-
nosul, s azt sürgetné, hogy bárcsak megszületne mára hozzá egyedül  

méltó gondolat. Egyébként itt is megjelenik a Somlyó-féle biologizmus  

mint költđi kép. Eszerint a szabadság születésben lev ő  szerve az ember-
nek. Somlyóban a mdhб  vizsgálódó természetesen önmagára is rákérdez,  
s a folyamatos +hiányérzetb ő l táplálkozó megismerés- és átélés-vágy okát  
az érzelem és az értelem kett ősségében látja: „ ... mit érezni nem tu-
dok, azt is értem, / s érzem, amit nem értek meg sdha." Szintézist a sze-
relem teremthet, de nem önmagában, hanem az értelemmel — mint „sze-
relemtől izzó értelem" — lépve szimbi бzisra. Somlyó verseinek nagy  
része anyagközpontú gondolkodásra vall, s A Csu Ku -tieni barlangban 
sem tükröz mást. Ez aligha választható el attól az alapos természettudo- 

mányi műveltségtől, aminek hatása a „szerelemt ől izzó értelem" eszmé-
nyében is érvényesül. Van azonban jelenség, mely önmagában nyugtala-
nító, mert a gyökere ismeretlen: ez pedig a szeretet. Somlyó attit űdje,  
egyik legnagyobb mesteréhez, Babitshoz tulajdonképpen ezen keresztül  

kapcsolódik. Az értelemmel szövetkezett szerelem megnyugtató válasz, a  

szeretet ezzel szemben töprengést akoz б  kérdés. Az előbbi egyensúly, az  
utóbbi annak megbontása, mert tárgya meghatározhatatlan, eredménye  

pedig bizonytalan:  
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Szeretet! ismeretlen-hely ű  forrás,  
egész testemben szökdös đ  szorongás,  
örökké gyötrő  önvád — semmiért:  
feloldhatatlan, teljes felel ősség  
a világért, a jó vagy rossz id őért,  
aztért, hogy te is múlsz, mint aki él.  

A szeretet t оhát ritkább beteljesülést ígér. Ez nyilván abban leli ma-
gyarázatát, hogy Somlyó nem fedi el magát az ember általánosságával  

vagy az emberiség közhelyével. A Csu Ku -tieni barlangban című  költe-
гnényben a fogalmak nem rendelkeznek megnyugtató homogenitással: a  

költő  ugyanis az azonosságban a másságot, a másságban pedig az azo-
nosságot csodálja, s megvetđen elutasítja a marxizmusnak egyoldalúan  

racionalista változatát.  

Miért éppen ilyen? s miért vagyok én is éppen  
ilyen? Születtem itt s itt, ilyen évben,  

mintegy ötvenezer évvel utóbb,  

mint ki fogát itt hagyta az agyagban —  

s ugyanannyival késđbb, mint ki majdan  
az én nyomom leli meg, az utód.  

Szerintünk az emberi létezés tragikuma iránti érzékenység és (maxi-
mum-igény helyett) az abszolútum iránti sóvárgás minden igazi költ ő i-
ség elđfeltétele. Ilyen abszolútum Somlyónál az ismeretlen egyedi életek  
megismerésének vágya, az el ődök és utódok örömeiben és bánataiban való  
részvétel, vagyis az egyéni megismerés- és megélés-képesség (ezt, ha  hó-
dunk lenne rá, legszívesebben egy szóval fejeznénk ki) tér- és id đbeli  
meghatározottságának az ostromlása. Ennek szellemében nemcsak a pró-
zájában, de a verseiben is képes elmerengni a jelenségek és emberek egye-
di rejtelmein. A Piero della Francesca című  ciklus egyik költemény ében  
( ... és ami a szonettb ől kimaradt) többek között egy hordáron akad  
meg a  szeme, s egyáltalán nincs megelégedve a vizuális tapasztalattal.  
Hiányérzete okát ciklusnyitó szonettjében egyébként így fogalmazza meg:  

6, tudás nélkül bedđlt kút az érzék,  
s annál, mint a lélek megél s az ész ért,  
nagyobb valóságot a szem se láthat.  

A somlyói humanizmus legközvetlenebb đsét alighanem Kosztolányi  
munkássagában mutathatnánk ki. De csupán emberségükben konver  

gólnak, minden egyébben különböznek. A Nyugat írója számára a hu-
mor jelentett sajátos többletet, s az írás hangulathoz és pillanathoz ta- 
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padб  hedonizmusa (az egy id őben programszerűen is vállalt világfáj-
dalom s az ugyancsak divatos halál-kultusz ellenére is) szembeöti ő  sa-
játságot. Ezzel szemben Somlyó György minden sorában halálosan ko-
moly, s akik nem szeretnek 'kivételesen koncentráltan gondolkodni, azok  

számára biztosan unalmas is. Am e komolyság mégsem szenvelgés, az  

önmegvalósulás .képtelensége miatti panasz, hanem csupán az optimiz-
mus ára, hiszen A Csu Ku-tieni barlanban című  költeményének végüsz-
szefoglalásaként is annak örvendezett, hogy  

ha ezerszer csuful is el az eszme,  
ki szép s okos megoldását keresse,  
ezerszer mindig újra új akad ..  

Az eszme Somlyónál különösen a hatvanas évekt ől kezdve írt ver-
seiben nem frázis; nem konkrét program, hanem az emberbe vetett hit  
rejlik mögötte. Az életesség igényét olykor egyszer űbb retorikus formá-
ban fejezi ki, mint például a Sarkadi Imre halála alkalmával írt Halú!-
hír című  versében:  

I аrátaim negyvenesek kiket egy háború  
nemzett s férfivé egy újabb háború szült  

most kellene nem meghalni de élni most kel- 
lene még berepülni az ű rt  

most kellett volna benned és mindannyiunk-
ban a lélek kozmikus sebessége a nagy emberi tu-
domány hogy a halál gravitációját röppenve le-
gyű rd  

Az erőforrás, miképpen céloztunk is rá, a szerelem, amihez egyik re-
mek versében, a Psalmus eroticusban igy fohászkodik:  

.légy a minta,  
a mindig-ép, — mindig-cserepekre-tört álmai.n.kra  

a mindennapos bizonyság  
hogy magáihoz igazítja  

még-be-nem-töltött sorsát  
a teremtés mindenkivel-megosztott gyönyör ű  titka.  

Somlyó György néhány korábbi jelent ős verse ellenére tulajdonképpen  
prózaverseivel, az ún. mesékkel lett egyik legkiemelked őbb költője  a 
mai magyar irodalomnak. Az övénél nehezebb utat a kötött formától,  
többek között a szonettekt ől a próza látszatát kelt ő  önmagát író versig  
nehezen képzelhetünk el, hiszen Somlyó indulási éveiben a Nyugat költő i  
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részben hagyományosnak tekinthet ő  formaművészetének hatása alatt állt. 
A költő  meséinek semmi közük sincs sem a népmeséhez, sem pedig azok-
hoz .a fantasztikus itörténetekhez, melyekben egyes írásm űvészek rejtik 
el mondanivalójukat. Az összefüggést a tartalom és a ,m űfaj között a 
csoda motívuma teremti meg. Somlyó ugyanis azok közé a jellegzetesen 
költői temperamentumok 'közé tartozik, akikben az ismeretek b đvítése 
még inkább fokozza a hajlamot a csodálkozásra. A szabad vers a meg-
figyelés pontosságát, az elmélyültséget és a tárgyhoz való h űséget teszi 
lehetővé számára. Kevés költő  érkezett el nála nagyobb indákkal e rész-
ben szabadabb, részben kötöttebb m űformához. Somlyó ugyanis a ireg-
szállott őszinteség költ ője, s ezért mindig élményének teljességét igyeke-
zett közszemlére bocsátani, — viszont aligha létezik kirívóbb ellent-
mondás e törekvése és az általa m űvelt forma között. A külső  és a bel-
ső  viszonya tudatban zajló alakulásának tettenérésében a szó, a kiválasz-
tás eredménye tulajdonk бppen mindig vereséget szenved, ám sokkal ki-
sebb a mellébeszélés lehet ősége, ha e választás feltételeit kizárólag az 
említett kapcsolat diktálja, nem pedig az ebbő l a szempontból 'külsőség-
nek számító műfaji +törvények. A kötött formában a tárgy gravitációs 
ereje kisebb a rokonukat keres ő  szavakénál. 

Somlyó meséi a ;korábbi versekhez viszonyítva nem mondanak lénye-
gesen újat, a váltás inkább csak a min őségre, a keresetlenebb kifejezések 
meggyőzőbb erejére korlátozódik. Somlyó saját költ ői kiteljesedése felé 
ívelő  útjának lényege tehát az volt, hogy meg kellett szabadulnia „most 
verset írok" komplexusától, a szavak — legbels ő  lényegétđl idegen —
válogatásának görcsét ől. Vajon naiv költő  lett ezáltal? Aligha, hiszen az 
ember nem bújhat ki a b đréből. A haladása ebb ől a szerpontból abban 
van, hogy végre eljuthatott az igazi alkotói katarzisig, a dolgoknak a 
lényének megfelel đ , belső  szinte spontánul következ ő  megnevezéséig. 
Alany és tárgy 'kett őssége tehát most sem sz űnik meg versvilágában, de 
a tűnődés természetességében az ellentétpárok legalább párhuzamosakká 
alakulnak, melyek ha közelebb nem, legalább a végtelenben metszik egy-
mást. A Mise a virágról című  költemény például az önelv ű  létezés, a 
cselekvésben való feloldódás iránti nosztalgia kelfejezése. 

Hogy fejezzem ki magam? 
A peónia nem akarja magát kifejezni. Azonos önmagá- 

val, minden további nélkül. Attól olyan gyönyörű . (... )  
A növényi lét után sóvárgok? Az öntudatlanság nem-em- 

beri vigasza után? 
Nem. Csak, hogy olyan magától ért ődđen legyek önma-

gam, mint 6. 
Nem virág szeretnék lenni, mint ó. Csak annyira ember, 

amennyire a virág virág .. . 
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Somlyó Györgye vágyott emberi egyensúlya az újszer űen felfogott  
alkotásmód tfelt бteleinak közepette közelíti meg, a megnevezés egyszeri-
ségével és törvényerej ű  magabiztosságával. Úgy lesz „naiv", hogy böl-
csen kijelenti: csupán szeretne azzá válni. Az ilyen kötött lineáris asszo-
ciációk tehát egyre inkább egy életbölcsesség foglalatai. Az emlftett ket-
tőség a rezignáltabb felhangok ellenére is tovább tart, s tulajdonképpen  

majdnem mindegyik Somlyó-mesének e (az wj látószög által persze tom-
pftatt) feszültség határozza meg a szerkezeti alapján: „ ... itt vagy niég,  

máris szakadatlanul visszavágyol ide. Itt megtanulod, hogy semmi sem  
igazán a •tiéd." Nostalgie de Paris) A „mindig másutt" idegessége azon-
ban az embereszméиу  sarkantyúzója.  

Nem az ami történt velünk  
Nem is ami vagyunk  
Bármi történjék is velünk  
Mindig az amivé lehetünk  

(Mese a mesék ellen)  

A nyugtalanság tehát nem egyszer űen a másság irányába mozdítja a vá-
gyat. Erkölcsi talajszinten az ilyen magatartást affektálásnak mondjuk;  
Somlyónál azonban folyamatosan tudatosuló eszmény felé törekvésr ől,  
tökéletesülés-vágyról kell beszélnünk. Nála az eszmény meg-megtorpanó  

remény, az előbb emlftett párhuzamosságnak egy-egy j6 versben jelent-
kező  pillanata. Juhász Ferendhez hasonlóan 6 is megkísérli versbe szedni  

tudományos ismereteit, de nála a létezés szenzációjába oldódás helyett a  

személyes én sorolja el: a szellemnek .miféle vívmányaival bélelheti körül  

magát. A szóban forgó költemény (Mese arról amir ől nem mesélünk) a  
megismerés lсhetőségének végtelensége mellett annak partikularitását is  

tartalmazza:  

Ha egyszer mindazt elmondanám  
amit a testemről tudok  
Ha egyszer mindenki elmondaná  

amit csak 6 'tud az emberi testr ő l  

Somlyó György újabb versei között olyanok is akadnak, melyek fe-
nomenológiainak nevezhet ő  meghatározások irányában lépik át a bűvös  
én-tudat körét, s ahelyett, hogy a már korábban említett kett ősségen bo-
rongnának (hiszen így nem mindig haladnának túl azon a gandoiatisá-
gon, amit Babits fogalmazott meg klasszikus módon A lirikus epilógjá-
ban), inkább az alanynak és a tárgynak érzelg ősség nélküli összefüggé-
seit kutatják. Ilyen például a Hat bagatell negyedik darabja:  
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ami volt  
s már nincs  
az :többé sosem lesz  
de mindig van  

Közöttük a Seb és kés a legtökéletesebb. Ebben oly mértékben  eme
kedik énje fölé, ahogyan az csupán kevés versében sikerül. A félelem, a  
szolidaritás, eszményhirdetés és más személyhez kapcsolódó motívumok  
eltűnnek a tiszta intuíció hátterében. A seb és a kés különféle relációja  
önmagában, némi irlyniával nyer bemutatást, anélkül, hogy állásfoglalás  
árny аlata tolakodna a .képre. Olyan ritka pillanatok ezek Somlyó  
György költészetében, mikor a m űvészet magasrendű  játékká alakul,  
melyben azonban nyoma sincs öncélú játékosságnak, hiszen lényegében  
szimbólumokkal állunk szemben. A változás lényegét képletesen úgy is  
kifejezhetnénk, hogy míg .költđnk fiatalkori alkotásainak többsége a s еb  
igazságát képviselte a gonosz késével szemben, addig a hatvanas évekt ő l  
kezdve (anélkül persze, hogy jottányit is engedett volna etikájából) egy-
re inkább arról a pontról tart terepszemlét, melyr ől nem csupán a küivi-
lág látható be, de a benne valamiképpen meghatározott és konkrét ér-
dékekkel fű tött szubjektum is. A fiatal Somly б  naivan hirdette szenti-
mentális igazságait, a tapasztalt viszont mindkett őn túlhaladni igyek-
szik. Naivvá olyankor lesz, mikor az emberiség vivmanyain іemuzauiva  
egy-egy pillanatra elfeledkezik kételyeir ől, a szentimentális attit űd vi-
szont az utóbbiban való élsüllyedés alkalmaikor 'bizonyul atavisztikus-
nak. Nagy verset akkor alkot, ha összpontosító ereje mindkét — költé-
szeti szempontból immár korszerű tlen — lehetőségen túlhalad.  

Meglepđ&n modern s ugyanakkor szembet űnđen hagyományokat tisz-
telő  Somlyó György ars poeticája. Ez népszer űségre adhatna okot, gon-
dolhatnánk az els ő  pillanatban. S látszólag nem is csalódnánk, hiszen  
mi másra utalhatna a szerz ő  kiadott .műveinek viszonylag nagy száma s  
a munkásságáért eddig kapott három József Attila-díj. A dolog azonban  

nem ilyen egyszerű, méghozzá azért nem, mert a hagyománytisztelet és  

modernség Somlyб  György szépirodalmi munkásságában nem a könnyen  

érzékelhetđ  felszínen, hanem a mélyben egészíti ki egymást.  

Somlyб  hagyománytisztelete azért nem lehet népszer űségnek (azaz  
közérthetőségnek) el őfeltétele, mert írónk nem alkotási sablonért, ha-
nem olvasmányélmények miatt — s ezekkel szoros összefüggésben —
embereszményének életben tartása érdekében fordul a múltihoz. Nincse-
nek nosztalgiái, vagy ha vannak is, nem meghatározó erej űek, nem kísér-
tenek az anakronizmus csapdáival. A rég bevált á brázolóm6dszerek ben-
sőségével sem csábítanak — sem kétes érték ű  harcosságra, sem pedig böl-
csen klasszicista félrehúzódásra. Miféle attit űd ez — ütközhet meg az  
olvasó —, mely nem a porondon jut kifejezésre, de ugyanakkora visz- 
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szavonult szemlél ődést sem választja? Folyamatos nyitottság a humá-
num lényegének megismerése irányában — mondhatnánk. Ez az ember  
világi thelyzeteinél mélyebben rejt őzik, noha csak azokban deríthető  fel.  
A helyzeteket természetesen vállalni kell, de lehet ő leg a következetesség  
látszatainak, a  védőburokká :keményedett elvek gépies újrafogalmazásá-
nak mellőzésével. Kevés magyar író vallatja ember és világ összefüggé-
sét és lehetséges viszonylatait Somlyó Györgyéhez mérhet ő  érzékenység-
gel és kíváncsisággal, az emberi szenvedésekkel való mélyebb és őszin-
tébb együttérzéssel. De nala azt sem tudjuk jobban, hogy érzelmi köz-
vetlenség és művészet nem járnak egy úton, mivel az egyediségnek az ál-
talánosság szintjére kell emelkednie, ez pedig csupán a m űvészi meg-
munkálás viszonylagos „mesterkéltségével" érhet ő  el. Somlyó munkás-
ságának háború előtti és közvetlenül a háború utáni korszakában az  
őszintén spontán (noha artisztikus) kitárulkozása dominált, s éppen ez  a 
közvetlenség teszi vitathatóvá a m űvészi hitelességet. Az üldöztetések  
szenvedései azonban olyan mélyre ásták magukat az idegekben, hogy  a 
minduntalan feltörő  vád és panasz leszűkítette ,a később szélesebb tapasz-
talatra épülő , nagyobb perspektívából foganó emberképet. Somlyó id ő-
sebb pályatársa, Vas István, a kitűnő  esszéista, „naiv"-nak min ősíti írónk-
r_ak az irodalomszemléletét. Csak akkor adhatunk igazat Vas Istvánnak,  
amennyiben a jelzőt egyrészt szűkebb értelemben használjuk, másrészt  
pedig a jelentését Somlyó indulási éveire, a világ el őtti megmutatkozás  
közvetlenségére és a háborút követ ő  időszakra korlátozzuk. Igaz, Som-
yб  aránylag sokat ír, de nem feledjük el, hogy majdnem mindegyik  

munkája magán viseli a szavak valóságfedezete iránti kétely nyomait.  
Mások, hasonló lelki 'helyzetekben elhallgatnak vagy merengésük külön-
végtelenjébe menekülnek a szavak hiteltelenségének réme el ől. Vclük  
szemben a Somlyó-tipusú író (akivel kapcsolatban a legkevésbé hang-
zik semmitmondó általánosságként a sziszifuszi megjelölés) naponta igyek-
szik felóldani a görcsöt, s mivel 6 sem bízik nyelv és élmény azonossá-
gában (ebben az esetben lenne naiv), s ezt nem is igyekszik eltitkolni,  
hát a két világ, az egymásról lecsúszott két nagy felület, a jel és a jel-
zett összeegyeztethetési lehet őségén töpreng, vagy esetenként, a szaka-
dék megnevezésével hidalja át a szakadékot. Somlyó Györgyöt morális  
alkata is képtelenné teszi egy kevesebb áttétellel kibontakozó alkotás-
mód érvényesítésére. Nem szabad ugyanis egyenl őségjelet tennünk az in-
terjúban elhangzó elvi állásfoglalás és a versekb ől valamint az író egyet-
1en regényébő l kihámozható ars poetica közé. Az el őbbi derűlátó, a ter-
mészet- és a humántudományok között építend ő  hidakat jósolja meg; az  
utóbbi szkepktikus, mivel a legtöbb esetben hiányérzetet tárgyasít, szub-
jektum és objektum egymásra találásánаk képtelenségében borong. Goe-
thénél a nyilatkozat optimizmusa a mú töb'bértelműségét igyekezett kom-
munikatívvá tenni, de nem állt szemben vele, hiszen műve megszenvedett- 
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sége, drámaisága csak a művészi hitelnek volt az el őfeltétele: az er ővi-
szonyok végkimeneteléhez nem férhetett kétség.  

Amit eddig mondtunk Somlyó György „szentimentális" íróságára vo-
natkozóan, az még inkább csak állítás, mint bizonyíték. De ebben sem  
vagyunk híján, amire az Árnyjáték című  regény teljes egészében példa-
ként szolgálhat. Itta szent.imentalitásnak két —egymást egyébként ki-
egészítő  — értelme van. El őször is a két barátnak, a kórházi ágyon  
fekvő  súlyos betegnek és a hozzá ragaszkodó, annak vitalitását bámuló  
látogatónak a kapcsolatában figyelhet ő  meg. Másodszor pedig a regény-
beli íxónak (vagyis a látogatónak), a m ű  narrátorának a saját, éppen  
készülő  művéhez való viszonyában érhető  tetten. A regény fiktív és va-
ióságos írója között az életrajzi-életháttérbeli bizonyítékok mellett azért  
sincs lényegbevágó távolság, mert a vallomásos hangnemben íródott töp-
rengés-láncolatban többek 'között ez a karika található: „ ... minden  
regény voltaképpen egyfajta sztriptíz, amelyben levetk őzünk, fejezeten-
ként egy-egy ruhadarabot vetve 1e, felülr đ l kezdve..." — mely egy  
angolszász írótól származik. A szerz ő  énjével azonos látogató halálos  
beteg barátjában gyötr ődő , de tapintatos szemlél őként a gátlástalan  
(goethei) életvitel megtestesít őjét csodálja: „Te eleve megváltott voltál,  
én örökös megváltásra váró és egyben mások megváltását áhító" — gon-
dolja róla, akinek életességét a halál közelsége ahelyett, hogy lankaszta-
ná, még inkább kihangsúlyozza. Természetesen, a magabiztosságot is ki-
emeli : „Te azonnal, ahogy megszólaltál, máris mintha a társaság lelké-
ből szólaltál volna meg. Hogy is ne, mikor a társaságba te lehelted  a 
lelket." A fölösleges kérdések átlépésének képessége szintén a csodált (de  
nem irigyelt) erények közé tartozik: „Olyannyira azonos voltál önma-
gaddal, hogy e magaddal való azonossága környezeteddel is probléma 
nélküli azonosított. Úgy hallgattalak, mint a madárdalt a visszhangzó  
liget. Csakhogy belőlem az irigylésre méltó goethei »naivitás« --
Ich singe, wie der Vogel singt — csak csodálatot vagy lenézést tudott  
kiváltani, mikor hogy." A barátra rálátott, illetve benne felfedezett naiv  
elemeket tovább sorolhatnánk, ehelyett azonban inkább a m ű  valódi  
szerzőjével azonos regénybeli író vallomásából idézünk: „ Állandó el-
tolódásban lévén önmagammal, ilyen eltal бdásban álltam környezetem-
mel is, minél közelebbi volt, annál inkább. Minden buzgó és éber eggyé-
forrási szándékom ellenére mindig kívülálló maradtam »a« társaságban  
és minden társaságban, talán innen ered azóta is minden csoportosulásban  
m.egđrzött (vagy inkább le sem küzdhet ő) 'kívülmaradásom; te félig alva  
is egy voltál vele. Én állandó erőszaktételre kényszerültem természete-
men; .te a természet részének érezted a sajátodat, amit betölteni kell,  
nem bírálni."  

Az élethez való alapvetően eltérő  viszonyulás természetesen az eszté-
tikai szemléletben is tükröz ődik. Míg a narrátor kétségbeesett és sokszor  
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reménytelennek t űnő  harcot folytat esztétikai megvalósulása érdekében,  
mivel élete „egyetlen értelme, legfőbb kísértése, az áldott és árkozott, a  
szint és obszcén meztelenség: a költemény ..." s ennek megvalósulását  
— az igazság megszállott keres ője előtt — az a körülmény hátráltatja,  
hogy „magunk se tudjuk, viselkedésünk melyik rétege ellentmondásos  

lényünknek melyik rétegét képviseli éppen ...", addig barátja spontánul,  

császári magabiztossággal alkot: „Indul a meseszekér«, mondod, ezzel  

a kis stílusfordulattal is jelezve, mennyire nem voltál soha hajlandó az  
élet kész sztereotípiáit eUfogadni, mennyire mindig azonnal helyükbe  
állítottad a belő led fakadó, saját sztereotípiádat." A barát az életnek a  
művésze, nem pedig a m űvészeté. A művészet ugyanis számára az élet  
nehézségeinek •a leküzdésére szolgál, nem folyamatos és tragikus harc,  
melyben állandóan kell számolni az eleséssel: „A szörny űséget ... te min-
dig is legyű rhetőnek érezted a művészet által, de úgy, hogy a +könnyű  
:ebegéssel ne csak felszabadíts bennünket a súly alól, hanem el is ta-
kard, le is tagadd a terhet, s ezt sokszor csak úgy érted el (csak úgy  

érhetted él), hogy te magad ügyesen .kibújtál alóla." Az ösztön és a tu-
dat, fejtegeti egy másik helyen a narrátor, segítheti, de akadályozhatja  
is egymást. Magától ért ődik, nála mindig inkább csak ellentmondásról  
lehet szó, hiszen „»Elgondolás« és »megírás« szakadatlan fáziskülönbsé-
ge — amely egyaránt fennáll a két művelet ideje és a két művelet ered-
ménye között — állandó feszültség alatt tartja, de állandóan meg is  
szakítja a készülő  mű  áramkörét". Az örökös 'kételkedésnek, az alkotó  
önnön •kételyei által való visszaszorításának e habitusa esztétikai termék-
ketlensége ellenére is magasabb rend ű  szellemiséget képvisel az öncélú  
életerőnél, az alanynak és a tárgynak problémátlan egységénél, az elva-
kult magabiztosságnál. Az igazi szellemi látószög, mondja az elbeszél ő ,  
a szkizofrén állapotnak is ellentéte, hiszen ahelyett, hogy elmosná az  
objektum és a szubjektum határait, az utóbbi fölé képes emelkedni,  
szemben a naiv látásmóddal, mely csak az objektumot érzékeli, méghoz-
zá énjének a simulékony felületével.  

Somlyó György kritikusai nem mulasztják el az író tanítómestereit  
felsorolni, akinek iskoláját műfordítóként és eszéistaként egyaránt lá-
togatta. Joggal elsősorban francia és spanyol költ őket említenek (mi  
most, irásunknak más célja lévén, eltekintünk a teljes névsortól), köz-
tük, ritkábban, mint kellene, Paul Valéryt is szóvá teszik. Szerintem Som-
lyó ars poeticája legtöbbet a szerénységér ől ismert francia irtnak kö-
szönhet. Ez ugyanis az abszolútumot ostromolta egész életében, míg S оm-
lyб  György szellemi magatartása a történelem kés őbbi szakaszában és  
más társadalmi lehet őségek közepette az abszolútum és az emberileg le-
hetséges maximum között ingázik. Somlyó sem tud belenyugodni költ ő-
létének elszigeteltségébe, s a korábbi századok teljesség-eszményét ől sar-
kalva, a  humán- és a természettudományok szembesítésével, egységes vi- 
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lágkép kialakítására törekszik. Ez bizonyos mértékig sikerül is neki,  

ezért nem kell az íróasztala számára több ezer oldalt írnia, mint Valé-
rynek, aki a civilizáció elvárásainak megtagadásával egyidej űleg a hu-
mánum ismérveit is elvetve, csak egy ráción túli világban valósíthatta  

meg („eszményi” 'hőséhez, Testi úrhoz hasonlóan) „a gyémántból való  
percet, amely gondolat és tárgy, küszöb és vég egyszerre". Somlyó vi-
lága meglehetősen eklektikus, mert míg esszéiben materialista utakat  

jár, addig a költészete, de f ő leg a regénye a miszticizmust sem mell őzi.  
Az ő  többlete szeretetközpontúságában és reményelvében van, pper  

abban, ami Valért' szemléletéb ől teljességgel hiányzik. Somlyб  is az  
igények teremtésében (nem pedig azok kielégítésében) látja a költészet  

többletét, s noha kételkedik e szerep evidens voltában, tudatos formában  

is vállalt ösztönös szolidaritása az emberek felé irányítja. Nyitott sze-
mére és szívére mi sem jellemz őbb annál a példánál, amikor az Árny-
játék narrátoraként egy fiatal n ő  boldogtalanságára figyel fel, s a htar-
mályos egyéni eset nem váltja ki bel őle az arisztokratikus elzárkózás  
reflexét, mint Valérynél, kinek hőse saját élettársának érzelmi világára  
sincs tekintettel. Émile Teste (azaz Valért') írja Teste úrról (azaz Valéry-
ről): „Amire rászegzi a tekintetét, talán épp az, amit elméje semmivé  

akar tenni," Somlyб  erőfeszítése éppen ellentétes: ő  a negatívumot sze-
retné pozitívummá átértékelni, s éppen azzal válik hitelessé, hogy fo-
iyamatosan tanüjává tesz benniinket harca drámaiságának, az értékterem-
tés örömeinek és vereségeinek. Nem úgy, mint Testi úr, aki „Csak két  

értéket, két kategóriát ismer, a cselekedeteire sz{íkített öntudatéit: a le-
hetetlent." Somlyó az értékfogalmakat sohasem függetleníti az emberi  

gyakorlattól, noha az utóbbi nem prakticizmusként, hanem távlatként  

van jelen nála. Valéry irodalomeszménye klasszicizmust tagadó módon,  

de mégiscsak sajátos 'klasszicitással elvont teljességet ostromol, s jóllehet  

Somlyónál is csak 'kivételes pillanatban érhet ő  tetten alany és tárgy  
azonossága, az eredményt, még ha csupán félsikert érhetett is el, a ki-
mondás és a példamutatás vigaszára számítva, szükségesnek tartja köz-
szemlére bocsátani. Ennyivel „naivabb" példaképénél, akir ől köztudott,  
hogy halála után kb. 26 000 oldalnyi feljegyzést hagyott az utókorra.  

мégis: még ebben is találhat önigazolásra mesterénél, aki ugyanis rend-
kívüli elmélyültséggel tanulmányozta az alkotásnak a folyamatát, illetve, 
magát a munkát. Somlyó azonban nem csupán elmélkedik err ől, hanem  
(sohasem egészen tiszta lelkiismerettel s éppen ezért becsületesen) vállal-
ja is.  

Éppen ezzel kapcsolatban azonban van egy rendkívül érdekes ünel-
lentmondása. Noha a munka eredményét szándék és megvalósulás diver-
genciája, alkotó és olvasó nem mindig termékeny félreértése eleve fele-
mássá teszi, Somlyб  György számára •a kritika szinte kizárólag az érté-
kek affirmációját jelenti. Ez részben érthet ő  is, hiszen a szocialista tár- 
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sadalmaknak voltak szakaszaik, amikor az avatatlanok ideológiai tüs-
ténkedései töltötték be a rostálás szerepét. Somlyó azonban nem csupán  

a kultúrpolitikától, hanem az egyéni ízlést ől, az azonosulási képesség  
hiányától is félti az írásművet. Megértés, felszínrehozás — ezek lehetnek  

tehát a kritikus alapelvei. Igen ám, csakhogy írónk megáll ezen a pon-
ton, pedig Valért' éppen innen lép tovább, és levonja az alkotói törek-
vés és viszonylagos megvalósulás kapcsolatából kínálkozó következteté-
seket. Eszerint a kritikusnak nem a m ű  interpretáciбja, tehát az eleve  
fejit hajtása feladata, hanem — mivel az alkotás csupán egy változata  

a mű  lehetséges formáinak — az általa fontosabbnak tartott, de ki nem  

használt lehetőséggel való szembesietés. A kritikusnak a műhöz való vi-
szanyában tehát az averzió, az ízléskülönbség legalább annyira lényeges  

(sőt, Valért' szerint ez még fontosabb is), mint a m ű  befogadásának kész-
sége. A kritikus nem simogatja az írót, hanem párbajt vív vele. Az  

igazán új és eredeti író kifog a kritikusokon az igazán nagy kritikus  

pedig az írókon. Az olvasás ítélkezés — mondja Valért', és Somlyót  

természetesen nem is érdéklik a neves francia kritikus gondolkodásmód-
jának e vonatkozásai. Véleményünk szerint az igazsága kétféle attit űd  
együttes érvényesítésében van. Valért' azért egyoldalú, mert minden ol-
vasó (és főleg kritikus!) jogát, ső t kötelességét kinagyítja és a többi fel-
adat fölé emeli, mivel a m ű  és a kritikus társadalmi szerepe helyett ki-
zárólag az elszigetelten szemlélt individuum és az alkotás kapcsolatát  

vizsgálja, s ezért esztétikájának nincs humánus tartalma. Somlyónál vi-
szont az alkotói szuverenitás és a felebarati szeretet eleve inkább együtt-
működésre, akklimatizációra szólítja fel a befogadót, s író módjára egy-
szerűen eltekint az esztétikai közihelyek problémája fölött. Igazsága  
csak akkor féligazság, ha ttörténetietlenül az adott kultúrpolitikai háttér  
figyelembe vétele, nélkül vizsgáljuk. Igaz, frappánsan megfogalmazott  
mondanivalója a mindenkori kultúrbürokráciának is szól: „Magamban  
és másokban azt a kritikust keresem, aki nem els ősorban számon kér a  
művészeten — többnyire olyat, amit az éppen nem adhat, vagy nem  
kíván adni; hanem képes önömmel és értően fogadni — és másokkal is  
megosztani — azt, amit a m űvészettől kap." Mikor Somlyó a kritikus  
szerepéneke némileg lesz űkített meghatározását adta, a kritikus társa-
dalmi félelóssége ritkán esett egybe legmélyebb személyes meggyőződésével  
és még kevésbé gondosan kiérlelt egyéni ízlésével, minthogy az utóbbit  
a külső  elvárások többnyire még csírájában uniformizált ák. A kritikusi  
kreativitás fogalma Somlyó felfogásában író és olvasó termékeny együtt-
működését jelenti, a befogadónak olyasféle aktivitását, mellyel kapcso-
latban a marxizmus klasszikusai minden emberr ő l mint potenciális  
művészrő l beszéltek.  

Elsősorban tehát a kritikusok nem lehetnek hideg tanúi a m űalkotások  
sorsának, véli Somlyó: következ őleg „ ... a kritikának is le kell szállnia  
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az arénába, ahol a kor és az ember kifejezéséért, a kifejezés teljességéért,  

igazságáért, sót, mi több, igen, szépségéért is vívott küzdelem tombol".  

Мég?hozzá azért, mert „A művészet nemcsak arra való, hogy bennünket  
gazdagítson, nem kevésbé arra, hogy mi is gazdagítsuk ót. Az a fel-
adatunk, hogy minél többct adjunk hozzá magunkbбl, nem hogy minél  
többet igyekezzünk elvenni belöle." A ihozzáadásnak a szándéka és  
eredménye az, ami Somlyó Györgynek a világirodalmi tanulmányait is  

rend 'kfvül tanulságossá teszi.  



HAGYOMÁNY  

A VAJDASÁGI ÉPfTÉSZETI SZECESSZIÓ  
TÖRTÉNETÉBđL (VIII.)  

A NЁPMŰVÉSZET HATASA A SZECESSZIбRA  

Vajdaságban az erđteljes építkezést, amely a szabadkai Lechner-£éle  
Leovits-palota felépülésével (1893) kezdődött, az első  világháború állí-
totta meg. Ez a két évtized félképes id őszakot is jelöl: a századfordulót.  

A századforduló utáni első  két évtizedben a vajdasági városok szá-
mos monumentális, de ugyanakkor kisebb méretű  épülettel is gazdagod-
tak, s ezek ma a városközpantak sajátosságait jelentik.  

A Lechner-féle szecessziós épületek attraktivitásukban minden épü-
letet felülmúlnak. A Lechner alkalmazta nemzeti variáns, amelyet né-
hány követđje is magáénak vallott, az ornamentika változatosságával,  
az építđanyagok (kerámia, tégla, vas stb.) hatásos ritmusával és a felüle-
tek, méretek játékosságával méltán magára hívja a figyelmet.  

Sokáig e paloták voltak a szecesszió építészetének egyedüli képvisel ő i  
vidékünkön. Ugyanakkor rengeteget bírálták, „giccs-épületeknek" és  
„feldíszített tortáknak" nevezték. A túlnyomórészt szürke környezetben  
zavarólag hatottak, és megbolygatták azt a hagyományos felfogást,  
amely szerint a középületekлek , ;tekintélyes eleganciával" kell rendel-
kezniük. Ma az ember életterének koloritása annak az együttesnek és  
összhangnak lényeges összetev ő  része, amelyben élünk és dolgozunk.  

Lechner szecessziójának, illetne a Vajdaság területén fellelhet ő  épüle-
teknek ma már megvan a megfelelő  helye művészettörténetünkben.  A 
társadalom elfogadta őket, kulturális életünk műemlékeivé nylvánítctta.  
Néhány már értékes kulturális örökséget jelent, és ezért törvény védi.  
Igaz ugyan, hogy értékélésük még nem egységes mércék szerint történik,  
mint ahogyan nem egyformán ítélik meg a szecesszió időszakát sem.  

A szecesszió stílusában épült 'házak m űelemzésekor gyakran születik  
Olyan vélemény, hogy ezek tulajdonképpen a már érvényesült és elfo-
gadott építészeti gyakorlat hagyományos alkotásai, amelyekre csupán rá-
húzták az ú j irányzat díszes körntösét. Még a szabadkai Városháza is — 
ma a legszámottevőbb műemlék mindezek között (Jakab és Komor ter-
vében is) — Olyan elképzeléssel született meg, hogy esetleg barokk épü- -  
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letként (!) is megvalósítható. Az érvényesülési vágyon kívül mi más ve-
zérelflette az építészeket erre az engedékenységre és ravaszságra? trgy 
hiszem, egyéb okuk nem lehetett, hiszen kommunikatív és fun'kcibnális 
egészet terveztek, amely bebizonyította értékét, s az ornamentikától füg-
getlenül a mai követelményeknek is megfelel. 

A szintén szabadkai zsinagóga formáival hagyományosan hat. Értéke 
a szerkezeti újításokban, statikájában és vasszerkezet ű  támaszaiban van, 
ami lehetővé tette, hogy — mint egyik els ő  korszerű  épületünk — nem 
egészen egy év alatt felépüljön. 

Az említetteken kívül ezek a lechneri épületek, ameiyek a századfor-
dulón készültek, magukon viselik az építészet és a m űvészi mesterségek 
szintézisét. A Városháza ennek ma is csupán áhított és megvalósulhatat-
lan példáját képezi. 

Ezéken a műemlékeken még egy részletre fel kell figyelnünk. Ez pe-
dig a díszítőelemek alkalmazásában a népm űvészetre való visszatérés. 
Ezáltal ezek az épületek területi sajátságot kapnak az európai szecesz-
szió nagy családjában. Habár az els ő  lépéseknél ez csupán a népi alko-
tói szellem tanulmányozásában merül ki — s ezért tapasztal+ható bizo-
nyos tévelygés a motívumok megválasztásáná1 —, mégis rendkívüli je-
lentőségű  kezdeményezésről van szó. A népm űvészethez való  
r• :V.J   	JаA 	
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„A népművészetről úgy vélték, hogy a modern ipari társadalom körül-
ményeivel, az egyént megnyomorító értékrendszerével szemben az igazi 
ősi tiszta emberi értékek és kapcsolatok 'hordozója, szervez ője. Ráéreztek 
arra, hogy az élet minőségének lényeges alkotóeleme, sőt az anyagi ja-
vak mellett legalább annyira fontos alkotóeleme a társadalmi szokások, 
rítusok szerepe az egyén életében, melyeknek — úgy látták — a nép 
életében még megmaradt közösséget szervez ő  és fenntartó egysége. Kü-
lönös jelentőséget tulajdonítottak a szokások, rítusok ősi voltának és 
nemzeti jellegének." 1  

John Ruskin (1819-1900) és William Morris (1834-1896) reform-
törekvéseire támaszkodva, a m űvészek, különösen a gödöllői művészte-
lepen, a kollektív élet, munkaértékelés és alkotás eszméit á'pólják. „Ér-
telmezésükben a népi stílus már nem hagyományos művészettörténeti 
mozgólomként értendő, hanem mint az élet minden szféráját átható, 
ember és természet, ember és közösség harmonikus kapcsolatát szabályo-
zó szervező  erő ."2  

Ugyanakkor ezek a m űvészek látnokoknak bizonyultak, amikor a 
népművészetet a modern élet alkotórészeként hirdették. A századfordu- 

Sármány Ilona: A népm űvészet értelmezése a századforduló m űvészeti közgondolkodásában, 
Különnyomat az Ethnograpbia 1977. évi 1. szám (Budapest, 1977, 108. oldal.). 

Un. 109. oldal. 
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Népi motívumokat tartalmazó épület századunk els ő  évtizedébő l. 
Milan Tabaković  munkája. 

lón rámutattak annak szükségességére, hogy az ember, jöv ője érdekében, 
kapcsolatban legyen a természettel és a hagyományokkal. Kés őbb Herbert 
Riad — és nemcsak ő  — mutat majd rá az ember és környezete közötti 
különbségre. Ma ez a probléma súlyosan nehezedik a korszer ű  emberre, 
akit a többi között a brutalitásig leegyszer űsített, csupán funkcionális 
épületek vesznek körül. 

A hagyományokhoz és a kultúrális értékekhez való kapcsolódás, kü-
lönösen a népművészethez való fordulás valósítja meg az egyediséget és 
az egyetemességet. A népm űvészet, bármennyire is felismerhet ő  területi 
kötődése által, valójába a népek keveredésének és kölcsönös egymásra 
hatásának a szintézise. 

Ez azt jelenti, hogy a Lechner-féle építészet szecessziójának népi d•-
szítőelemeit nem úgy kéli felfognunk, mint a hagyomány által ösztön-
zött romantikus alkalmazást a felismerhet őséb és a sajátságok kihang-
súlyozása érdekében, sem pedig úgy, mint a nemzeti vonásuk iránti sze-
retet megnyilvánulását. Id őállóságát tekintve ösztönzésként szolgálhat a 
korszerű  építészet humanizálásához is. Az ismert Kenzo Tange korszer ű  
japán építész tapasztalatát a következ ő  szavakba sűrítette össze: „Csak 
azok igazolhatják a hagyomány létezését és életer ős voltát, akik a jóv ő  
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felé fordulnak ... M a  lédfontosságú feladatunk az olyan alkotás, amely 
egyidőben fogja fel a múltat és a jövend ő t."s 

A népi tapasztalathoz való ilyen közeledés, amely századunk els ő  
éveiben a fiatal építészek csoportjának törekvéseiben tükröz ődött, szin-
tén néhány jelentős épületet eredményezett Vajdaságban. Talán nem 
annyira attraktívak és éppen ezért nem szembet űnőek, de évtizedek óta 
díszítik Vajdaság városait, és a századforduló építészeti törekvéseit pél-
dázzák.  

Az egykori fiatalok csoportja, amelyet talán egyik vezéregyéniségér ő l, 
a nemrég elhunyt Kós Károlyról nevezhetnénk el, az erdélyi székelvek 
építészetében kereste az ihletet. Ők nem elégedtek meg a népművészet 
elemeinek az alkalmazásával, hanem a népi építészet összetettebb formáit 
kutatták. Ha tehát a lechneri kezdeményezést úttör ő  vállalkozásnak ne-
vezzük a népművészethez való közeledésben, Kós csoportja korszakalko-
tó lépéseket tett. Tudományosan elemezték a szerkezetek és a formák 
évszázadok során kialakult változatait, amelyekharmonikus egységben 
vannak a természettel, az emberhez mért nagyságrendeket, valamint az 
összetett épületek szerkezeti egységét. Igy jutottak el a népi építészet 
mélyebb értelmének szükséges félismeréséhez. Kés őbb azonban ez a kez-
deményezés a kevésbé tehetséges követ őknél ismét csak a nemzeti histo-
rizmus valamiféle változatára sz űkült 1e. 

Elfogadva Kós csoportjának törekvéseit, nem hagyhatunk figyelmen 
kívül egy kétségtelenül korábbi kezdeményezést, amely valószín ű leg ezt 
az említett csoportot is jótékonyan bef оlyásolta. Az angliai építészet ha-
tásáról van szó, amely William Morris házával (Fhilip Webb, 1831-
1915: Red Hause) London környékén annak az irányzatnak volt az el ő -
hírnöke, amely a modern lakóépület fel бpítésénél a village cottage pit-
toreszk hatására törekedett. Webb William Morris házának építésekor 
(1859) a London környéki vörös téglát alkalmazta, amely ma is egyik 
legjelentősebb sajátsága ezeknek az épületeknek. Úgyszintén ihletést ta-
llt a régi falusi 'házak fantáziadús tet őiben, amelyek a iházak" bőví-
tésével újabb és újabb toldalékokat kaptak. Ez a ..vörös ház" az organi-
kus építészet egyik els ő  példanya: a felhasználás célja határozza meg az 
alaprajzot és a térfelosztást, a méret pedig közvetlen hatással van a 
homlokzatra. 

Az angliai építészetet ismerték az érdekelt tervez đk. Az építészei lo-
gikájával a házak festői külsejükkel, leggyakrabban vörös és (éhér kont-
rasztjaikkal kétségtelenül felhívták magukra a figyelmet és felbolygatták 
a kedélyeket. Nem csupán közvetlen kapcsolatok, hanem a kontinensen 
megrendezett tárlatok által is ismertté vált az angol építészet. Budapes-
ten is rendeztek egy ilyen kiállítást, Lechner pedig Zsolnaival együtt 

' Csete György, építészeti anyanyelvünkr ő l, Régi és кj formák, Népm űvelési Intézet, Budapest,  
36. oldal (év nincs feltüntetve)  
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1890 táján járt Angliában. Természetesen más építészek is ellátogattak  

oda, s későbbi alkotásaikban érezhet ő  az angol példák hatása, els ősor- 
ban, a gazdaságosság, a célszer űség és a hagyományok ápolása terén. 
Példaként említjük, hogy az úgynevezett Lujza-villa Palicson, — amely 
közvetlenül 1890 után épült, de még ma sem tudjuk ki volta tervez ő je 
—, mintha csak a cardiffi kertvárosból került volna ide. 

Ezek szerint ez a pittoreszk és célszer ű  hatás vagy példa befolyásolta 
a nálunk él ő  tervezőket is. Szemmel lábhatóan rámutatott a hazai érté-
kek felhasználásanak lehetőségére, amellyel élt is Kós Károly és Thorocz-
kai Wigand Ede, Györgyi Dénes és Janszky Béla. Kísérletezésük, eikép-
zelésük és terveik megvalósulásaként maradtak meg azok az épületek, 
amelyek az els ő  világháború után is ösztönzést adhattak az építészek-
nek. Ezek az épületek úgyszintén megihlették a vajdasági építészeket és 
talán e vidék névtelen mestereit is. 

E példák között mindenképpen els ő  helyet foglal el a kikindai refor-
mátus templom, amelyet Magyar Ede (1878-1912) szegedi építész ter-
vezett. Ez a tiszta célszer űség példája, az arányosan összhangba hozott 
méreteké, amelyet csupán a legszükségesebb esetben bontanak meg a 
díszítőelemek: az oszlopok a torony kilátóján, a bejárat el őtti tornác, a 
meghosszabbított ablakok és a gótikus ihletés ű  támasztóoszlopok függő -
leges tagaltsága. A Lechner-féle Leovits-palota még csak sejteti ezeket a 
hatásokat, akárcsak a szomszédos Jedlicsek-palota tornáca, amely szin-
tén 1893 táján épült. Talán a leginkább „angolosan" ható a rendkívül 
jó szerkezetű  keresztúri iskolaépület (1911), amelyet Györgyi Dénes 
(1886-1953) tervezett. A következ ő  a zombori Weidinger-palota (1912), 
Janszky Béla (1884- 1945) és Szivessy Tibor (1884- 1963) műve. Jansz-
ky kiemelkedő  személyiség a fiatal alkotók e jelent ős csoportjában. An-
nak idején, 1908-ban Kós Károllyal együtt tervezte a zebegényi temp-
lomot, amely szinte névjegye ennek a csoportnak. 

Még az idősebb, már befutott építészek sem tudtak ellenállni a já-
tékos tetők csalogatásának. A jelent ős társadalmi változások éveiben, a 
századforduló idején az örökölt formák felbontásának jelképes értéke 
volt. A vajdasági síkságon az égre meredő  ékeknek, piramisoknak és 
kúpoknak a jélentősége az éllentétbő l állt, s ugyanakkor az öröklött for-
mákat jelképezték: a górékat, a szárkupokat, a szalma- és nádtet ős há-
zakat. Rajhl Aleksa Šanti ćon az angol ritmust alkalmazta az egykori 
Baba-puszta szuggesztív síkságában. Komor és Jakab ugyanezt tettél: —
közvetlenül a szabadkai Városháza után — a palicsi park épületeinek 
tervezésekor. Vadász Pál (1874-1944) szabadkai építész tervezte a sza-
badkai Bérpalotát (Duan cár utca 1), amely nyilvánvaló példája az 
áttanulmányozott és a mi körülményeinkhez alkalmazott angol ihietés-
nek. Az általa tervezett ri đ icai iskola még szembet űnőbben mutatja 
ezeket a jegyeket. 



1234  HID  

Kikindai és zrenjanini szecessziós épület  

Más példákat is említhetnék, nagyszer űen vagy kevésbé jól sikerült  
építészeti alkatásokat Zrenjaninból, Kikindáról, Újvidékrбl, Verbászról  
és más vajdasági városokból. Az, ami lényeges ezeknél az épületeknél, az  

a szabadon álló, úgyszólván négyhomlokzatos alkotás. Ha a telek ezt  

nem engedte meg, akkor ezek az épületék leginkábba sarokra épültek,  

s így a tiömegelosztás fantáziadús játéka legalább két oldalon érvénye-
sült.  

Ezek szerint a szecesszió lechneri változata bekerült a ma már isme-
retlen építđk „kelléktárába" is, de csupán az utcai homlokzat díszítésé-
nél, valamint a tet ő  kerámiaborításánál. Mindenesetre abban az id őben  
az ízlés, a színgazdagság és az arányos díszítés felé irányította. Az épí-
tészet fejl ődésének második fázisa a szecesszió épületeiben területünkön  

sokkal mélyrehatóbb változásokat hozott. Ezeken a vidékeken ugyanis  

az egyszer ű , hosszúkás, háromrészes szállási és falusi házakból polgári  
házak keletkeztek. Ezt a típust úgy is meghatározhatnánk, mint a mo-
narchiabeli kor jellegzetes épületét. A falusi típusú házból .keletkezett az  

utcai front teljes lezárásával. A valamikori épületmaga mellékhelyisé-
gek funkcióját kapta, az utcai front pedig a reprezentatív kiállítású la- 
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kőházzá vált. Az udvari rész idővel szinte teljesen eltűnt, de megmaradt 
a felsorakoztatottság s a szomszédos épülettel való közvetlen kapcsolat. 
A háromrészes felosztottság most keresztben „átköltözött" az utcai rész-
re, s a polgári család életszínvonalának növekedésével így alakult ki a 
középső  szalon, valamint a nappali és a hálószóba. A házigazda hivatá-
sától függően (orvos, ügyvéd stb.) jelentkezik a negyedik, a dolgoz бszо - 
ba. A kapu fölött, a terjeszkedés lehet őségének hiányában, kis szobákat, 
legény-, illetve cselédszobákat alakítanak ki. Mindenesetre az utcasorra] 
való kapcsolat nem sz űnik meg. 

A második fázis, az úgynevezett Kós-csoport jelentkezésével és mun-
kájával megszűnik a két vagy több évszázados hagyomány. Létrejönnek 
a különálló épületek és a kertes házak els ő  reprezentánsai. A Leovits-
palota építésének idején ez egy angol típusú körülhatárolt kis el ő tér, 
amely a négy szabadkai palota el ő tt (Lenin park 7, 9, 11, 13.) kesl.eny-
zöld övezetet képez a járda és az épületek között. Kés őbb még szabadab-
ban álló házakat építenek, amelyek már nem függnek az utcai sortól. A 
hagyományokkal való szakítás már századunk éls ő  évtizedének végén 
érezteti hatásá г  a leghagyományđrzőbb falvakban is Vajdaság-szerte. 
Ezzel együtt új távlatok nyitnak a falusi és városi építkezésben, amely 
különösen ma jut kifejezésre az újonnan kialakított városnegyedekben. 

Mindebből az következik, hogy a szecesszió építészetének id őszaka a 
századforduló két évtizedében jelentđsen hozzájárult településeink kiné-
zésének megváltoztatásához. A szintézis, az élettérrel való kapcsolat 
szükségességének korszakalkotó példái, a hagyománynak a jöv ő  érdeké-
~en való alkalmazása, a szerkezetbeli új megoldások és az anyagvá:asz-
cás új lehetđségei mellett ez a korszak sikeresen széttörte az utcahosszit 
Felsorakoztatott házak hagyományos sémáját, s ezáltal az emberi a'.ko-
tás új távlatait nyitotta meg. Éppen ezért az Olyan épületek, minta szo-
katlanul külön álló házak Báсson (JNA utca), a szabadkai villa (lVios а  
Pijade utca), a bajmoki, a verbászi, a zrenjanini és másutt található épia-
letek jelentős állomásai e fejlődésnek. Alig észrevehető  példák ezek, s 
éppen szerény külsejük, kis méretük miatt sokáig a monumentális, diszes 
paloták árnyékában voltak, amelyek meghatározták a XX. századi épí-
tészet útját, és megvalósították a korábbi építészeti örökség szintézisét. 

KARTAG Nándor fordítása 	 Bela DURANC!  



KRITIKAI SZEMLE  

KúNYVEK  

A VERS UTІіSо  NAPJA 

Dózó Sándor: A virágok rozsdásodása, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
1979  

Itt majd most megállunk,  
s leplezett mosolyok fürdetđ  
vizében valahányan elúszunk.  

(A szelídség egyetlen arcát)  

Feltehető-e a kérdés, hogy a jugoszláviai magyar irodalom — f őként  
a költészet, Persze — jelene rejteget-e a jöv đ  filológusai (és olvasó

/
i)szá- 
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ket? Vagy mindent számon tartunk? És legfeljebb a meglévđt olvas-
hatják, ha olvassák majd, másként. 

Dóró Sándor hátrahagyott verseinek ,kötete a jöv đ  elől ragadta el a 
„kései" felfedezés örömét. Egy olyan •ölt đt mutat be, aki ez ideig ki-
szorult az irodalmi gondoYkodás és számontartás területeir ő l, verseit rit-
kán idézték, költői világát nem vizsgálták, új írásait nem publikálták,  

egyetlen kötetét, a Koratavaszi felhők (1959) címeit az elmúlt két évti-
zed majdnem elfelejtette. Nem véletlenül, ezt is meg kell mondani. Dóró 
elsđ  kötete után költészetünk az általa választott (és léhetséges) úttól 
merđben ellentétes irányban haladt, más verseszményt hirdetett meg, 
„tudósabbá" igyekezett válni, a nyelvet, a formát is másként kezelte, 
látszólag bizonytalanabbul, a 'homályost ostromolta, versvilágot épített 
a romantikusnak tartott vallomásosság és élményiség helyett. Megvolt rá 
az oka, eredményei igazolták. Dár б  Sándor nem vállalta ezt a harcot 
és küzdelmet. De nem talált táborra a másik oldalon sem. Talán nem is 
kereste a másik oldalt, vagy ott sem találhatta volna meg otthonát, kü-
lön útra pedig aligha érezhetett magában er đ t. Zátonyra futott, megfenek-
lett, amit a világból élményein keresztül 6 láthatott meg, a költészet 
már nem fogadhatta be, kivetette magából, beültette egy falusi postahiva-
tal menekvést sem nyújtó irodájába. Tévedett volna a költészet? Kegyet-
lensége jól ismert, nem tűri a langyosakat, kényeztetni sem tud. Vagy 
Dóró Sándor tévedett, amikor félreállt, enyhelyre húzódott a költészet  
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viharai elđl? Nyilván kettőjüket terheli a tévedés felel őssége, és aligha 
számítható ki, melyikőjüket milyen arányban. Annál is inkább, mert Dóró 
Sándor végül is nem szűnt meg 'költő  lenni. Sem a saját tévedése, sem a 
költészet kegyetlensége nem állta útját költo"i megszólalásának.  

Hogy csak a halál árnyékában, a valóságos halál forgószelében szólalt  
meg újra? Nem bizonyos, hogy éppen a halál közelsége vágta fel a 
nyelvét; 6 maga vágna fel, húszévesen, még els ő  •kötetének idejében. Ez 
egyszerűen azt jelenti, hogy az életére tör ő  halálos betegség ellenére is, 
előbb-utóbb, újra megszólált volna, hiszen ifjúkori versei mégsem voltak 
szalmáláng, elsó kötete mindenhibájával, hiányaival romlandóságával,  

egy lehetséges költői útról, egy felépíthető  +költői világképről tanúskodik. 
Ma már alig olvashatók ezek a versek, és leginkább csak a hátrahagS оt-
tak visszajelző  sugaraiban kelnek életre, különösképpen a táj- és ter- 
mészetélményből fakadó akkor még — vagy már akkor — elhasználtnak 
látszó képei. Vagyis, nem a halálélmény közvetlensége tette ismét köl-
tđvé (vagy tette valóban költővé) Dбrб  Sándort. Egy más élmény ugyan-
ilyen erővel hívhatta volna elő  rejtett, szándékosan elfedett költői szán-
dékát. A halálélmény .inkább akadályozta megszólalásának kifejl ődését,  
csökkentett önkontrollján, alig hagyva néki id őt a versek kidolgozására,  
kiművelésére. Mert az érdes hangon megszólaló fiatal költ őt elsősorban  
az élet érdekeli nem a vers maga. Élményei vannak — teljesen mindegy,  

hogy közvetlen élet-, vagy kulturális, vagy éppenséggel megjátszott él-
mények ezek — s ezeket mondja el, szándéka szerint gáttalanul, a vers  

megmunkálásának minden gyötrő  gondja és kételye nélkül. Rájött, hogy  
ez képtelenség, és ezért hallgatott volna el? Nem valószín ű . Hiszen a hát-
rahagyott versékben sem hagyott fel az ifjúkoriak 'költ ői gyakorlatával.  
Ezekben is élménybeszámolót ír, vallomást közöl. Ezekben is a közvet-
lenségre törekszik. Itt is csak ritkán és akkor sem elég meggy őzően tűn-
nek fel a költői megmunkálás jelei és jegyei. A hangja tompítottabb  
ugyan, a hangköszörülés érdessége is elt űnt a verssorokból. S feler ő-
södött az akkor még ismeretlen vagy éppenséggel mímelésnek látszó  

elégikus hangvétel.  
Mit bizonyítanak ezek a különbségek ellenére is számottev ő  közös vo-

nások a  sikertelennek ítélt költői indulás és a sikeresnek mondható költő i  
beérkezés verseiben? Azt, hagy a hátrahagyott versek nem egy költ ő  
visszatérésének, hanem megtett útjának meggy đző  dokumentumai.  

Ebből viszont az következik, hogy ahalál nem törte derékba D бrб  
Sándor költői fejlődését. A hátrahagyott versek nem félbéhagyott ver-
sek. Annak ellenére sem, hogy az ifjúkori versekben meghirdetett prog-
ram nem valósulhatott meg; nem a halál akadályozta meg realizálását, 
hanem maga a program volt életképtelen. Els ő  kötetében, mélyen átérez-
ve a szegénység, a sorscsapások, a szikes élet terheit, fiatal költ őtársai-
hoz szólva a vágyott „szélesebb horizontok felé" kiált egy másik — tel- 
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jesebb — élet reményével, akkori hite szerint az eszköztelenül is re-
ménykeltő  versírással. Nem a korai halál miatt maradtak el őtte zártak 
a horizonttok, hanem azért, mert a célba vett horizontok már eleve zár-
tak; ha felnyílnának, csak szédít ő  ürességüket mutogathatnák. Kikíván- 
kozott a „lelakatolt tájból", de ez a kívánság is képtelenség valójában. 
A költő i program hibáztatható tehát, a halál — bármennyire is közvet-
len élménye a ,hátrahagyott verseknek — csak küls ő  körülmény, nem 
akadály, hanem lehet őség, a költői önismeret és a költ ői beszéd esélye. 
Megint egyszer beigazolódott: a halál csak (rossz) regényekben érkezik 
rosszkor, a valóságban mindig a felvonás végén, mindig pontosan a vég-
szбra lép színre. 

Vagyis, amikor Dóró Sándor azt mondja, hogy 

Zöld-lilás estben 
csörögnek a levelek. 

(Panasz)  

és azt, hogy 
Rezgő  ködök könnyű  húsa 
a felszálló füst, intés 

(ráj)  

meg ugyanott, hogy 
Ősz kezek gonosz lézengése 
lett ez a hazatalálás .. . 

— akkor nem a fiatalon elhunyt költ ő  derékba tört művére gondolunk, 
hanem a költészetre, mert ezekben a sorokban a költészet szólal meg 
messze túlszárnyalva az egyéni sorsot, és — minden bizonnyal — meg 
is mosolyogva a kérlelhetetlent. 

De nemcsak sorokban, képekben ismerhet ő  fel Dórб  Sándor költésze-
tének meggyőző  értékиilága. Egész versekben is, a Mályvaszüret idején  

címűben, az Episztola a néhai barátokért és önmagamért címűben, a 
Számadásban, ahol „a látomások tiszta nedvei" után vágyik, s el is ri 
azokat például a Kitisztul, a Golgota, a kötetet is megnevez ő  A virágok  
rozsdásodása, a Táj, A szelídség egyetlen arcát, A mindenség falába  .. . 
című  versekben. Ezek a versek sokszor befejezettlenségük, sietség hagyta 
hibáik ellenére is nemcsak egy élet, egy emberi arc és hang, emlékei, 
hanem igazi költői megvalósulások, kész művek, amelyekkel semmit 
sem bírta halál. Azért sem, mert Dór б  Sándor nem a halálba viv ő  beteg-
ség kбrképét írta meg, hanem látomásainak tiszta nedveit fakasztotta a 
fájdalomból, a reménytelenségből, a 'kétségbeesésből. Nem bölcselkedii< a 
halál kapujában, ahogyan a dilettánsok, a f űzfapoéták tennék, akikkel 
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— tudvalev$leg — mindig megtöгténik az, amit tákolmányaikban leír-
nak. Nem is siránkozik sorsa felett, nincs rá ideje. Persze, nem nézhet  
féгѓias keménységgel sem a halálra, mert ebb đl csak némaság következ-
ne, a némaságot pedig már jó korán megismerte. Beszél, és ebben mu-
tatkozik meg minden ereje. A barátokra gondol, a hitvesre, szerelemre és  
csalódásokra, az elértre és az elmulasztottra, az elvesztettre és a meg-
találtra, a világra és arra, ami látható bel đ le. Nem menekül önmagába,  
kifelé tekint, tényeket sorol fel, .konkrétumo'kat, betegségér đl és a kör-
nyezetérđl egyaránt. A természethez fordul, a „nyárfa-zizegés ű  alko-
nyatot", a virágok rozsdásodását, a bogarakat, — amik vagy a felszín,  
vagy a föld középpontja felé indulnak, attól függ đen, hogy merre fordul  
az évszak — bomló és eltűnđ  rózsаfelhđket lát, vizeket és gyökereket,  
nádat és tavat, véres madarakat, megdermedt csendet; felismeri, hogy  

lassú, gomolygó ködök  
szállják meg a legfontosabb  
gócpontokat, a rozsdás kiáltásokat  

és hogy  
örvénylđ  forgás  
világít be az értelem kérge alá —  

(Golgota)  

— mert minden versében számot ad, önmagáról és a világról, elégikusan  
persze, de nem nyomasztó rettenettel, nem is 'követel đzve, sem kiáltoz-
va. Legtöbbet és legkitartóbban a tájat faggatja. A fájdalomra és a  

szenvedésre, gondokra és kételyekre, minden kérdésre a táj válaszol,  
megbízható mбdon, a hiányt sem rejtve el:  

Mi volt az a jel,  
amit egyszer láttam  
a táj arany hempergésében?!  

Fekete, esztelen ügetésben,  
a haldokló éj sűrűjében  
megtalálod-e magad?!  

Egyszer a hangya morzsára lel,  
s a táj felvidul, kitisztul  
arany hempergésben  .. . 

(Kitisztul)  

Ezt a morzsányi — de óriás — jelet đrzn számára a mind közvetlenebbül  
megszólaló táj, sosem látott, de leírható, közölhet đ, megragadható, iáto- 
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mássá minđsülđ  képeivel. Mozgást, ritmust tartalmaz, a költ đi beszéd le-
hetőségeit. 

És éppen a halált közl ő  tájélménnyel kötđdik Dóró Sándor költésze-
tünknek 'korábban elveszített vonulatai оz, ennek révén kapcsolódik a  
jugoszláviai magyar költészetnek önismeretet és létezésélményt tükröz đ  
törekvéseihez. Vékony sáv ez, de kitapintható, felismerhet ő . A táj Dóró  
Sándor számára a közlés lehetđsége, a megformálás eszköze. Felfedezés  
is, a korai versek ,tájélményéhez viszonyítva mindenképpen. Még akkor  
is, ha az első  kötet anyagából a hátrahagyott versek közé került Űs~  

című  nyolcsoros már jelzi a táj kés đbb kialakuló, verseit formáló és ér-
lelő  szerepét. Ott még a tájjal való azonosulás jól ismert költ đ i eljárá-
sát láthatjuk, a kései versekben, a hátrahagyottak legjobbjaiban már szó  

sincs :ilyen közvetlen kapcsolatról, ezekben a táj verssé, teljes élménnyé  

alakul át, és csak közvetve, többszörös áttételek útján jelzi a léthelyzet-
tel való léhetséges azonosítást. Persze, Dóró nem intellektualizálja a tá-
lat. Semmit sem számít ki, semmit sem tervez meg, egyszer űen a táj biz-
tosít számára lehet őséget a beszédre. 

És még egyszer az írásindító kérdés. 
A késđbbiek — filológusok és olvasók — felfedezhették volna-e Dóró 

Sándor költészetét, úgy, ahogyan A virágok rozsdásodása tükrében elő t-
tünk megmutatkozik? Van-e szava a jöv đ  számára? Minthogy befejezett 

// 	 / 	 t ! i C _. 	fel kcli r---;  etmurđ l van szó, es  nem is  túl gazdagrói, ezt a nci uc ~~ ,s ~ ,,. 11.1 ♦ w 

Dбrб  Sándor hátrahagyott verseit — bármennyire is fájó kimondani —, 
annak ellenére, hogy legjobb darabjaiban ellent tudott állni a közvetlen 
élmény bénításának, annak ellenére, hogy néhány versében ki tudott lép-
ni a partikuláris élmény szorításából, mégis meghatározza a halálra való 
lassú felkészülés egyedisége, és ez nem vált mindig költészetének javára. 
Mi még értjük küzdelmét, de értik-e majd azok, akik a küzd ő  embert 
már nem láthatják, csak a verset olvassák? Ott, ahol el tudott szakadni  

saját sorsának egyszer ű  dokumentálásától — nem ellentmondás, hogy  
éppen azokban a versékben, amelyekben legnyomósabban van jelen a 
halálélmény költészetet teremtett, s ez sorsának ismer őihez éppúgy 
szólhat, mint azokhoz, akik sorsát nem, vagy csak szürke és szürkít đ  
életrajzi adatokból ismerik. 

 

A vers megírásának utolsó napja nem a vers utolsó napja.  

BANYA! János  
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sZAMADAs 

Dobos László: Hólepedő , Madách Könyvkiadó, Pozsony, 1979 

Dobos László hosszú elbeszélésnek is mondható (kis)regénye egyetlen 
kinagyított pillanat, a hozzá vezet ő  előzményekkel elmélyített leírása; 
mégpedig zaklatott, a folyamatosságból kimozdított id đ- és térelemek át--
fedéseit alkalmazó leírása. A prózaírás gyakorlatának formai megoldott-
sága hatja át a könyvet, ezért tek.intihet ő  egy sokat tudó és azt jól tudó 
író munkájának. És éppen ezért válnak mögöttes tartalmai, sor- és szó-
közi jelentései meggyőzőkké, érdekfeszft đkké. Igy egyáltalán nem para-
doxon, hogy az egyetlen pillanat leírására összpontosító regény jelentés-
szintjei több réteget alkotnak, a magánélet magatartás- és gesztusbírála-
tától a történelemnek sajátos néz őpontból való értelmezéséig ragadják meg 
az életet és a világot. 

A Hólepedőnek egyetlen hőse van, fiatal biológia-tanárnő, egy-két 
lépéssel még a harmincadikon innen, csinos — Csinoskának becézik —
lány, sok megfogalmazatlan (talán meg sem fogalmazható) izgalommal és 
feszültséggel, sokszor bizonytalanságráf árulkodó kereséssel, akit ől az áb-
rándozás és képzelgés sem idegen, de aki mindig úgy tesz, mintha célja 
volna, hiszen a céltalanság, az útiicél nélküli autózás is célba viv ő , még ha 
balesetbe fordul, akkor is. A baleset mindenkor a véletlen m űve, így tud-
juk, és így véljük. Igy védekezünk a balesetveszély ellen, holott azt is tud-
hatnánk, a véletlen is kiszámítható, tervezhet ő  és irányítható. A nagy 
számok törvényesítik is. A fiatal tanárn ő  nem a véletlennel való kacér-
kodás szándékával ül a volán mellett és kedveli a száguldást, a céltalan 
autózást, inkább menekül valamit ől, be nem teljesült vágyaktól, a nyo-
masztó családi (szülői) szeretett ől, a rokonoktól, a munkatársaktól, a 
magánélet csődjének egyre veszedelmesebben megmutatkozó bizonyosságá-
tól. Az a látszólagos könnyedség és zavartalanság, ahogyan az élet kérdé-
seire válaszol, ahogyan dönt, vagy ahogyan a döntéseket megkerüli, aho-
gyan szóvirágokkal válaszol 'konkrét kérdésekre, csak a látszólagos biz-
tonság jelei, voltaképpen kéreg, ami alatt egy elbizonytalanodott, fuldok-
ló, kiútra nem lel& ember küszködik. Ennek a belső  küzdelemnek, ennek 
a láthatatlan kórnak tárgyiasult alakja a Hólepedő . 

A regény fiatal lányh ősének az életében semmi kivételes, semmi különös 
nem történik; megjárja és végigéli a maga életét, amelynek egyetlen jel-
lemzője, hogy még számtalan hasonló élet van, melyekben csak a nevek 
különböznek, az összeadás és a kivonás eredménye azonos. Dobos László 
nem is kísérelte meg sarkosítani (különösíteni) ezt a sorsot, legfeljebb a 
1 ány f eszültségeit, sőt önvédelmét fokozta némileg szokatlanná. De távol 
áll tőle az általánosítás szándéka is. Ha általánosítana, a fiatal tanárn ő  
élete legfeljebb konstrukció lenne (és statisztika), nem magánélet. Azt hi- 
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teti cl az olvasójával, !hogy hősnđjének az élete nem a hozzá hasonlóa-
kéval azonos, hanem olyan mértékben egyéni, ahogyan -- miként a re-
gényben is mondja -- egyetlen pillanat sem ismétl đdik. A regény ezért  
van élettel teli, ezért tud benne a tanárn đ  a saját lábán járni.  

De miféle egyéni élet a tanárлő  magánélete? Az egyéni élet magán-
ügynek látszik, (külön)békéjével és (külön)lázadásaival együtt. A magán-
ügyek pedig könnyen beilleszthetđk, mert érintetlenül ihagуják a megíia-
tározó körülményekét és feltételeket, mert eleve adottaknak vélik azokat.  
Az ilyen magánüggyé értelmezoUt egyéni élet, amilyen a Hóleped ő  hđséé  
is, minden visszásságával és gondjával, látszólag eltéríthetetlenül halad  
logikusnak és törvényszerűnek, változhatatlannők tűnđ  útján mindaddig,  
amíg egyetlen pillanata, rendszerint válságot el đidéző  vagy abból fakadó  
— gyakran véletlen — fordulata váratlanul fel nem mutatja, hogy ami  
logikusnak és törvényszer űnek tűnt benne, valójában logikátlan és tör-
vényt bontó, ami változhatatlanul szilárdnak látszott, problematikus és  
könnyen zúzható porrá. мás szóval, ezek az egész életté növesztett pilla-
natok, válságos fordulatok mutatják meg az egyéni élet igaz arcát. Ezek  
nélkül sohasem derülhetne ki, hogy a számtalanhoz hasonlóban van, le-
hetséges valami, ami értékessé teszi, ha a 'halál árán, akkor is. A Hólepe-
dő  hőse is akkor gondolja végig az életét, amikor szinte nem is él már,  
amikor az autós báleset után, súlyos sérülésekkel kerül a kórházi hófehér)  
lepedőre. Mert az életnek az ilyen válságos pillanatai és fordulatai —  ha 
látszólag a véletlenen múlnak is, mint Dobos László regényében — emlé-
kezésre késztetnek, szembesítenek, minthogy éppen a változtathatatlan-
nak látszott út szakad meg és vész homályba, a beilleszkedettség megszo-
kásainak vékony sávja szélesedik ingoványos bizonytalanba. A múlttal  
való szembesülés pillanata a kétes és kilátástalan jöv đ  árnyékában. Ez  a 
Hóleped ő  nézđpantja és felépítésének elve is.  

Nem Dobos László fedezte fel az ilyen pillanatoknak a :prózai gondol-
kodást és az elbeszél đ  fonalat vezető  jellegét, de hibátlanul alkalmazta.  A 
regény hibátlan felépítése viszont azt eredményezte, hogy a puszta vélet-
len — a közúti baleset — logikus és erđsen motivált következménnyé lé-
pett elб . A szigorúan követett regénystruktúra nélkül erre aligha kerülhe-
tett volna sor. A történet, a tanárn8 életének fejezetei és részletei meg-
maradtak volna partikuláris mindennapiságukban.  

A véletlen átalakulása következménnyé ugyanis azt eredményezte, hogy  
minden, ami a regényben történik, a véletlen fordulat el őzménye valójá-
ban. Ha nem igy lenne, akkora regényh đs egyszerű  riport- vagy éppen-
séggel baleseti jegyz đkönyv szenvedő  alanya maradt volna. Dobos László  
regényének szigorú felépítésével a véletlent mint véletlent szüntette meg,  
eltörölte a lényegét, és ezzel együtt a regény+h đs életének fontos és kevés-
bé fontos állomásait, a szerelmeket és a családásakat, a sikertelenségeket  
és a csődöket, az emlékeket és az ábrándokat kiemelte a partikuláris meg- 
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történés színtelenségéb ől, vagyis minden történet is történetrészlet mögé  
odavetítette a mögöttes, a másodlagos jelentést is. Igy valójában egy  
semmiben sem különböző  életet a baleset visszajelzđ  fényében a bal-
esetre — a véletlen fordulatra — való él đkészület elkerülhetetlen jelekén  
határozott meg.  

Dobos László ebben találta meg a Hólepedő  témájának regénybeli meg-
oldását, és éppen ezért psziahologizal oly keveset. A hasonlóan felépített  
regények ugyanis az ún. belső  életet kívanják tetten érni az ilyen véletlen  
fordulatok leírásakor, ezért aztán nyakig merülnek a lelki élet, a sérülések,  
(prózában) oly megfoghatatlan „lírai" hangulatok leírásába. Dobos László  
mindvégig történetet mond, semmit sem kommentál, egy élet tény- és  
adathalmazából válogat. Igy kerüli el a 'lélektani mellébeszélésnek a mai  
regényben oly jelenvaló buktatóit.  

De annál meggyőzőbben közölheti, hogy a száguldozó, a köt ődni seho-
va sem képes, a bizonytalanságba és homályba menekv đ  biológia-tanárnđ  
számára a beleset végül is megváltás lesz. Nem büntetés, nem a sors be-
tel jesülése, hanem kiút. Lehetőség a nagyon elhasznált mindennapiságból,  
a túlságosan is jól ismert, kiszamított lehet őségekből a reménnyel biztató  
ismeretlen felé is odafordulni. Hogy a kórházi ágyon, a gipsztekn đ  rabsá-
gában, mozdulatlan testtel ez már nem lefhet đség? A kérdésre a regény  
sem válaszol, nincs is mit válaszolnia. A visszaifelé olvasást kínálja fel  
válaszadás helyett. A regényt ő l aligha várható el más.  

Annál is inkább, hiszen Dobos László tanárn őjében nincs semmi hősies.  
G egyszerűen egy átmeneti időszaknak a produktuma, amikor a régi ér-
tékek, a közösségi és erkölcsi normák még tartják magukat, de mind töb-
beket vetnek ki magukból, és ezek számára még nem alakult ki egy  úq 
értékrendszer és -hierarchia, amelyben otthonra — és önmagukra — talál-
hatnának. A széttöredezettség jellemzi tehát a Hólepedő  hősét, és ez jel-
lemzi a regény nyelvi elrendezettségét is. Dobos László nem első  személyben  
(rta meg a regényt, inkábba tartбzkodб  harmadik személyű  közlésformát  
választotta, s csak időnként engedi megszólalnia h őst, amiből a regény  
stílusának idegessége, szaggatottsága következik. Hiányziik bel đle azonban  

nyelvi feszesség és elmozdíthatatlanság, ami annak lehet a következ-
ménye, hogy a szaggatott stílust elég gyakran igyekeznek elsimítani lírai-
nak vélt, holott nemegyszer banális — pontosabban: bakfisérzelmi —  

felhangok. Hogy mit ront és ront-e ez egyáltalán a regény hitelén, nyil-
ván majd csak késđbb derül ki.  

BÁNYAI János  
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REGÉNYVAI;ASZ A TÚRTÉNELEM KIHÍVASARA  

Gyurkб  László: Faustus doktor boldogságos pokoljárása, Budapest, Mag-
vető  Könyvkiadó, 1979  

Nem kevesebb, mint 582 oldalnyi terjedelm ű  könyv, megldhetősen kis  
formátuma miatt azonban ez az adat „csal бs" egy kicsit. Nyomdász-
zsargonnal szólva nagyobb „tükörrel" egy-egy oldalon nyilvánvalóan  
kevésbé lenne vaskos. l Јgy оgy a könyv kivitelezése akár szimbólum-
nak is tetszhet. Függetlenül attól, hogy előrebocsátva is elmondható: ez  
a bizonyos kis tükör, oldalanként és együttévéve, így is nagyon sok min-
dent tükröz. Mennyiségileg majdem annyit, mintha , ;igazi" nagy тegény  
lenne.  

Miért nem lett valóban az? Nemcsak terjedelmét tekintve természete-
sen.  

Kérdezhetnénk ezt 'különféle regényelméleti elgondolásokon töprengve  
is. Balsejtelmektől gyötörve téve fel magunknak a kérdést, nem vezet-e  
a regény terjedelmének zsugorodása id ővel a „műfajhalálhoz"? Tekintet-
tel a regény szűnni nem akaró „válságára", na meg a világszerte meg-
JІt І„z ragеnv*.k tömegére — ami végeredményben mégis arra vall, hogy  
a regény, mintegy az energia példáját követve, nem sz űnik meg, hanem  
átalakul csak. Durván és elnagyoltan jellemezve ezt a folyamatot azt is  
mondhatnák, a „külterjesség" fel ől a „belterjesség" felé fejl ődik: a kül-
ső  tárgyi világtól elszakadva, mindinkább az ember bels ő  világa felé  
fordul, illetőleg, lemond az objektív ábrázolásról, s a tárgyi valóság te-
kintetében is 0, szubjektfve megélt valóság megmutatása felé tendál.  El-
méleti megalapozásában Möbbnyire az „írói mindentudás" jogosultságát  
kérdőjelezi meg, ami ugyan lehet indokolt, ugyanakkor azonban a tár-
sadalmi valóság, illetve a történelem elvesztésének veszélyét is magában  
rejti. Vagy Dalán nem is veszélyét csupán a „nagyepika halálának", mi-
vel ez — bizonyos szempontból nézve legalábbis — valójában már be-
következett. Nem is okvetlenül a m ј. faj belső  fejlődéséből adódóan, ha-
nem inkább Olyan gyakorlati kényszerítő  körülmények .hallására, hogy  a 
ma emberének sokkal kevesebb ideje jut terjedelmes m űvek olvasására,  
menta régebbi idők olvasójának, amihez az Iгбnаk is (elvégre mégiscsak  
azt akarja, hogy olvassák) alkalmazkodnia kell, nem beszélve arról, hogy  
olvasбjálhoz hasonlatosan, magát az alkotót is az id đszűke szorongat-
hatja.  

Mindenesetre napjainkban és égtájunkon, különösen pedig a magyar  
irodalomban, feltűnően kevés író vállalkozik hosszabb lélegzet ű  és törté-
nelmi korszaknak is nevezhető  időszakaszt felölel ő  mű  megfrására. Ekép- 



KRITIKAI SZEMLE 	 1245  

pen hagyva válasz nélkül azt a kihívást, melyet a közelmúlt viharokban,  
s kevésbé drámai vagy látványos, de anná'1 jelent ősebb átalakulási folya-
matokban egyaránt bővelkedő  történelme, a maga nagyon is mába nyú-
ló hatásával, feladatot kínálón jelent számára.  

Egyszóval a magyar irodalom mindmáig adós maradt az elmúlt 30-
40 év történelmi eseményeit és társadalmi változásait megörökít ő  nagy  
regényének megírásával. Olyan alkotás létrehozásával, melynek formája  
szükségszerűen egy egész emberi életet „bölcs őtől a sírig" végigkövet ő  
regény lehetne vagy akár egy több nemzedéket végigkísér ő  családregény  
is. Mindenképpen aktuális feladatnak tetszik ez, bármennyire nyilván-
való legyen is, hogy egy ilyen mű  megírása napjainkban aligha történhet-
ne már is régi módon, a hagyományos nagyrealizmus lassú hömpölygé-
sével, aprólékosan részletez ő  eszközök segítségével. Bizonyos, az anya-
got összevonó sűrítő  eljárások nélkül, amelyek a lehet ő  legkisebb veszte-
ség árán t ееhetik lehetővé a regénytér leszűkitését, s amelyоkből vai6já-
ban kettő  kínálkozik csak az író számára. Az egyik, a modernebb,  a 
„formabontás" már kialakult „formája" lenne: behúzódás a f őszereplő  
szubjektumába, kiválasztása egy visszaemlékezésre-széttekintésre legin-
kább alkalmasnak látszó időpontnak (vagy több ilyennek), hogy azután  
többé-kevésbé a szabad asszociáció segítségével, ám nagyon is tudatosan  

szerkesztve kerüljön sora regényanyag rendezésére — csak aki próbái-
kozatt már ezzel, tudhatja igazán, mennyi tömörítési lehet őséget rejt гΡna-
gában ez a módszer, érdekes módon éppen a látszólagos „csapongás-
nak" köszönhetően. A másika hagyományoshoz közelebb álló „redukált  

próza": elnagyoló, sokszor csupán a cselekmény alakulását közl ő  infor-
mációkra szorítkozó elbeszélőmód alkalmazása, az egyes szám harmadik  
személy, az írói szenvtelenség, valamint a lineáris id őrend megtartásával,  
amire mindjárt példát is említhetünk. Fejes Endre Rozsdatemetőjére  
gondolunk, mivel ez a regény, még ha számos fogyatékosságát figyelem-
be vesszük is, végeredményben sikeres kísérletnek tekinthet ő  a történe-
lem alulnézetbő l való ábrázolására egy tömörítő  eszközökkel megírt  
családregény keretében — annyira mindenképpen, hogy róla szólva, né-
mileg fából vaskarikának tetszőn, „miniatürizált nagyepikáról" is be-
szélhetünk.  

Nem véletlenül került sor különben a Rozsdatemet ő  említésére. Gyur-
kó László Faustus doktor boldogságos pokoljársa című  regénye ugyanis,  
ami a sűrítő  módszereket illeti, lényege'ben mindig, helyenként pedig  

kísértetiesen emlékeztet Fejes Endre regényére. Ugyanaz a sima és zök-
kenőmentes, mégis gyors ütem ű  előrehaladás az időben, nagy „öltések"  
segítségével, viszonylag hosszabb elid őzés egy-egy fontos állomásnak tet-
sző  vagy a megmutatni kívánt folyamat egészét jól jellemz ő  részletnép,  
anélkül, hogy ez kinagyításnak s az elbeszél ői hang megtörésének hatna,  
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itt-ott rövid párbeszédek vagy inkább „párbeszédkivonatok", dialógus-
részletek az egész lényegének érzékeltetése kedvéért. Van azonban egy  

alapvető  különbség a két regény között: Gyurkó ugyanezekkel az esz-
közökkel, ellentétben Fejessel, a történelem által mozgásban tartott tár-
sadalom felülnézetb ő l történő  ábrázolására vállalkozik, amiért is m űve, 
iátószögét illető leg, sokkal inkább tekinthet ő  nagyepikainak, tehát ha-
gyományosnak is egyúttal.  

Valójában egy minden tekintetben hagyományos nagy regénybe, s őt  
több kötetes mibe kivárakozó anyagot „miniatürizál", méghozzá egy 
ilyen regény felépítését is megtartva. Alkotásának erényei és hibái ilyen-
f ormán ebből az el járásából fakadnak. 

Felülnézetének elkerülhetetlen s ő t nélkülözhetetlen keiléke különben 
az „írói mindentudás" is. Elfogadtatására Gyurkó, tisztában lévén annak 
problematikusságával, egyfajta „felettes ént", mindentudó elbesz ~ ló 
alanyt léptet színre, akinek személye, amint az mára bevezetésb ől ki-
derül, valójában a cím által is jelzett Faust-témakör ördögével azonos. 
Ez a név nélküli Mefisztó mondja el „védencének", ifjabb Szabados 
Györgynek történelembe ágyazott élettörténetét, ad számot gazdag tab-
lót alkotva a hozzá közelállók és az életében szerepet játszók sorsának 
alakulásáról, továbbá számol be a regényben felölelt id đszak legfonto-
caF b t гљ e І m sorsfordulóiról, dióhéjban ugyan, de semmi lényegeset  
ki nem hagyva, olyan következetesen és jól áttékinthet đen, hogy szá-
munkra mintegy újraéleszti a lapok oldalairól, a rádió híreib ől, azaz a  
frissebbek esetében a tévé ,képerny őjérő l is emlékezetessé vált eseménye-
ket, melyeknek ez a sorravétele a fiatalabbak számára szinte történelem-
könyvet 'helyettesíthet. „Nem választom védencemet például oly nem-
zetek szülöttei közül, melyek eljátszatták már történelmi szerepüket (a  

népek, birodalmak, társadalmi rendszerek hanyatlásának folyamata az  

elfogulatlan és alapos szemlél őnek jól ismert, akkor is, ha a világ oly  
keveset okul ebből), valamint oly országokban sincs keresnivalóm, me-
lyek még nem jutottak arra a fokra, hogy alkalmasak lennének az egész  

földgolyó számára általánosítható tapasztalatok létráhozására. (...)  

Ezért, hogy . immár háromezer éve az európai koratinensen tevékenyke-
dem, leszámítva egyetlen esetet, amikor Amerikában — pontosan meg-
határozva, az Amerikai Egyesült Államokban — választottam védencet,  

bár meg kell jegyeznem, hogy ezen ország története eleddig a legszoro-
sabb összefüggésben van a világ sorsát az utóbbi évezredékben meghatá-
rozó európai földrész történetével. Nem kétséges tehát, hogy a kor a  

perdöntđ : ez határozza meg a helyet, ahol a személy kiválasztása törté-
nik." — olvashatjuk különben mindjárta könyv legelején Gyurkó Me-
fisztójának tollából, hogy néhány oldallal kés őbb legújabb választásának  
helyszínét közelebbrđ l is megindokolja: „Mindjárt szeretném eloszlatni az  
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esetleges félreértését: az említett Magyarország nevezet ő  állam sem a tizen-
hatodik, sem a huszadik században nem volt dönt ő  tényezője a világtörténe-
lem alakúlásának, még .ha államférfiainak, tudós történészeinek mi több й é-
pének egy része hajlamos is ezt a felfogást vallani (ami egyébként kivé*_el 
nélkül jellemző  az európai földrész valamennyi nagy és kis országára). 
Az emberiség szempontjából fontos (tehát számomra érdekes) tapasztala-
tok nemcsak a világ vezet ő  hatalmainak sorában s űrűsödhetnek össze  
sđt sokszor épp azokban nem —, hanem minden olyen nemzetben, mely  

félúton van a jelenben ismert múlt s az ismeretlen jöv ő  között. Azt is  
megmondhatom, hogy védencem kiválasztásának id őpontjában (ezerki-
lencszáznegyvenötben) több szomszédos ország között választhattam,  

melyek ma (ezerkilencszázhetvennyolcban) valamennyien a sajtó által  

— ugyan nem egészen szabatos meghatározásként — szocialista tábor-
nak nevezett politikai, hadászati és gazdasági tömörülés гtagj~ai, s nem  
tagadom, döntésemben befolyásolta nevezett, alig tízmillió lakosú Ma-
gyarország nagy értékű , ámde idegeneknek a nyelvi nehézségek miatt  
sajnálatos módon hozzáférhetetlen, téhát a világ számára voltaképpen  

nem létező  népköltészetének ama filozSfiailag is rendkívül figyelemre-
méltó, védenceim sorsát páratlan tömörséggel megfogalmazó passzusa,  

mely szerint AKI DUDÁS AKAR LENNI, POKOLRA KELL ANNAK  

MENNI."  

Ezek a sorok a szerz ő  történelemszemléletér ől vallanak mindenekelő tt,  
aminek jegyében aztán fiktív elbeszél őjét szerepelteti, olyképpen, hogy  
ez az eljárás elsősorban egyfajta szenvtelen, tanulmányozó távolságtar-
tást tesz lehetővé számára. Ennek az elidegenít ő  eljárásnak a követke-
zetes végigvitelét szolgálják a regényben mindenütt megtalálható, rend-
szerint zárójelbe tett tájékoztató jelleg ű  megjegyzések is, amelyek, éppen  
mert gyakran mindenki által ismert dolgokat közölnek, elkerülhetetle-
nül ironikus felhangot kapnak. Nem csupán az alábbi példák esetében:  

„mint .köztudott, az ötágú vörös csillaga nemzetközi kommunista moz-
galom jelképe", „a kötelező  államkölcsönjegyzés védencem hazájában  

akkoriban az adóztatás meglehet ősen sajátos formája volt", „Rajk  

Lászlót és néhány társát — mint az némelyek számára tudott — föl-
akasztották", „ezt a jelenséget nevezték el -- tudományosan alighanem  

nem eléggé megalapozottan, noha a marxisták szigorúan ragaszkodnak  

elméletük tudományos voltához — személyi kultusznak". Lényegében  
ugyanezzel a távolságtartással írja le egyébként kiválasztottját is, jól-
lehet, amint a regény cselekménye el őbbre halad, mintha egyre köze-
lebb ,kerülne hozzá.  

Anélkül, hogy teljesen azonosulna ifpabb Szabados Györggyel, aki  

1927-ben születik kispolgári családból, s akivel „semmi sem történik"  

mindaddig, amíg 1944-ben nővére hadnagy-vőlegénye révén bele nem  
sodródik egy meglehetđsen ügyetlenül szervezett németellenes összeeskü- 
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vésbe, aminek következtében rövid id őre börtönbe is kerül. Hogy az-
után az így kapott kezdősebességtől 'hajtva „politizálódjék", s váljon tu-
datos forradalmárrá, kommunistává. Eleinte a koalí с iбs évek során a  
baloldali ifjúsági megmozdulásokban tevékenykedik, majd újságíróként  

működik, a „személyi kultusz" idején kaholt vádak alapján bebörtön-
zik, majd rehabilitálják, az ötvenhatos események után néhány napra  

ismét börtönbe 'kerül, de a helyzet tisztázódása után hamarosan már egy  

pesti nyomda igazgatójaként látjuk viszont. E feladatkörben tevékeny-
kedik hosszabb időn át és eredményesen, mindaddig, amíg els ősorban  
magánéletére visszavezethet ő  idegösszeroppanása után, Gyűrű  város  
kihelyezett tanácselnöke nem lesz — ebben a beosztásában válik végül  

is, életmentési kísérlet közben, balatoni vitorlásán szerencsétlenség áldo-
zatává. Ekkor állapítja meg „jelentését" zárva a regénybeli Mefisztó a  

következőket: „Én úgy vélekedtem, védencem élete voltaképpen boldognak  

volt rnondhatd." Annak a korábbi gondolatárnak megfelel ően, hogy  
„csak azokban él a téveszme, hogy a nyugalom valamiféle el őfeltétele a  
bóldogságnak, akik nem tapasztalták ennek az ellenkez őjét: a szerelem-
re és a forradalomra, az emberi élet legmámorítóbb viharaira, nem a bé-
kesség a jellemző".  

Valójában tehát ennek a modern, dinamikus, fausti boldogságkoncep-
ciónak legyében sikerül a szerz őnek regényalakját olyanná formálnia,  

hogy -- jobb ki .fejezés híján — pozirtív h ősnek éreznessük. iviég иi оLL. a 
szó „pozitív" értelmében ilyennek, annak köszönhet ően, hogy Gyurkó 
nem rejti véka alá figurájának gyengéit sem, s őt sok tekintetben éppen 
ezek megmutatása révén éri el, hogy Szabados, harcaival és meghátrá-
lásaival, igazaival és tévedéseivel, helytállásaival, botlásaival, vívódá-
saival és szerelmeivel együtt, érdemesnek mutatkozik rokonszenvünkre 
és érdeklődésünkre, mely utóbbit az is fokozhatja még, hogy helyzeté-
nél fogva, .közelségével a „hatalom folyosóihoz" alkalmasnak bizonyul 
arra, hogy középpontjában lehessen mindazoknak a történelmi-társadal-
mi változásoknak, amelyek a különböz ő  mellékalakokban, illetve a ben-
nük megtestesül ő  magatartásformákban s életpályákban jutnak kifejezés-
re. Amilyen pl. a Szabados számára fiatal korától kezdve eszménykép-
nek számító és pártfogói szerepet is betölt ő , miniszterségig eljutó Petrik 
Sándor, vagy annak felesége, a plátói ideálnak és intim lelki jó barátnak 
egyaránt tekintihető  Kátya, sógora, a nyilasellenes összeesküvésben .részt 
vevő , az új rendszerben is hivatásos katonaként m űködő, majd ötvenhat 
után kivégzett Kovách Géza, vagy a f őhős húga, a mozgalomba szintén 
ifjúi lelkesedéssel bekapcsolódó, de a körülmények hatására kiábrándult-
ságba hanyatló és ötvenhat után Nyugatra távozó Csöpi, egyetlen lánya 
Agi, aki a már konszólidált körülmények közt felnöv ő  nemzedék kép-
viselőjeként lázadó hajlamait csupán a konvencióknak való fittyethá-
nyással, házasságon kívüli gyermek világrahozatalával képes realizálni 
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hogy csupán a legfontosabbakat említsük a regény kit űnően jellem-
zett figuráinak hosszú sorából. Ugyancsak a látótér kiszélesítését szol-
gálja azonban Szabados tanácselnökké való kinevezése is, mivel ez a 
fordulat lehetővé teszi, hogy a fővárosi színtér utána vidék „neafeu-
dális" közéletének képe is kibontakozzék, makacs újratermel ődésével a 
„Moricz Zsigmond"-i eszemiszomoknak basáskodásoknak, illetve a gyak-
ran zátonyra futó vagy az inercia iszapjába ragadó, égtájunkon mr 
rég hagyományosnak tekinthet ő  jobb sorsra érdemes akarásoknak. „Gy ű -
rűn három hatalom van: a horgászegylet, a vadásztársaság és a párt" 

mondja erről a regény egyik szereplője. 

Elmondható tehát, hogy a szerz ő, körültekint ő  és tudatos építkezéssel, 
mindent megtesz az elénk vetíteni kívánt, id őben és térben egyaránt ki-
terjedt kép minél nagyóbb teljességéért. Csakhogy mégsem s űríthetünk 
és gyorsíthatunk anélkül, hogy valami el ne vesszen. Érdhet ő  hát, hogy 
Gyurkó ábrázolóeszközeiből fakadóan a regényanyag különböz ő  rétegei 
különböző  mértékben hatnak teljesnek és érnek el m űvészi szintet. 

Legmaradéktalanabbul kétségtelenül a „politikai szféra" teljesedik ki. 
Annak megfelelően, hogy a regény gerincét els đsorban a politikai ese-
mények, a történelmi fordulópantak képezik, úgghogy nem utolsósor-
ban éppen az ezekhez kapcsolódó kérdésfeltevések, bíráló visszapillan-
tások és átértékelések szokatlan merészsége lesz legszembet űnőbb erénye 
ennek a könyvnek. Lépten-nyomon meglepően éles megfogalmazásokba 
botlunk ugyanis, „kényes kérdések" feszegetésébe, olyan dolgok nyílt ki-
mondásába, amelyek, ha itt-ott találkoztunk is már velük a mai ma-
gyar irodalom egyes alkotásaiban, mindeddig csupán jobbára sokkal 
óvatosabb formában mutatkoztak meg. Ilyennek tekinthet đ  mindenek-
előtt az ötvenhatos események számos mozzanata, vagy 1968 augusztu-
sának visszhangja. Még ha ezek kapcsán némelykora vitához is ked-
vünk támadhat. Beleszólni mondjuk a f őhős és lánya közötti heves 

szóváltásba éppen az utóbbi téma kapcsán. Amikor is Szabados azon 
érvelésére, hogy „az elvek hosszú távra érvényesek, a mindennapos po-
litikai gyakorlatot viszont a szükségszer űség szabja meg", könny ű  lenne 
azt válaszolni, hogy ez az okoskodás voltaképpen az elvek bármikori 
zárójelbe tehatőségét jelenti a jöv ő  nevében, melynek éppúgy meglehet-
nek s nyilván meg is lesznek majd a maga szükségszer űségei. Igaz azon-
ban, hogy Gyurkó itt főhőse lelkiállapotának leírásával világosan tud-
tunkra adja, mennyire tisztában van maga Szabados is saját érveinek 
gyengeségével, s még inkább sókatmondó az a mozzanat, hogy éppen 
ezeknek az eseményeknek a kapcsán szakít Szabadossal nagy szerelme, 
Kincses Éva, illetve hogy ezt követ ő  idegösszeroppanásáról se tudhatjuk 
pontosan, mennyire következménye a szakításnak s mennyire a szóban 
forgó .eseményeknek. De azért ennek ellenére is jó volna többet megtud-
ni a Szabados és Kincses Éva közti vitáról, és nem is ez az egyetlen 
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olyan részlet, amely bővebben is kibontakozhatna el őttünk. Bármennyire  
is szükségszerű  következménye legyen is a regény gyorsított tempójának  
ez az elnagyoltság, amely más, nem politikai rétegek esetében mondható  
sokkal inkább szembetűnđnek, mivel Gyurkó megoldásai nem mindig kí-
nálnak lelhetőséget a történtek mélyebb átélésére. Még ha nemegyszer  
torokszorongatóan megelevenedő  mozzanatokban is részünk lehet, ami-
lyen például Csöpi tizenhét év utáni hazalátogatása Amerikából. Mivel . 
a „képváltások" gyorsasága sokszor mégiscsak akadálya lesz az átélhet ő -  
ségnek, egy minden tekintetben totális regényvilág létrejöttének. Para-
dox módon úgy tetszik, éppen a szerz ő  maximális célratörésének követ-
keztében, ami alighanem kit űnő  lényeglátó képességével, filozófusi meg-
közelítésmódjával, illetve drámaírói gyakorlatával is összefüggésben áll.  
Regényében ugyanis minden részlet funkcionális, annyira a helyén van,  
mindig jellemző  és tipikus, hogy ilyenformán hiányzik a műből a lát-
szólag öncélú és külön-külön „felesleges" részleteknek az a tömege, ami  
oldottságot kölcsönöz a szövegnek, és összhatásával a regényt regénnyé  
teszi. Olyanná, hogy világa minden oldalról mintegy körüifogjan ben-
nünket.  

E hiányzó teljesség utáni igényt ugyanis éppen a regényanyag „fon-
tossága" támasztja fel bennünk, méghozzá függetlenül a nagyepika id ő-
sz еrúségének vagy időszerű tlenségének bevezet őben érintett kérdését ő l_,  
pusztán a lehetőségekre gondolva. Figyelembe véve akár azt is, hogy a  
Gyurkó által alkalmazott elidegenít ő  módszerek, az irreális elbeszél ő  
alany 'közbeiktatása s az így létrehozott ironikus felülnéz вt nem akadá-
lyozza szükségképpen az érzékletesség létrejöttét. Gondoljunk csak  
Gündher Grass nagy regényére, A bádogdobra, amely a benne fellelhető  
irreális elidegenítő  mozzanatok ellenére a tapinthatóságig érzékletes, egy-
úttal pedig kivételes megvalósulási szinten hordozója a történelemnek,  
vagy egy másik mai nagy regényre szintén a német irodalomból, Hein-
ridh Böll Csoportkép hölggyel című  alkotására, ahol a sokat emlegetett  
„szerző" közbeiktatott elbeszélőként Gyurkó Mefisztójához hasonló sze-
repet játszik. Nem csupán a küls ő  világ érzékletességét illetőleg tapasz-
talhatjuk azonban a szerz đ  által választott, s voltaképpen mesterien al-
kalmazott, ső t alighanem negatív következményeiben is tudatosan  vál-
lalt sűrítő  módszer bizonyos buktatóit, hanem a bels ő  világ tekintetében  
is hasonlóképpen. Gyurkб  ugyanis gyakran adós marad f őhőse lelki  
rugóinak megmutatásával. Nem mintha Szabados magatartása lélekta-
nilag bármikor is megalapozatlan lenne, rendszerint nagyon is tisztában  
vagyunk vele, mit miért tesz, éppen csak túl ritkán és futólag pillantha-
tunk a lelkébe, maradunk négyszemközt a gondolataival a1rhoz, hogy  
emberi lényével igazán bens őséges kapcsolatba kerülhessünk. Szabadost  
ilyeniformán többnyire annyira érthetjük csak meg, amennyire tettei ön-
magukban számunkra érnhet đnek tűnnek. Belső  élményeinek részesei pe- 
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dig sohase lehetünk teljes mértékben: Kincses Évával való kapcsolatá-
nak így csupán hőfokából érzékelhetünk valamit, mélyebb tartalma  a 
maga komponenseivel azonban mindvégig ismeretlen marad számunkra  
— és ez csupán egyetlen példa lehetne, amit csak azért ragadtunk ki  a 
sok közül, mert lehetđségeit tekintve a regénynek ez a mozzanata egy  
klasszikus „mintát" juttat eszünkbe: Antoine és Rachel kapcsolatát Mar-
tin du Gard nagy regényében, A Thibault családban. Végsđ  fokon pedig  
a személyiségformaló élmények b đvebb sorának megismerésére is szük-
ség lenne ahhoz, hogy Szabados alakja teljes emberi mivoltában mutat-
kozzon meg. Viszonya a történelemhez is ebben az esetben teljesedhet-
ne ki, azt eredményezve, amit a mű  fausti koncepciója nemcsak lehet ő -
ségként, hanem valamennyire követelményként is magában rejt: fejl đdés-
regényt.  

Tagadhatatlan azonban, hogy a Faustus doktor boldogságos poko!já-
rása ebben a formájában is jelentđs könyv. Nem csupán a legfrissebb ma-
gyar könyvtermés kiemelkedđ  darabja, hanem — nyugodtan megkockáz-
tathatjuk ezt a megállapítást — az újabb magyar prózáé is egyúttal.  
Legfőképpen annak köszönhetően, hogy a szándékosan sz űkre szabott  
terjedelmen belül ma х imálisan kiaknázza azokat a lehet đségeket, ame-
lyek egyáltalán kiaknázhatók. A tömörít đ  módszerek folytán azonban,  
mivel a regény különbözđ  dimenziói gyakran jelzésszerűen mutatkoznak  
csak, le kell mondanunk a totalitás élményérđ l. Ezért érezzük úgy, mint-
ha túl sebesen száguldó járművön utaztunk volna be egy rendkívü ►  ér-
dekes, rengeteg látnivalót kínáló tájat, úgyhogy azt csupán felületesen,  

sok mindent elszalasztva ismerhettünk meg. Gyurkó regénye •tehát, min-
den értéke mellett, inkább kijelöli csak a benne feldolgozott korszak  

nagy regényének körvonalait, anélkül, hogy maga lenne az a bizonyos  

regény. Minden tekintetben maradéktalan válasza történelem kihívására.  

VARGA Zoltán  

KÉT TUDÓS PÓRTRÉJA fRASAIK TÜKRÉBEN  

Tessedik—Berzeviczy: A parasztok állapotáról Magyarországon, Gondo-
lat, Könyvkiadó, Budapest, 1979  

A magyar néprajz klisszikusai cím ű  sorozat újabb kötete a XVIII. és  

XIX. század két :kimagasló tudósát, Tessedik Sámuelt és Berzeviczy Ger-
gelyt mutatja be írásaik tükrében. Mindkét gondolkodó munkássága ré-
sze a magyar statisztika, közgazdaságtan, történettudomány, demográfia,  
pedagógia és néprajz történetének.  

A tudomány fejl đdését követi — a kutatások alkalmával felmerül ő  
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kérdésekre való válaszkeresés soran — saját múltjának újrafelfedezése. 
Ez történt az 1930-40-es évek fardul6ján a néprajzban, ahol Ortutay 
Gyula tanulmányai révén felfedezik a paraszti társadalmat ,kutató Tesse-
dik Sámuelt és Berzevczy Gergelyt. Ez az évszázados késés összefügg a 
magyar társadalomtudomány kialakulásának, azon belül pedig a nép-• 
rajz fejlődési kérdéseivel. Olyan folklorisztikai kutatásokról van itt szó, 
melyek a népi 'hagyományban nem 'kizárólag az archaikusat, a népi-pa-
raszti .gondolkodást reprezentáló jegyeket keresik, hanem a társadalmi va-
lóságot, amelyben ez a hagyomány él. 

A könyv bevezetđjében Zsigmond Gábor foglalkozik a .két tudós éle-
tével és munkásságával, majd Tessedik Önéletírás, A parasztember Ma-
gyarországban, és Szarvasi nevezetességek írásai olva9hatók. Berzeviczy  
Gergelytől 'két tanulmányt tett közzé Zsigmond: Magyarország kereske-
delméről és iparáról és A parasztnak állapotáról és természetéről Ma-
gyarországon. Az említett művek nemcsak tudományos szempontból je-
lentősek, hanem olvasmányosak is, belő lük ugyanis két rendkívüli egyé-
niség élete bontakozik ki.  

Tessedik Sámuel (1742-1820) ötvenéves papi pályájának végén  
Szarvason 1817- 18 -ban írja meg önéletrajzát. Evangélikus lelkész csa-
ládból származik és már üfjúkorában kapcsolatba kerül az oktatássai: 

1+C..: n
e
..e1xv6 lettem 	Pn7cnnvh n, lhnl tгhh nemes iftút oktattam  

különféle tárgyakban." Vallomása szerint igy már korán alapos világ- és  
emberismeretet szerez. A debreceni f őiskoláról 1763-ban a németországi 
Erlangenbe megy, ahol „a gyári ipar és a m űvészet is igen virágzó ál-
lapotban volt". Tanulmányai során Jéna, Lipcse, Halle, Potsdam a kö-
vetkező  állomások, ahonnan gazdag tapasztalatokkal tér haza. Fél évig 
udvari lelkészként dolgozik, ahol már komolyan tanulmányozza a ma-
gyar földesurak életét és elveit. 1768-ban kerül Szarvasra, „itt vizsgáló 
szemmel tekintettem magam körül, kerestem a költ ők által oly elragadó 
színekkel festett falusi élet egyszer űségét, és találtam együgy űséget, osto-
baságot, bizálmatlanságot" — írja önéletrajzában. „Kerestem cselekv ő  
kereszténységet és találtam a vallás álcája alatt borzasztó zavart, hamis 
néphitet, babonaságot, előíséletet, ferde vallásos nézeteket, melyek a 
földművelő  nép lelkében sötétséget, a szívben aggodalmat és az életben 
nyomort terjesztenek." Err ől részletesebben A parasztember Magyaror-
szágban című  tanulmányában ir. A kiábrándító helyzet arra ösztönzi, 
hogy az ifjúság nevelésével foglalkozzon. Olvasóegylet alapításán fára-
dozik, de megbukik tervével. Olvasókönyvet készít (a maga nemében 
elsőt a magyarországi evangélikus iskolákban), melyet igy mutat be: 
„Ebben a könyvben mindent a gyermekek felfogási tehetségéhez igyekez-
tem alkalmazni, és csak azt vettem fel, ami a gyermekek értelmét meg-
világosíthatja, a gondolkodást éleszti és a szívet nemesíti, s minden jóra 
alkalmassá teszi." Páratlan pedagógiai érzékkel rendelkezett. Amikor a 



KRITIKAI SZEMLE 	 1253  

II. Jбzse+f császár által meghirdetett •a гΡio educationist az evangélikus  
iskolákban is keresztül kellett vinni, 14 iskolát bíznak rá, és ezek meg-
látogatása alkalmával az ott észlelt óriási hiányosságok miatt határozza  
el, hogy saját elképzelése szerint mintaiskolát fog felállítani. „A szarvasi  
uraságtól kértem hat hold szikes földet. 1780-bon .május 8-án kedvez ő  vá-
laszt nyerve építettem egy iskolát, alapítottam kertet és könyvtárat, sze-
reztem kell ő  eszközöket és gépeket a magam költségén s négy esztend őn  
keresztül magam tanftottam ingyen a szarvasi mindkét nembeli nagyobb  
ifjúságot, hogy belőlük ... értelmes embereket,... ügyes g аzdákat és  
gazdasszonyokat képezzek." A szántás, mesterséges rétm űvelés, gyümölcs- 
fagondozás, selyembogár-tenyésztés, M űmag termelése a tanítás és gya-
korlati munka része volt, azaz Tessedik tanulóival bebizonyította, ho-
gyan kell kis befektetéssel nagyobb haszonra szert tenni. Intézetéért a  
császár kitüntetésben részesítette. A gyakorlati gazdasági és ipariskola  
megalapítója hosszú évek munkájával hirdette, hogy az ésszer ű  és terv-
szerű  gazdálkodással nagy eredményeket lehet elérni. Tessedik reform-
terve, mely az embert körülvev ő  viszonyok megváltozфatására törekszik,  
az 1770-es évek kezdetével gyakorlati formát nyer. A parasztember Ma-
gyarországban című  tanulmányában err đl az átalakításáról is 1r, mely-
bő l érthetővé válik, hogyan képzeli cl Tessedik a ,parasztság életének ja-
vítását, melyre utalnak a Szarvason eltöltött évek eredményei is. Re-
formterveinek kedvező  beindulásától teszi függővé a jobbágyság esetle-
ges felszámolását. A meglév ő  politikai adottságok között új falutípus  
részletes tervét dolgozza ki. A falutervet rajzzal illusztrálja, és pontokba  
szedve megindokolja nézetét. ússzehasonlítб  módszerrel tá 'blázatban egy-
más mellett párhuzamosan 26 pontban s űrítve sorolja fél az ó és  új 
falu 'hátrányait és el őnyeit. A föld ragosításának szükségszer űségét hon-
súlyozza, mely lehetővé tenné a művelőjéhez fűződő  szorosabb és egyér-
telműbb viszonyt — a saját földjét a paraszt szívesebben és jobban meg-
művelné. Tessedik jól ismerte a magyar parasztságot: „Én a parasztot  
figyelmetesen megvizsgáltam ... az 6 mostani állapotfát a tengnapival  
és holnapival összehasonlítottam; az ő  jб  és rossz napjait esmérem 15  
esztendőbeli szoros tapasztalásom által. Majd azt mondhatnám: én ma-
gam egyrészint paraszttá lettem, ihogy megtudjam, ... miért ebben a ter-
mészettél oly igen megáldott Magyarországon nem gyarapodhatik."  

Az 1780-as évek végén kísérleteit (a gazdasági kertet) ki akarja ter-
jeszteni, hogy a kor méreteinek megfelel ő  gazdaságot hozzon létre, mely-
hez a szakemberek (iskolájának diákjai és •anárai), anyagi feltételek (jó-
részt a gazdasági iskola révén) és a megfelel đ  kapcsolatok (politikai és  
egyházi adminisztráció) megvannak. Tessedik hozzálát .az 1600 holdas  

gazdaság megalapozás јhoz, mely nagyban megváltoztatta volna Szarvas  
gazdasági helyzetét is. Éppen ezért a város vezet đi és a másodlelkész  
megakadályozzák a szükséges földteri иΡlet használatba vétélét. Irigyei  
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ellene fordulnak, és egyre :inkább határozottabb élt kapa ránehezed ő  
nyomás. A társadalmi és gazdasági reform kérdése politikai kérdésként  

merül £el a változást akaró magyar rtelmis ѓg szemében. A jakobinus  
mozgalom egyik .kivégzett vezet ője, Hajnóczy József pedig Tessedik kö-
zeli rokona. Nem véletlen tehát, hogy 1796-bon bezárja iskoláját. Négy  

évet kell várnia, hogy megsz űnjenek ellene a zaklatások. A Pesten össze-•  

ülő  evangélikus zsinat elismeri és erkölcsileg támogatja munkáját, de ter-
vének megvalósítására már nem 'kerül sor.  

A Szarvasi nevezetességeket 1805 -ben dolgozta fel feljegyzések alap-
ján. Harminckét pontban magyarázza el krónikája szerkezetét és meg-
jegyzi, hogy tanulságként fog szolgálni az utókornak akár a zsidó nép 
krónikája a bibliában. A régi Szarvas város és vár XVI. és XVII. szá-
zadbeli krónikájával kezdi, majd 1722 - tő l szinte évente megemlíti a fon-
tosabb eseményeket, pl. az 1735 -ben Szarvas határában támadt Péró- és 
Matula-féle lázadással kapcsolatban megjegyzi: „Lázadás megel őzésének 
legbiztosabb eszköze: emberséges bánásmód az alárendeltekkel szemben. 
Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy a javukat akarjuk." De megtalál-
juk a krónikában a házasságkötések, születések, elhalálozások számát; ír 
az árak alakulásáról, a nép életér ő l, szakásairól. A néprajz szempontjá-
ból rendkívül érdekes adatokkal szolgál ebben a krónikában Tessedik. 

A magyar néprajz történetének jelent ős . eredménye Berzeviczy Ger-
gely (1763-1822) munkásságának leUtedezése. 13erzseviczy jogot végzett,  
majd továbbtanulnia göttingai egyetemre iratkozott, ahol korának leg-
jobb német tudósait ismeri meg. Innen hosszabb utazást tesz Nyugat-
Eurбpába. Különösen az angol közgazdaságtan és a skót felvilágosodás 
(Adom Smith) van rá nagy hatással. Érdekl đdésének középpontjába a 
gazdaság és a társadalom viszonya kerül. Berzeviczy is a munkamegosz-
tásban látja a társadalom m űködési elvét. Hazatérése után továbbfejlesz-
ti elméleti tudását, gyakorlati ismereteket, adatokat szerez. Világnézetét 
a Martinovics Ignác köréhez fűződő  kapcsolatok határozzák meg. 1795-
ben a letartóztatást sikerül elkerülnie, lemond állásáról, és családi bir-
tokán húzódik meg. Els ő  jelentős írása, Magyarország kereskedelméről és  
iparáról című  tanulmánya, mely nevét ismertté tette, 1797-ben jelenik  

meg. „Az az ország — írja a bevezetlSben — ,  amely az újkori Európá-  

bon fekszik s ipar és kereskedelem híjával van, szegény és gyenge." A  
kereskedelem fejlesztésének szükségességér ől szól, addig 'határig, amíg  
az nem rontja meg a lakosok erkölcsét. A pénz szerepét is megemlíti,  
Észak-Amerika tengermellékén például kagylókat használnak pénz he-
lyett, vagy Tatárország lakosai állatokért cserélik be a nekik szükséges  

javakat. Hangsúlyozza, hogy egy ország gazdasága nem a pénz mennyi-
ségében rejlik, hanem a nyersanyag min ősége és mennyisége határozza  
meg az anyagi helyzetet. „Magyarországon és Erdélyben igen gazdag  
arany- és ezüstbányák vannak; de hát gazdagabbá tesznek-e bennün- 
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kit?" — teszi fel a kérdést, melyre meg is adja a választ: „Gazdagság  

alatt én azt a mintegy az égb ől lecsapó tüneményt kivárom értetni,  
mely mint a nemzet er ő inek és termelvényeinek minden esetleges szükség  

kielégítésére alkalmazható és a csapások után rögtön el őteremtett kész  
mennyisége ejti bámulatban a kortársakat." Ennek három mozzanatát emlí-
ti meg: a termel ő , az átalakító és a ,forgató osztályt. Tanulmánya végén  

pedig az egyéni és a közboldogságról ír.  

1806-bon a szerző  tudta nélkül jelenik meg A parasztnak állapotáról  
és természetéről Magyarországon cfmű  munkája. A lakosságnak arról a  
részérđl kíván írni ebben, „mely minden közterhet visel és az országnak  

alapját képezi". Három nagyobb részben tanulmányozza a parasztságot.  

A parasztság keletkezése és fejl đdése. A római birodalom bukásától  
kezdve századokon át kíséri figyelmesen az európai parasztság kialaku-
lását, és a velük kapcsolatos törvényéket, határozatokat is megemlíti.  

Megjegyzi, hogy a parasztok iránti emberségesebb bánásmód a XI—XV.  

századiga lovagkor idején említésre méltó (a lovagkor eszménye a sze-
gények, elnyomottak támogatása, irgalom, büszkeség, felemelni az elnyo-
mott népet stb.). Iróniával jegyzi meg, hogy „bizonyára azon nemesek-
nek, kik e társadalomnak tagjai valónak, jobbágyai szerencsés id őket  
életek".  

A parasztok állapotáról Magyarországon. A ,népvándorlástól kezdi  
az áttekintést a honfoglalás korának vizsgálásával, majd a magyar ki-
rályok parasztokra vonatkozó rendeleteit is részletezi. Dózsa paraszt-
lázadása sem marad ki e történeti kronológiából. Err ől a következőket  
írja: „óriási tömege a népnek gy űlt össze, mely különben is megunt  
mára földesurak zaklatását" és „ ... dühös barbársággal és kegyetlen-
séggel négy hónap tartama alatt 70 ezer embert pusztított el magyaror-
szágon (a polgári háború)". 1715-ben az állandб  hadsereg bevezetésével  
változtatnak a parasztság helyzetén — eddig csak egyedül uraiktól függ-
tek. Berzeviczy rámutat, hogy a parasztság helyzete az országgy ű lési  
rendeletek után is vármegyénként különbözött. Részletesen leírja az  
egésztelkes jobbágy jogait és kötelességeit: pénz, termény és állatbeli  

adóját. Táblázatokban mutatja ki a közadók (hadi- és háziad б), befize-
tését az ország megyéiben. Végül szomorúan állapítja meg, hogy az  
1802-i országgyűlés sem könnyített a parasztok sorsán, és „bármely nehéz  

legyen sorsuk, mivel más megélhetési módjuk nincs, azt, amely nyitva  

áll részökre, folytatni kénytelenek".  

A 3. fejezetben a parasztok természetér ől fr, főleg belső  tulajdonságu-
kat jellemzi. Éleslátásra vallanak megállapításai, miszerint a paraszt  
eredetiséggel bír, ugyanakkor „kevés eszmét vesz fel magába, de ame-
lyek világosak, mivel azokat mindig forgatja elméjében. Ismeretköre  

szűk, de amit tud, azt nagyon jól tudja." Berzeviczy a paraszt és ura  

közötti kapcsolatról is ír ebben a részben, levonva a .keser ű  igazságot:  
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„a paraszt egyszerűen barma, jószága urának." És mivel más megoldást 
nem lát, az urakat a szigorú büntetések helyett nemes cselekedetre szó-
1'ítja fel a parasztjaikkal szemben. 

KÉT NÉMET 1Rб  TANULSÁGOS MrJLTIDÉZÉSE  

A múlt évben a Német Szövetségi Köztársaságban két könyv hívta  

fel magára a figyelmet. Rolf Haehlhuth Eine Liebe in Deutschland (Sze-
relem Németországban) és Siegfried Lenz Heimatmuseum (Tájmúzeum)  
című  regénye. Nemcsak akritikusak fedezték fel ezeket az alkotásokat,  

hanem az olvasóközönség is. Hiszen Lenz regényéb ől már 150 000 pél-
dány talált olvasóra. Ez ritka jeienségr ő l tanúskodik: a népszer űség sze-
rencsésen esik egybe a minđséggel, a művészi értékkel. Valami hasonló 
történt 1977-ben is: akkor Günther Grass Der Butt (A rombuszhal)  cimű  
kiváló regénye ért el nagy 'közönségsikert. 

1.  

Rolf Hoćhhuth: Eine Liebe in Deutschland, Rowolt Verlag, Reinbek  
bei Hamburg, 1978  

Hochhuth a jelen és a közelmúlt elkötelezett elemz ője. Ezt bizonyítják 
eddig megjelent, el đadatt és élénk vitákat kiváltó drámái, valamint ta-
nulmányai is. Elsősorban a második vita` gháború eseményei érdeklik, al-
kotásaiban azokat mutat{a be. Hochihuth azok közé tartozik, akik a 
történelem irányából közelednek az irodalom felé. Azt is mondhatnánk, 
hogy Hochhut ~h történészből lett íróvá. Kevesen tudják, hogy 'könyvet írt 
a régi német malmok történetér ől! Drámái többek között azért is vált-
hatnak .ki nagy visszhangot, mert szerzđjük történelmi kutatásai folya-
mán Olyan leletekhez jut, amelyek új, gyakran nem is éppen kedvez ő  
megvilágításba állítják a kortárs politikusokat.  

Legújabb regényében egy igen nehéz kérdésre igyékszik választ adni:  

mi volta német fasizmus indité 'ka? A kérdésre sokféle válasz adható,  

attól függđen, milyen nézđpontból közelítjük meg. Az viszont nyilván-
valб , hogy a fasizmus elrettent đ  és összetett társadalmi, •tö мénelmi, gaz-
dasági, lélektani stb. jelenség. Hochhurh nem törekszik arra, hogy tel-
jességében mérje fel a fasizmust, és csak egy szempontból, a pszichológia 
távlatából nézi és vizsgálja. Szerinte a német fasizmus vezet őibő l kisu-
gárzó és ragályként fert đzđ  tömegőrület volt. Nézetének igazolására 
NietzsGhét idézi: „Der Irrsinn ist bei einzelnen etwas Seltenes -- aber 

VAJDA Zsuzsa  



KRITIKAI SZEMLE 	 1257 

bei Gruppen, Parteien, Völkern und zeiten die Rege!." (A téboly egyedek 
esetében ritkaság — de csoportok, pártok, .népek és 'korok esetében sza-
bály.) Ezért a Szerelem Németországban valójában a fasizmus pszicho-
lógiai kórlapja. Hochhuth nemcsak a náci vezet őket terheli felel ősséggel, 
hanem szinte minden németet b űnösnek tart, mert szerinti tetteik nem 
puszta parancsvégrehajtások voltak, és ezért korántsem menthet ők fel 
a vád alól. 

A Szerelem Németországban három rétegb ő l összetevődő  montázsre-
gény. Az első  réteg, ami a regény alapjának tekinthet ő , egy német asz-
szony és egy lengyel hadifogoly tragikus kimenetel ű  szerelme. Kett ő -
jük kapcsolata f ő leg a testi szerelemre korlátozódik. Hochhuth azonban 
nem is törekedett a két ember közti viszony teljes érvény ű  ábrázolására, 
őt jobban érdekelte, hogy milyen hatással volta háború folyamán ez a 
kapcsolata helybeli németekre. Ennek felderítése érdekében két irány-
ban folytatott kutatást. Alapos vizsgálódás .alá vette a náci vezet ők ide-
vonatkozó hivatalos nyilatkozatait, a korabeli rendeleteket, valamint 
különféle emlékiratokat (többek között áttanulmányozta Goebbels nex-
rég megjelent naplóját is). Ennek a kutatásnak az eredményei adják a 
regény második rétegét. Hochhuth a fenti írásokkal polemizál, még-
hozzá ironikus hangon, fölényes könnyedséggel leplezve le a fasiszta né-
met vezetők átlagos szellemi képességét, kispolgári korlátoltságát, téboly-
ba átcsapó önteltségét. A regény harmadik rétegét a valóban megtörtént 
esemény még él ő tanúinak nyilatkozatai alkotják. A fenti három réteget 
Hochhuth szabályosan váltogatja a regényben, és ezzel m űvének sajátos 
ritmust biztosít. Ennek megfelel ően a Szerelem Németországban egyszer-
re realisztikus, polemizáló és dokumentáris prózai alkotás. 

Hochhuth regényének híre hozzánk is gyorsan eljutott. Kutatásai so-
rán ugyanis fényt derített Filbinger nyugatnémet konzervatív politikus-
nak a háborúban tanúsított negatív, elítélend ő  magatartására, s ezeket 
a tényeket bátran beépítette regényébe. Filbinger erélyesen reagált, bíró-
sági tárgyalásra került sor, de Filbinger politikai pályafutása derékbe 
tört. fgy aztán ennek a regénynek konkrét, közvetlen következménye is 
volt. A Hochhuth művével kitöltött „kórlap" pedig arra mutat rá, hogy 
Németországban mélyek a fasizmus gyökerei, s ez [figyeimeztetés egész 
Európa számára. 

2. 

Siegfried Lenz: Heimatmuseum, Hoffmann und Campe Verlag, Ham- 
burb, 1978 

Siegfried Lenz több mint 25 évvel ezel őtt kiadott elbeszéléskötetében 
idillikus hangon idézte fel szülőföldje, a Mazur-tavak világát. Mert er- 
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ről a vidékről származik, a  világháború sodorta a mai Német Szövet-
ségi Köztársaság területére. Mára novellák idejében elhatározta, hogy 
még egy alkalommal „megküzd" gyermek- és ifjúkori emlékeivel, ú ј ra 
megírja mazuri történeteit. Legalábbis így vallott a szerz ő  egy Varsóban 
közölt interjújában. A Tájmúzeum .tervét hosszú éveken át melengette, 
majd öt évig írta, és kivételes sikert ért el vele. A sikerkönyv egy gát-
lástalanul mesélő  író munkája, aki nem bocsátkozik formabontó kísérle-
tekbe, akinek a nyelvezete sem csillogó (tájszólásokkal van teli a regény). 
Elbeszélő  ereje azonban vitathatatlan. De azt is tudni kell, hogy a m ű  
inkább elbeszélésfüzér, mint regény, ami azonban értékéb ő l semmit sem 
von le. 

A regénynek két tartóoszlopa van: a múltidézés és az ebb ő l levonható 
tanulság. Lenz oly művészi erővel elevenít meg egy immár let űnt világot, 
hogy egyik kritikusa igy kiáltatta fel, itt „Egy Atlantisz merül fel". 
Nagy szeretettel és nosztalgiával idézi szül őföldjét, annak szokásait, 
alakjait, nyelvét és a mindezt átölel ő  különös erdős-tavas tájat. A Nobel-
díjas Singer is épp azzal nyerte éle magas elismerést, hogy képes volt 
hitelesen „feltámasztani" és rekonstruálni egy rég let űnt és zárt közös-
ség életét. Ugyanez lát5лató Lenz regényében is.  

A regény valójában egy óriásmonológ. Egy súlyos égési sebeket szen- 
~ a.,.. t.C..r: 	« 7:_ а 	.1.:. 15 ...11..,1,........,..,1 ~ l tс,g_. 	_1_4_: 	,  • „u, {, 1V1.11  aiavaau ~д  Vl ,  Q. LLL +~ ~aa aYpl VlaaalaRl ♦ 0. VV  {,'0.L lllb5  V .LаІъ 'і , GJ 4 1G- 

gény 15 fejezete nem más, mint a látogatások jegyzőkönyve. A férfi, 
Sygmunt Rogalla, mazuri szöv őművész és a tájmúzeum gondnoka. A 
kórházba azért került, mert önkényesen felgyújtotta annak a múzeum-
nak az .anyagát, amelyet még nagybácsija alapított, majd ő  folytatta a 
gyűjtést, és ő  mentette meg a pusztulástól a világháború z űrzavarában. 
Magától adódik a kérdés: miért semmisítette meg ezt a számára oly 
drága és értékes anyagot? Erre a kérdésre az egész regény ad választ, és 
ebben kell keresni az író üzenetét is. 

A tájmúzeum +két alkalommal kerül veszélybe, és ennek +hatására teszi 
meg Rogalla a végs ő  lépést. Először a fasizmus hatalomra jutása után 
környékezik meg, amikor múzeumot a faji eszmék hirdetésének szol-
gálatában akarják állítani. A mesél ő  hős ekkor semleges álláspontot fog-
lal el, és a betolakodók el őtt egyszerűen 'bezárja a múzeum ajtaját. Má-
sodszor a háború végén kerül veszélybe a múzeum anyaga a nagy kii o-
nulás alkalmával, amikor Rogalla elveszti szeretteit, a múzeum anyagá-
nak javarészét azonban kalandos módon megmenti. A menekül ők szerve-
zete ki akarja sajátítania múzeumot, és vezet őjévé nini mást, mint a 
mazuri városka, valószín űleg Lenz szülđ'helye egykori fasiszta helytar-
tóját nevezik ki. Rogalla felismeri e veszélyt: a múzeumot a történelem-
hamis~tб  politika dokumentumává akarják tenni, az új vezető  személyé-
vel pedig a tájmúzeum anyaga a gonosz múlt kezébe kerül. A legnagyobb 
veszélyt pedig a hamis illúziók keltése jelentené. S amikor ezt felismeri, 
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akkor dönt Rogalla: az egyedüli megoldása tájmúzeum megsemmisítése, 
mert a múltat úgy kell őrizni, hogy azt illetéktelenek ne tudják kisajátí-
tani. Lenz regényének 'h őse megsemmisíti a tájmúzeum anyagát, de az  
író egy művészi és tiszta, hamis álmoktól és alantas eszmékt ől mentes  
tájregényben állít neki emléket.  

Lenz ebben a művében politikailag és morálisan elkötelezett íróként  

mutatkozik be, amiért néhány 'konzervatív kritikus csökkenteni igyek-
szik a regény értékét. A 'h ősök megformálását vázlatosnak, a mesélés üte-
mét igen lassúnak, Lenzet gyenge filozbfusnak nevezik ki, de er ő lködé-
sük 'hiábavaló, mert a Tájmúzeum néhány hibája ellenére is a modern  
német irodalom nagy regényei közé sorolhatók.  

Hocahhuth és ,Lenz regényeinek van egy közös vonása, ami a két író-
nak az ábrázolt eseményekhez való viszonyulásában mutatkozik meg.  
Mindkét mű  a történelmi regény valamely változata, és konkrétan köt ő -
dik a jelen idő  valóságához is. HoohhuCh és Lenz merészen mutatják fe!  
a múlt és a jelen egymáshoz való kötöttségét, a jelenre vetítik rá  a 
múltat. Ez a felismerés bátor kiállás és gonosz múlt jeleni nyomai ellen.  
Szerintünk a fasizmus gyökerei igen mélyek, és még most is néha tel-
színre törnek. Ez 'f őleg a múltból merítő, történelemhamisítóabrándhaj-
szolásban nyilvánul meg. Hoehhuth kíméletlenül számol le egy volt náci  
ügyésszel, Lenz pedig elégeti a hamis illúziók keltésére szolgáló múzeu-
mot, és helyette emlékm űvet emel egy visszahozhatatlan világnak.  

VARGA István  

KÉPZ Ő M iĆJVÉSZET  

A MODERN KERAMIKA FÉLSZÁZADA SZERBIÁBAN ÉS  
VAJDASÁGBAN  

A fazekasságról a művészi keramikára való áttérés századunk els ő  év-
tizedében ment végbe. Ezt az átállást a szecesszió is nagyban segítette,  
úgyhogy egyhamar a keramika is a képz őművészet majdnem egyenrangú  
családtagjává lett. De nem sokáig maradt megt űrtnek, mert — a szecesz--
szió letűntével — a keramika is szinte elt űnt, úgyhogy mindent elölr ő l 
kellett kezdeni. Ez az újrakezdés itt nálunk, Vajdaságban, de lényegében  
egész Szerbia területén is Baranyi Karoly, Zlata Markov-Baranyi és Ivan  
Tabаkovié nevéhez fűzđd2k. Ők nemcsak jeles művészek, hanem pedagó- 
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Bezerédi Lajos: Paraszt, Belgrád, 1936 
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gusok is, s szinte valamennyi fiatalabb 'keramikus tanítómesterei is. A 
mai nemzedék valóban sokat köszöiLhet nekik. Tekintettel arra, hogy a 
keramikában a kizárólag egyéni munka több okbGl szinte léhetetlen volt, 
nagy anyagi áldozatokat is 'kívánt, e képz őművészeti ág mégis jól fejl ő-
dött, de a jobb feltételekre hosszú Ideig várni kellett. Bár a keramika m ű -
vészi rangját többször is kétségbe vontak (iparm űvészeti keramikai kiállí-
tás is a 'két háború között például alig volt), a m űvészek kitartottak mel-
lette, sőt a művészek száma is egyre nđtt. Usztönzést nyilván az ország 
fejlettebb nyugati részeiben dolgozó keramikusok adtak. Zágrábban már 
a II. világháború el őtt is több keramikus művész működött, és itt már 
akkor akadémiai szinten tanították a keramikát. Ezzel szemben Belgrád-
ban csak 1948-bon alapították meg az Iparm űvészeti Akadémiát és osz-
tályaként a keramikai szakot. Azóta gyorsan és sokat változott a helyzet. 
Különböző , sokszor eléggé ellentétes irányokba is alakult, egymást keresz-
tezve a stílusok és törekvések, de mindig vagy inkább els ősorban az épí-
tészet kölcsönhatásaiban alakult, fejl ődött. 

A modern keramika félszázados útját mutatja be jelenleg Belgrádban az 
Iparművészeti Múzeum, a f ő  vonulatok mellett kitérve még az egyéni 
kísérletezésekre is. Éppen ezért ez a tárlat els ősorban tájékoztat, mintsem 
állást foglal, bemutat kritikai hozzáállás nélkül. De ez nem baj, tekin-
tettel arra, hogy mindeddig egy tárlat sem igyekezett mintegy kereszt-
metszetében bemutatni mindazt, ami van. 

A terjedelmes, dokumentáló szándékká) készült katalógus szerz ője, 
Svetlana Isáković  tanulmányában kísérletet is tesz a keramika alakulás-
történetének bemutatására, és a kiállítást úgy tekinti, mint el őkészületet 
egy jövendő , már erősen szelektált anyagú kiállításhoz. E kiállítás célja 
ugyanis nem egyéb, mint „mindent regisztrálni", ami érdemleges történt 
ebben az iparművészeti ágban. 

Az I. világháború befejeztével Jugoszlávia keleti részén a keramika mi-
nđsége a kisipari, gölöncsér-szintre esett vissza; a nyugati részeken viszont 
az ipari fejlódéssel arányosan fejl ődött, 'követve a kisipari agyagm űvesség 
előrehaladását. Szerbiában az ipari-mez őgazdasági kett ősség, a hagyomá-
nyos és a különböző  nemzeti, nemzetiségi örökségek kultúrájának tovább-
élése és a modern művészeti, ,esztétikai áramlatok nehezen el őretörő  hatá-
sai érvényesültek a keramikában. E bonyolultság kissé le is 'lassítatta 
fejlődését. Feltételezhető, hogy az alkalmazott művészet (funkciós szerepe 
van) és a képzőművészeti keramika (hasznosság nélküli alkotások) közül 
ez utóbbi fejlődhetett szabadabban. A 'kiállításon ugyanis szembeötl ő  a 
paraszti örökségnek egyfajta átlényegített jelenléte, az „új népiesség", 
továbbá a plasztikai kalandokra való törekvés, a teret kissé agresszívan 
kitöltő  szándék, valamint a szertelen eredetieskedő  törekvések különösen 
a keramoplasztikában. Természetesen ott, ahol a művészi funkció nyilván-
való, ott a tartalom befolyásolja a szabadjára engedett fantáziát. 
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Ivan Tabakovi ć  —Baranyi Károly: Pann б , Újvidék, 1935  

Szerbiában a II. világháború el őtt nemigen voltak olyan m űvészek,  
akik :kizárólag keramikával foglalkoztak volna. Kivételt Bezerédi Lajos  
képez, 1936 és 1941 .közötti belgrádi tartózkodása idején. Bezerédi kerá-
miáit a  társadalmi angazsáltság jellemzi. Ő  a művészetet funkciójába ál-
lította. S a kivételek közé tartoznak Baranyiék is (külön Zlata Markov-
Baranyi). Ivan Tabaković , azonban akkor is csak a festészet mellett fog-
lalkozott keramikával, de különösen a Baranyi Károllyal közösen készült  
nagy pannói jelentősek, ső t a kiállítás legerőteljesebb darabjai. A két há-
ború 'között, 1938-ban Belgrádban Dragutin Inkiostri, Duan Jankovié,  
Dušan Živkovié és Mil аn Nedeljković  iparművészeti iskolát létesített, s  
ebbő l fejlődött ki és lett 1948-ban az Iparm űvészeti Akadémia. Az ő  ke-
ramikájuk a figurális és fest ő i irányba fejl ődött, ,kevésbé követve haszná-
lati célokat és szempontokat. A belgrádiak a szabad m űvészi iránynak ad-
tak elsőbbséget, mert ők a keramikát kifejezési technikának tekintették, s  
nem funkciót betölt ő  iparművészeti ágnak.  

A háború után Szerbiában és Vajdaságban is különböz ő  irányba fejlő -
dik ez a művészeti ág. E fejl ődést elsđsorban a Baranyiné vezette újvidéki  
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Baranyiné Markov Zlata: Vasárnap délután, Újvidék, 1937 

Iparművészeti Középiskola megalapítása tette lehet ővé, amelyben egy 
egész új nemzedéket neveltek fel. Hasonló jelent đséggel bír a húsz évvel 
ezelő tt, Dévics Imre áltál alapított 'kishegyese Keramikai M űvésztelep és 
a szabadkai Képzőművészeti Találkozó nemzetközi keramikai rendezvény-
sorozata is. Művészettörténészeink ma már elismerik, hogy a vajdasági 
keramikának több sajátossága van, mint a képz đművészet más ágainak. 

Szerbia területén a keramika az ötvenes évek végéig a sz űkös technikai 

alap miatt nehezen fejl ődött, de a következ ő  évtizedben már lendületet 
vett. Ennek előkészítđi a háború utáni elsđ  generáció tagjai: Đorđ e ROS1C, 
Lucija Bancov Veber, Katarina Pezer, Milo§ Brankovi ć, Kosta Đorđević  
(aki Vajdaságban is működött), Velimir Vukićević, Miljana Isakovi ć, Bra-
nislav Stojević  és mások. Szerbiában a figuratív, asszociációs szimbólu-
mokra hajló keramika fejlődött erőteljesebben. Ezt a szabad formát gyak-
ran az életkép és az allegória jellemzi. A képzelet, a vaskos anyagszer űség, 
a humor és a rusztikus naivság domborodik ki ebben a „szabad m űvésze- 
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ti" irányban. Hogy ez jó vagy sem? Felvet ődik ugyanis a kérdés: nem  
tették-e ezzel kockára a keramika lényeges értékeit, hiszen olyan formát  

fejlesztettek túlzottan is egy irányba, melynek nincs funkcionális szere-
pe? De talán ez az oka, hogy Szerbiában a használati — iparm űvészeti,  
ipari és iparesztétikai jelleg ű  keramika lassan fejl ődött.  

Végül említsük meg, hogy a vajdaságiak ,kit űnően szerepelnek a belgrá-
di tárlaton. A Baranyiakon és Tabakovié оn kívül jól megállják helyüket  
a többiek is: Dragoljub Adži ć , dr. Stevan Andrašié, Ivan Jandri ć , Kalmár  
Ferenc, Kalmár Magda, Matuska Ferenc, Nemes Fekete Edit, Mindrag  

Nedeljković , Gojko Novaković , Radiša Petrović , Ana Popov, Marina  
Popovié, Delija Hrvacki, Vladislav Raj četić , Marina Sujetova Kosti ć ,  
Sinkovics Erzsébet, Togyerás Irén, Togyerás József, Milan Trkulja, Vé-
kony Lajos és Ljubiša Petrovi ć .  

ÁCS Józse f  

TARLATOK — MÉDIUMQK  

A fotómédium témái és f unkciói, (Szerző : Jena Denegri művészettörté-
nész), Belgrád, Modern M űvészetek Múzeuma  

A szakemberek sem titkolják, hogy valamely alkotói területen vég-
zett elemzés sosem ad hiánytalan és végleges választ, mégis szívesen bo-
csá 'tkoznak egy-egy médium vagy alkotó szféra vizsgálatába. A fénykép  

esetében végs ő  konzekvenciát már csak azért sem vonhatunk le, mert jó-
formán nincs az emberi tevékenységnek olyan területe, ahol ezt a segéd-
vagy alkotóeszközt ne alkalmaznák. A belgrádi Modern M űvészetek  
Múzeumának szakemberei mégis arra vállalkoztak, hogy egy nagy mére-
tű  tárlat keretében megelevenítik a fotómédium természetét érint ő  idő --
szerű  problémákat.  

Azt a sokféle (fény)képet, amelyr ől korunk méltán kapta a ,,képcivi-
lizáció" elnevezést, természetesen sem min őségben, sem technikai kivite-
lezéšben, sem angazsáltságban nem lehet közös nevez őre hozni. Ez az ál-
lapot jellemezte a belgrádi tárlatot is, amely valójában nem is tartott  

igényt a művészeti minősítésre, holott érintette az úgynevezett m űvészi  
fotózást és a nyíltan művészetként fellép ő  fényképezést is. A m űvészeti  
beállítottságú fotózás mellett azonban egyenrangúan kapott helyet a ri-
portfotó, a színházfotó, a termelésben és a tudományos kutatómunkában  

valamint ,az iparban nélkülözhetetlen alkalmazott fotó, s nem uto_sb-
sorban a magán- illetve amat ő rfénykép. A klasszikus ,fotótechnikát a po-
laroid és a hírközlésben hasznosított telefotó, valamint a sportban alkal-
mazott célfotó egészítette ki. A tematizálásban és az alkalmazásban  

megnyilvánuló különbség természetesen a kidolgozás, a technikai felkészült- 
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ség szintjén is megnyilvánult, hiszen míg az úgynevezett m űfotózás egyik 
alapjéllegzetességét a képiség, a finom és aprólékos, javításokra is hajló 
megmunkálás, egy megkövetelt esztétikai szint képezi — tegyük hozzá, 
hogy a valósagról kapott leképzés megszépítéseként —, addig az új m ű -
vészeti gyakorlatban meghonosodott fényképezés az esztétikai és szakma-
beli szempontokat jóformán semmibe veszi. Ez csak a tárlaton megnyil-
vánuló végletek egyike volt. Hasonló eredményre jutottunk volna, ha 
például a művek társadálmi-szociális angazsáltságának fokát vagy a kí-
sérleti eljárások gyakoriságát és határait vizsgáltuk volna meg. 

Bár a tárlaton nem szerepelt valamennyi fotóágazat, az érintett kér-
déskörök alapján is nyilvánvaló, hogy a médium természetét „a fénykép 
mint fénykép" elvi szerint tematizáló nagyméret ű  rendezvény — mint-
egy kétszáz egyéni szerz ő  és számos intézmény vagy kutatócsoport az 
ország minden részérő l — a felvetett problémák tudatosításával célt ért 
el még akkor is, ha számos, jobbára elméleti kérdést megválaszolatlanul 
hagyott. 

Tekintve, hogy Jugoszláviában ez volt az els ő  ilyen jellegű  fotókiállí-
tás, a szokásosnál valamivel felcsigázottabban várjuk a novemberben 
megrendezend ő  IX. Banjalukai Őszi Szalont, melyet teljes egészében a 
fénykép modern m űvészetben betöltött szerepének szentelnek. 

Művészek postabélyegjei és érvénytelenít ő  bélyegz ői, (Szerző : Ulises Car-
rión), Amszterdam, Stempelplaats 

Ezen a kiállításon specifikus és még nem annyira elterjedt, kifejezet-
ten a küldeménym űvészet (Mail Art) gyakorlatához fűződő  kifejezőesz-
közök, nevezetesen a m űvészek postabélyegjei és érvénytelenít ő  bélyegző i 
kerültek bemutatásra. M űvészeti tematikájú, műalkotásokat reprodukáló 
bélyegsorozatokat világszerte kiad a posta, a postai kommunikációt al-
kalmazó művészek azonban saját tervezés ű  levelező lapokat, levélboríté-
kokat, szerző i bélyegeket és gumibélyegz őket is igénybe vesznek a min-
dennapi gyakorlatban. Talán felesleges hangsúlyozni, hogy ezek a ritka 
kifejezőeszközök legtöbbször alkotójuk személyének vagy opusának saját-
ságos és jellemz ő  jegyeit viselik magukon, s ilyen értelemben az indi-
viduális mitológiák eszközeiként is felfoghatók. 

Az amszterdami .kiállítás szerz ői huszonöt ország mintegy százötven 
alkotóját szólították fel az együttm űködésre. A művészek postabélyeg-
jeinek gyűjteményét taz Other Books and So nevű  helybeli archívum bo-
csátott rendelkezésre (többek között Ballá, Boccioni és Marinetti bélyeg-
jeit a korai évekb ő l), míg az érvénytelenít ő  vagy megsemmisítő  gumibé-
lyegzőket a Posthumus Rubber Stamp Factory nevű  cég dolgozta ki a 
meghívottak eredeti tervei alapján. 

A nemzetközi postai forgalom itt érintett hírközl ő  eszközei, mint a 



1266 	 HID  

levélborítékok, levelez őlapok, bélyegzđk, címkék és bélyegek, az utóbbi  
évek művészeti gyakorlatában gyökeres transzformáción estek át, hason-
lóan azokhoz az újításokihoz, amelyek a könyv monaurális természetét is  
megváltoztatni igyekeztek annak tárgyiasításával, nyelvi dúsításával. Ta-
lán nem véletlen, hogy a minőségi változásoknak éppen ezek a médiu-
mok estek alá, hiszen az egyéni üzenetek szabad kanalizációja a még  
mindig intézményesített tévé vagy rádió esetében ma még szinte elkép-
zelhetetlen.  

A tárlat szervezđje szerint ezek a nem szokványos alkotások mind-
inkább elvesztik klasszikus művészeti jellegüket és hatósugarukat, amiért  
stratégiailag egyre inkábba kultúra tágabb fogalmával köthet ők össze,  
immár egy szélesebb, a mindennapok harcához szorosabban kapcsolódó  
kultúrmisszió adalékaként.  

Az el nem kötelezettek aranylencséi, Fotógaléria, Újvidék  

Az el nem kötelezett országok hatodik, havannai csúcsértekezlete al-
kalmából az újvidéki Fotógaléria rögtönzött kiállítást szervezett azon el  
nem kötelezett országok m űfényképészeinek részvételével, akik az idén  
októberben negyedszer megrendezésre •kerül ő  Aranylencse nevű  nemzet-
közi fényképkiállításra küldték be munkáikat. Ezt a kis méret ű _ гiP  
kompakt kiállítást tehát nem el đzte meg semmilyen el őkészület és körül-
tekintđ  begyűjtés.  

Hazánk mwfényképészei mellett kilenc el nem kötelezett ország — Ar-
gentína, Bangladesh, Burma, Irak, India, Kuba, Marokkó, Pakisztán és  
Szingapur — mintegy harminc alkotója szerepelt a tárlaton.  

Az ötlet: az el nem kötelezettek idei csúcsértekezletének kapcsán meg-
rendezett alkalmi tárlat hitelesen tükrözte a tömbön kívüliek közti ha-
gyományos barátságot és az országok közt fennálló szoros kultúrkap-
csolatokat.  

SZOMBATHY Bálint  

KOCKÁZAT NÉLKÜL  

Két biennálét néztem meg rövid id ő  alatt egymás után. Az egyik,  a 
ljubljanai, a világ grafikai termését hivatott prezentálni, a másik, a rije-
kai pedig a képzđművészet körébe tartozó fiatal hazai alkotók munkáit.  
A két manifesztációról egy írásban szólni nemcsak azért lelhet, mert  
szinte egyidőben tartották meg đket, hanem azért is, mert jellegükben  

13. Nemzetközi Grafikai Biennále, Ljubljana, Modern Galéria, 1979. június 8.—szeptember 15.  

Fiatalok 10. Biennáléja, Rijeka, Modern Galéria, 1979. július, augusztus, szeptember  
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— értékükben — bizonyos párhuzam figyelhet ő  meg, amit feltételesen  
törekvésnél küliségnek mondhatunk. De pontosabban fogalmazunk,  

ha az erőfeszítés 'hiányáról, az újkeresés és a bukás kockázatvállalásának  

hiányáról beszélünk. Persze lehet, mára szelektáló bizottság is útját áll-
ta a bukásveszélyes, kisérletez đ  munkának. Ezért nem szólhatunk kiemel-
kedően nagy alkotásokról, sem meglepetésekr ő l, inkább csak a dolguk- 

hoz jól értő  mesterek szolid munkáiról számolhatunk be. Illetve a két 
biennálé alapján aligha 'beszélhetünk a mai grafika és a hazai fiatal kép-
zőművészet eseményszámba men ő  összképérő l. 

A ljubljanai biennále kiállítóinak névsorát nézve érthet ő, hogy alko-
tásaik nem hordoznak felfedezésérték ű  meglepetést — kiforrott egyénisé-
gek mutatkoznak itt be, akik a maguk parcelláján, saját vadászmezejü-
kön dolgoznak. Sejteni lehet — amennyiben nem mennek, ismeretlen 
vagy netán labilissága miatt messze elkerült területek vonzásába —, 
hogy mi várható t ő lük a későbbiek során. A biennálén megjelenő  né-
hány új név, +köztük a figyelmet érdeml ő  jugoszláv Dimcse Nikolov is, 
kitaposott úton halad. Grafikájának erotikus pontjaival, szábályos ma-
szataival Victor Pasmore-t juttatja eszünkbe. 

Itt következik a második kérdés, amit az újkeresés hiányát felrovó el-
ső  kék dés (így is megfogalmazható: elvárható-e, hogy minden kété у es 
időszakban valami új kerüljön a galériába?) von maga után: baj-e, ha 
az újabb generáció ellenvetés nélkül köt ődik az előzőhöz vagy előzők-
höz, azaz gátlástalanul begy űjti azok tapasztalatait? Epigon-e az a nem-
zedék, amelyik teljes mértékben elfogadja az el ődök eszközeit, forma-
nyelvét s újítása esetleg csak annyi, hogy a két vagy több el ődtől ta-
nultakat egy vásznon hordja össze? 

Ez a második, a rijekai biennálé sugallta megkerülhetetlen kérdés. El-
térő  módon kíséreltek meg válaszolni rá. Boris Vizintin, a rijekai Mo-
dern Galéria igazgatója a kiállítás katalógusának el őszavában azt állít-
ja, hogy az újítás hiánya semmi esetre sem tekinthet ő  a fáradtság jelé-
nek a fiatalok m űvészetében, inkább vehető  az elmélyedés, az el ődöknél 
megismert világ elmélyítése vagy továbbgondolása tényének. Vanda 
Ekl, a Vjesnik 'kritikusa is az „elmélyítés és 'kib ővítés" szempontját kö-
veti, azzal, hogy még hozzáteszi a következ őt is: „A közlés individuális 
változataiban az alkotók egy része kreatívan nyúl az örökölt ismeretek-
hez, m'inđségi változást igényelve autentikus közlésformával igyekszik 
kiszélesíteni azokat, míg mások megmaradnak a már sz űknék tűnő  relá-
ciók kereteiben, az ismert megoldásoktól való függ ő  viszonylatban." A 
rijekai kiállításon bemutatkozó alkotókat egy-két munkájuk alapján 
csak fönntartással sorolhatjuk részint a kényelmesek táborába, tehát  

azok közé, akik „felismerték", hogy kockázat nélkül is lehet festeni,  

mégpedig a közönség és a kritikusok által már elfogadott, szentesített  

értékmércék bölcs betartásával (bizony ők vannak többségben), részint  
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azoknak a táborába, akik alkotó párbeszédet kezdtek az el ődökkel. 
Párbeszédet, me'gpedig a párbeszéd szükségességének kényszere miatt. 
Mert nyilvánvaló, hogy minden alkotó valamilyen módon köt ődik az 
elődöгkhöz, vállal valakit, s azt igyekszik meghaladni, mondjuk a párbe-
széddel, vagy ha ahhoz nincs ereje, akkor leragad a vállalt példakép 
körében. Ha semmit sem vállal az el ődök munkáiból, hanem megtagadja 
azokat, esetleg ironizál velük — erre sajnosa rijekai biennálén nincs 
példa —, akkor is 'bíbelddik velük, kapcsolódik 'hozzájuk. A képz ő -
művészeti reminiszcenciakun túl a párbeszédet kezdeményez ő  alkotó  
munkáiban ott kell lennie annak az energiatöbbletnek is, ami megkülön-
bözteti őket a párbeszédet nem folytató, belenyugvással másoló mester-
embertő l.  

Ez a minősítő  energiatöbblet — másként is nevezhetjük — az 1951-
ben született zágrábi Boris Švaljek munkáiban mutatkozik meg. A fára-
olajjal festett poliptichonja ezt a léhetőséget és a vele járó szorongást  
vázolja fel. Paul Kleeb ől indul ki, vagy Kleevel találkozik. Annak ce-
ruza- meg tollrajzával tart fenn rokonságot. A rijekai biennálén kiosz-
tott (egyenérték ű) festészeti díjak egyikét éppen Švaljeknak ítélték oda. 
A másik díjazott a Škofja Lokan él ő  Berko. A JAT és az AMEROPA 
című  hiperrealista olajfestményén a video art és a pop art tapasztalatait 
szintetizálta. Díjat kaptak mée a belzrádi Aleksandar Cvetkovi ć  és Bо -
židar Damjanovski is az Univerzum paramétere I, kombinált techniká-
val készült közös munkájukért. Vásznukon a szürrealista Magritte Ed-
ward James portréja című  művének háttal álló, a tükörben is a hátát 
látó öltönyös .alakját látjuk viszont lemeztelenedve, konceptuslista ta-
pasztalatokat hasznosító térbe helyezve. Végül még egy festészeti díjast, 
a zágrábi Milivoj Bjelićet kell megemlíteni, aki a monokróm felületekkel 
dolgozók körébe tartozik, az ecset vagy a 'kéz hullámozását figyeli a 
festékmasszában, és egy szobrászati díjast, a ljubljanai Tone Demšart, 
aki a pop art m űvelđitő l megszokott, gyakran alkalmazott faládába sü-
tötte bele népi-erotikus cserepeit. 

A vajdasági 'kiállítók közül a Kamenicán él ő  Milan Kešeljre figyeltek 
fel a szakmabeliek. Ingformáció című  olajképe a komputerszalagos soro-
zatból való. Mintha rövidlátóknak vagy vakoknak készült volna, közel-
ről kell nézni, kitapintva dekódolnia monokróm felület apró dudorait. 

Nincs domináns iskola, nincs domináns stílus se a rijekai, se a ljub-
ljanai biennálén. De a szürrealizmus, a dada, a Pop art termékenyít ő  vo-
nulata még most is erősen 'kirajzolódik. A grafikai szemle díjazottjai is 
motívumért, technikáért a dadához, a pop arthoz fordulnak. Ljubljaná-
ban a Grand Prix d'Honneurt a szakma öregjének, az amerikai Rau-
schenberg.nek ítélték oda. Rauschenberg hatása az amerikai m űvészet 
alakulására vitathatlan. Assemblage-ai, kollázsai, képmontázsai az öt-
venes évektől kezdve éreztetik erjeszt ő  hatásukat. A Ljubljanában kiállí- 



KRITIKAI SZEMLE 	 1269  

tott, 1979-ben készült színes litográfia sorozata, a Rookery Mounds,  a 
tőle már ismert nagyvárosi hulladék témáját dolgozza fel; technikája is 
változatlan: begy űjt, szelektál, feldarabol, majd egymáshoz nem ill ő , 
egymás mellett meghökkent ő  hatást kiváltó darabokat rak össze. Valami-
féle magándokumentációt készít. A magándokumentáció egyébként a 
grafikai binnálé másik jellemz ő  sajátossága. És ebből következően sok-
szor a szociológia és a zsurnalizmus szintjén való megakadás. 

A japán Noda Tetsuya, az olasz Pozzati Conatto, a magyar Drozdik 
Orsolya és mások is a fotó segítségével dokumentálnak; a szemle díja-
zottja, az olasz Pop art körébe tartozó Michelangelo Pistoletto pedig 
tükörrel. A maga módján a jugoszláv Vjenceslav Richter, Janez Berni_k  
és a magyar Prutkay Péter is magándokumentációt készít. Az idei Grand 
Prix nyertese a csehszlovák Adriena Šimotova is jelenségeket rögzít, 
mégpedig Gabriel Stupica és Dževad Hozo megszokott módszerével. 
Hozzá +kapcsolódik a szintén kitüntetett, karosszékkel, fotelokkal, otto-
mánnal bfbél ődő  szlovén Adriana Maraž. Kapcsolódásuk a közös motí-
vumkör (régi karosszék, régi öltöny, óváros) meg a nosztalgiát és iró-
niát váltogató hozzáállás tényéb ő l adódik. Technikájuk, formanyelvük 
viszont különböz ő .  

A nosztalgia és az intim témák gyakorisága jellemzi a grafikai bienná-
lét — írja Jure Mikuž. Nem a hogyan, hanem a mit foglalkoztatja a gra-
fikusokat — írja Zoran Krži ~nik —, majd megjegyzi: nyilvánvaló a fi-
guráció pozícióira való visszatérés. 

Krigni!k megállapításának els ő  része egy ország alkotóira, a japánok-
ra nem vonatkoztatható: pavilonjuk a precíz, finoman árnyalt technikai 
megoldások szentélye. Desztillált technikai tökély. Mindentudó nyuga-
lom 

Végül mégiscsak beszámolhatunk valami újról — Tolnai Ottó képz ő-
művészeti írásaiban már felfigyelt rá —, ami talán éppen most kezd ődik 
és észre is kell venni. Néhány alkotó újra kikezdett a giccsel, kacérkocíik 
vele. Azért beszélünk megismételt kacérkodásról, mert a Pop art is е l ő -
szeretettel fordulta giccs felé, nem kevésbé a szellemi el ődök, a dadais-
ták, de Magritte, a fest ő , Mahler, a zeneszerz ő  is (gondoljunk csak els ő  
szimfóniájának harmadik és negyedik tételére). De van erre köze;ebbi 
példa  is, mondjuk Godard, de még inkább Bergman filmjeiben. Csak míg 
a dada és a pop art ironikusan, máskor meg harsogva röhögte ki a gics-
cset, addig Magritte-nél, Bergmannál érezni lehet a giccs melegét is. Az 
izraeli Michael Eismann, a jugoszláv Boris Švaljek (a rijekai bienuálé 
már említett díjazottja) például a falvéd ő  drukkolási mintáit, a képregény 
és a tájkép részleteit, a mesebélyegz ő  lenyomatait dolgozzák bele mun-
káikba, anélkül, hogy mindezt bármilyen kommentárral látnák el. Eset-
leg megkísérelhetnénk megmagyarázni, hogy miért nézetik meg velünk a 
giccsképeket. Mondjuk azért, hogy szembesítsenek bennünket a giccsel,  



1270 	 III  

hogy halk szavú intellektuális tálalással zavarba hozzanak, hogy esetleg 
alkotásuk struktúráján tágítsanak. De minek a belemagyarázás, egyel őre 
maradjunk a ténynél, annál, hogy újfent megnézetik velünk a giccset. 

Még egy képről kell külön is szólni, mégpedig Rauschenbergnek a 
Rookery Mounds sorozatba tartozó Sík cím ű  munkájáról. A sorozat há-
rom lapja közül ezen a művész bizonytalan kimenetel ű  kalandba bocsát-
kozik, megkockáztatja a banalitást. Sokszor megnéztem a képet, mégis 
mindvégig homályban maradt el đttem az összemontázsolt fotókból álló 
grafika lényege, központi motívuma. A kép fels ő  •terét kitöltő  és a köz-
ponti motívumra zúduló k đfal meg mellette a sakktáblarészlet bántó éles-
séggel van jelen, akársak a grafika alsó részén a tengerrésilet vitorlát 
tartó emberrel és a King Size reklámmal megbélyegzett, fodítottan képbe 
állított autó. A középs ő  motívum mintha két gyönyör ű , a mocsok fel ć  
hajló, sötétmárvány Brancusi koponyában végz ődő  felsőtestbő l és .köztük 
egy kivihetetlen szépség ű  fehér állatból (angyalarcú kutyából) állna. 
Valami ünnepi csoda alázatos részei. Mintha derékig mocsokban celeb-
rálnának. Eddig az alkotás szavakra fordítható meséje, ami banális, cm-
lékkönyvbe illő  szöveget idéz. A grafika mégis kibalanszírozza magát, 
a bizonytalan kimenetel ű  kalandból valami fölszabadító erđt merít. 

BARIUC Gabriclla 
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A ROMÁNIAI KULTÚRA NAP-
JAI JUGOSZLAVIABAN. A két l-
lamfő, Josip Broz Tito és Nicolae 
Ceausescu védnökségével, szeptember 
11-e és 18-a között romániai kulturá-
lis napokat tartottak Jugoszláviában, 
annak a rendezvénysorozatnak vi-
szonzásául, amelyet a tavasszal Ro-
mániában szerveztek. Országos jelleg ű  
volt a manifesztáció, hiszen Belgrá-
don valamint a köztársasági és tarto-
mányi fővárosokon kívül még min:-
egy 20 város látta vendégül a romá-
niai művészeket. Szinte lehetetlen  
számba venni valamennyi rendez-
vényt: kiállítást, irodalmi estet, szín-
házi és filmbemutatót, hangversenyt 
stb. Igy csupán azokat említjük, ame-
lyek erőteljesebb visszhangra találtak 
művészeti életünkben és a közönség-
nél is. 

A rendezvénysorozatot Belgrádban. 
könyv- és könyvillusztráció-kiállíts 
vezette be, ezt követ ően pedig a két 
ország íróküldöttsége és könyvki-
adóink képviselői találkoztak. Az 
írók a kortárs román irodalomról 
folytattak kerekasztal-beszélgetést, a 
kiadók pedig felmérték, mit tettek 
eddig a két ország irodalmának nép-
szerűsítése terén. Tekintettel arra, 
hogy a fordításban megjelent m űvek 
száma nem kielégítő, a könyvkiadók 
megegyeztek, hogy ezentúl nagyobb  
figyelmet szentelnek egymás irodalmi  
értékeinek közlésére. Az irodalmi jel-
legű  rendezvények között megemlít-
jük a szarajevói román költészeti estet 
és a szebeni írók fellépését több dél-
bánáti községben. 

A mai román színm űvészetet a 
bukaresti Vígszínház és a Konstansai  
Drámai Színház prezentálta. A bu-
karestiek Belgrádban Liviu Rebreanu 
A boríték címfa darabját mutatták be, 
a konstancaiak pedig Mircea Radu  
Iacoban Szombat a Veritasban és 
Mircea Stefanescu A kis pokol cím ű  
darabját hozták Újvidékre és Vajda-
ság többi városába. Szlovéniában por-
tyázott a szebeni bábszínház, és arra 
jártak a romániai zenem űvészek is. 
A szatmári Állami Kamarazenekar 
Ljubljanában és Mariborban hangver-
senyezett Mircea Cristescu vezényle-
tével és Csaba Péter szólójával. Ma-
cedóniában a bukaresti Song diák-
együttes járt: Szkopjéban és Sztrugá-
ban kórusműveket adtak elő . 

A művelődési napok keretében az 
ország minden táján vethettek román 
filmeket, amelyek közül a Dr. Poena-
ni, a Pillanat és a Különkiadás című  
re figyelt föl jobban a közönség. 
Ljubljanában, Zágrábban, Varaždin-
ban, Zrenjaninban, Pri3~tinában rajz-
filmbemutatót is rendeztek. 

Újvidéken egy nagyszabású kiállí-
táson a román dekoratív művészetet 
mutatták be, a szlovén f ővárosban 
pedig a mai Romániát dokumentum-
fénykép-kiállítás szemléltette. 

Mint e röpke fölsorolásból is kitet-
szik, sokoldalú és jól szervezett ren-
dezvénysorozat ke гetében kapott be-
tekintést a jugoszláv közönség a ro-
mániai művészetbe. 

MORICZ ZSIGMOND-EMLÉK-
EST ÚJVIDÉKEN ÉS DOROSZ- 
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L6N. Móricz Zsigmond születésének  
századik évfordulóján emlékestet tar-
tottak Újvidéken és a bácskai so-
roszló faluban, amelynek m űvelődési  
egyesülete három évtizede viseli az  

író nevét. Az Újvidéki Rádió NI-
stúdiójában megtartott esten Biri Im-
re irodalomtörténész vázolta Móricz 
írói pályájának néhány szakaszát,  
elemzésében felvetve azokat a dilem-
mákat is, amelyeket az irodalomtörté-
netnek nem szabad megkerülnie.  A 
Boldog ember cím ű  est regényrészletek  
bemutatásával tisztelgett az író eml  
kének.  

Doroszlón Czine Mihály magyar-
országi irodalomtörténész szólt Mó-
ricz Zsigmondról, majd Herceg János  
író, aki itt telepedett le a faluban, át-
adta a művelődési egyesületnek Móricz  
Zsigmonddal folytatott levelezésének  
néhány darabját.  

nvnI iMKt. -KVSGÜN 1 É Е  A 
CSÉPÉ-EMLÉKNAPOKON. Az idei  
Csépe-emléknap központi eseménye  
dr. Biri Imre, a tudós, az egyetemi  
tanára jugoszláviai magyar irodalom,  
szellemi és kulturális élet egyik l гΡ g-
kimagaslóbb egyéniségének köszöntése  
volt, születésének ötvenedik évfordu-
lóján. A kishegyesi rendezvényen dr.  
Szeli István, a tudós- és tanártárs 
köszöntötte Biri Imrét és méltatta 
életművének eddig megvalósult sza-
kaszát. Vázolta impozáns méret ű  és 
értékű  irodalomtudományi és kultu-
rális munkásságát, kitérve azokra a 
területekre, amelyeken Bori Imre 
munkásságával csapásokat vágott 
vagy pedig tovább építette, sokszor 
újraépítette mindazt, ami már meg-
volt. 

Szeli István bevezet őjében a többi 
között a következ őket mondta: „in-
magában nyilván vajmi keveset mond, 
ha számszer űen ismertetjük műveinek 
bibliográfiai adatait: azt, hogy 20  

önállóan megjelent könyvét ismerj: k,  
vagy hogy egy nemrég készült r ő -
scn szelektív bibliográfiai felmérés is  
240 tanulmányát-cikkét tartja szá-
mon. Nincs mód rá, s nem is vezetne  
célhoz, hogy ezeket külön-külön, vagy  
akár csak témakörök szerint is felso-
roljuk és megnevezzük. Kíséreljük  
meg inkább, hogy az általa művelt  
diszciplínák tartalmi és min őségi vo-
natkozásaira fordítsuk figyelmünket,  
rámutatva szemléleti és módszertani  
meghatározókra Biri Imre munkás-
ságában, amelyek jellegzetesen, mar-
kánsan mutatják irodalomtudósi port-
réjának vonásait.  

Munkásságának (s ezúttal is csak  
írói alkotásaira szorítkozunk) négy  
nagyobb és elkülöníthető, végső  soron  
azonban egymást kiegészítő  területét  
lehet megnevezni: 1. a magyar iro-
dalom története, 2. a magyar folklór,  
3. a jugoszláviai magyar irodalom  
vizsgálata, valamint 4. a magyar és  
a délszláv irodalom kapcsolatainak  
kutatása és értelmezése. — Nyilván-
való, hogy ezeken a nagy területeken  
belül is tovább lehetne finomítani  e 
felosztást, tematikus körök, korsz a-
kok, jelenségek vagy írói opusok sze-
rint. Például a magyar irodalmon be-
lül: az avantgarde, a századvég, a  
19. század nagy egyéniségei, a régi  
magyar irodalom alakjai és jelenségei  
stb. Ezúttal azonban nem a pedáns  
csoportosításra törekszünk, hanem azt  
szeretnénk kiemelni, hogy mindezek  
közös vonása a szerző  szemléletének,  
problémalátásának, módszereinek, kér-
désfelvételének az újszer űsége és ere-
detisége, a megközelítés sajátos voná-
sai, ami olykor ellenvéleményt vagy  
éppen polémiát, heves vitát vált ki,  
s termékeny eszmecserékre ad alkal-
mat. Ismét csak példaképpen említjük  
meg néhány sokat vitotatt, de kez-
deményező  és rendkívül gyümölcsöző  
eredményeket hozó tómáját: Ady és  
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a Nyugat forradalmat jelent-e irodal-
munkban vagy egy korszak lezárását?  

Az irodalmi avantgarde tévelygés, al-
kalmi irodalmi divat volt-e vagyr'e -
dig korszak és megújulás? Más teri.i-
letről merítve példákat: lehetséges és  
eredményes lehet-e a komparatisztilca  
(az összehasonlító irodalom) m űvelése  
a megszokott és beidegzett eszközök-
kel, vagy pedig mind a célok, mind  
a módszerek gyökeres újítására van  
szükség?  

Az itt futólag említett területek  
mindegyikén Bori Imrének jelent ő s  
eredményei vannak, amelyek a ma-
gyar irodalomtudomány egészére is ki-
hatnak, s ösztönzik, serkentik az  
egyes, tényként kezelt megállapítások  
és végérvényesnek tartott ítéletek új-
rafogalmazását, legalábbik újbóli át-
gondolását."  

fRбEGYESCJLETI KOSZGYŰLÉS  
KANIZSAN. A szeptember derekán  
Kanizsán megtartott hagyományos  
írótábor keretében közgy ű lést tartott  
a Vajdasági íróegyesület, amelyen  
több jelentős kezdeményezésr ől nyil-
vánítottak véleményt. Az Íróegyesület  
javaslatot tett a több nyelv ű  vajda-
sági irodalmak vizsgálatára. Tulaj-
donképpen egy átfogó bibliográfia  
elkészítését indítványozzák, amely  a 
háború utáni id őszakban megjelent  
recenziók, kritikák, tanulmányok és  
cikkek jegyzéke lenne. (Hasonló,  
csak összehasonlíthatatlanul nagyobb  
méretű  munkáról lenne szó, mint  
amilyent a jugoszláviai magyar nyelv-
területre vonatkozóan a Magyar  
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai  
Kutatások Intézete immár egy évtize-
de közöl Pastyik László munkája  
nyomán). A közgy ű lésen felvetett ja-
vaslat mérlegelésére egy különbizott-
ság alakult, amelynek feladata  a 
szakintézményekkel való együttm űkö-
dés és megbeszélés lesz. Az fr бegyesii- 

let megvitatta az új alapszabály-ter-
vezetet is, amely az irányítással kap-
csolatban tartalmaz újításokat.  

Ugyancsak az írótábor keretében  
tanácskoztak a vajdasági folyóiratok  
szerkesztői az egyesület által javasolt  
és írói alkotómunka javadalmazásával  
kapcsolatos önigazgatási megyegz5s-
tervezetről. A folyóiratok támogatják  
azt az elképzelést, hogy az egyívnyi  
irodalmi szöveg tiszteletdíját egyenlít-
sék ki a tartományi átlagos személyi  
jövedelemmel. Gyakorlatilag ez azt  
jelenti, hogy a folyóiratok már a  
jövő  év elejétől a jelenlegi tisztelet-
díjak majdnem kétszeresét fizetnék,  
ami minden bizonnyal el đnyös lenne  
az írók és a folyóirat-szerkeszt őségek  
számára is, tekintettel arra, hogy ily  
módon meg lenne fizetve a mű  va-
lódi értéke. A tiszteletdíjak növelésé-
re tett javaslat az írónak lehet ővé  
tenné a szabad státust is, illetve meg-
oldaná azok anyagi helyzetét, akik  
jelenleg is csupán írói munkájukból  
élnek.  

A szokásos kanizsai rendezvények  
mellett az idei tábornak volt egy kel-
lemes megbízatása is: köszönteni a 70.  
születésnapját ünnepl ő  Herceg Jánost.  
A zárórendezvényen az írószövetség  
nevében Gion Nándor elnök, az írók  
és a közönség nevében Czine Mi-
hály budapesti irodalomtörténész mél-
tatta és köszöntötte a jugoszláviai ma-
gyar irodalom e kivételes érték ű  al-
kotóját. Rendhagyó eseménye volt az  
írók találkozójának az i1'zenet külön-
száma is, amely az eddigi 26 rendez-
vény sajtóanyagából tallóz.  

NEMZETISÉGI NYELVI TERMI-
NOLбGIAI sZOTARAK. A tarto-
mányi tudományügyi önigazgatási ér. -
dekközösség végrehajtó bizottsága  
közgyűlése elé terjeszktette a Vajda-
ság nemzetiségeinek nyelvén, tehát  
magyar, szlovák, román és ruszin  
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nyelven készülő  önigazgatási Termino-
lógiai Szótár kiadásának megegyezés-
tervezését. Ezzel tulajdonképpen már  

zöld fényt is kapott a javaslat e fon-
tos szótárak elkészítésére, hiszen az  
anyagi eszközök el őteremtése után a 
közgyűlésnek aligha lesz kifogása a 
szótárak megjelentetésére. A javaslat 
szerint a magyar nyelv ű  szótár 3500-
as példányban jelenni meg, a szlovák 
2000, a román 1500, míg a ruszin 
nyelvű  1000 példányban. Az eddigi 
érdeklődésbő l ítélve a jelzett példán у -
szám mintegy nyolcvan százalékát a 
közigazgatási szervek, társadalmi-poli-
tikai szervezetek és önigazgatási szer-
vek, valamint intézmények és intéze-
tek vásárolnák föl, a többi pedig  
könyvárusi forgalomba kerülne. 

TISZTSÉGVALTAS A HUNGA-
ROLбGIAI INTÉZETBEN. A Ma-
gyar Nyelv, Irodalom és Hungaroi б-
giai Kutatások Intézetének munkakö-
zössége dr. Biri Imre egyetemi rendes 
tanárt, az eddigi igazgatóhelyettest 
nevezte ki az újvidéki Intézet igaz-
gatójává, helyettesévé pedig Utasi 
Csaba tanársegédet. A tisztségváltás 
október elsején történt, amikor dr. 
Szeli István eddigi igazgatónak lejárt 
második megbízatási ideje is. Tisztség-
váltás volt az Yljvidéki Egyetem Böl-
csészettudományi Karának dékáni 
posztján is. YJj dékánná dr. Čedomir 
Popov történészt választották, he-
lyettese pedig dr. Matijevics Lajos és 
dr. Slavko Krkljui.  

ELHUNYT JELKA ASIĆ . Szep-
tember 11-én Zágrábban hosszú beteg-
ség után elhunyt Jelka Asi ć , a Sza-
badkai Népszínház és a vajdasági  
színjátszás egyik legtehetségesebb m é-
vésze. Számos kiváló alakítása volt,  
mégis elsđsorban Krleža Agóniájának  
Laurájáként, Ibsen Nórájaként és Ra-
cine Phedrájaként vonult be a vajda- 

sági színjátszás történetébe és marad  
meg a közönség emlékezetében.  

MEGKEZDODOTT A TROFEA  
VETÍTÉSE. Szeptember derekán or-
szágszerte megkezdték az idei orszá-
gos filmfesztivál legjobb alkotásává  
nyilvánított Trófea vetítését. A fil-
met Deák Ferenc forgatókönyve alap-
ján Vicsek Károly készítette, és újvi-
déki díszbemutatója utána Dolgozók,  
a Dnevnik és az Újvidéki Televízió  
szerkesztősége kerekasztal-beszélgetést  
szervezett, amelyen több mint húsz  
meghívott kultúrmunkás értékelte,  '-
mutatva erényeire és fogyatékosságai-
ra is. A sikeres beszélgetésen elhang-
zottakat a Dolgozók szeptember 20-i 
és 27 - i számában közli. 

A SZABADKAI NÉPSZINHAZ 
MÚRA-VIDÉKI VENDÉGJATÉ-
KAIROL. Rendhagyó színházi beszá-
moióra kényszerul az ember, ha a 
Szabadkai Népszínház legutóbbi Mu-
ra-vidéki turnéjáról kíván szólni.  
Mert bármennyire is fontos lejegyezni, 
hogyan, milyen művészi szinten ját-
szott az együttes, ezúttal még fon-
tosabb — nem túlzás azt mondani: 
más — szempontokat el đtérbe helyez-
ni. S ezt a más szempontot az a pusz-
ta tény kínálja, hogy pontosan húsz 
éve járja minden đsszel, évadkezde г-
kor a Szabadkai Népszínház Szlov г -
nia magyarlakta vidékeit. 

Amikor az ötvenes években társa-
dalmunk érdeklđdése fokozott mér-
tékben fordult a nemzetiségi kultúra 
és oktatás, egyáltalán a nemzetiségek 
helyzete felé, megkezd đdtek a két-
nyelvű  oktatás elđkészületei, az itt 
élđ  magyarság kultúrájának ajtó nyílt 
a jugoszláviai magyarság kultúrája fe-
lé. A topolyai és a lendvai művészte-
lep kapcsolatának mintájára, Dévics 
Imre, a szabadkai társulat akkori 
igazgatója kezdeményezésére, 1960 
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őszén szlovéniai turnéra indult a ma-
gyar társulat.  

Nem mindennapi esemény volt ez  
— emlékeznek vissza az els đ  vendég-
játék tanúi: a szabadkai m űvészek s  
a Mura-vidéki emberek egyaránt.  A 
Szabadkai Népszínháznak abban az  
időben nem volt még az a vidékjáró  
együttese, mint napjainkban — a tá-
jolás szépségét és keserveit inkább  
csak a topolyai társulatból idekerült  
színészektől ismerték. És most olyan  
feladat előtt álltak, mely kemény  
próbatétel lesz : szerénynél is szeré-
nyebb körülmények között, alkalmi  
színpadok frissen ácsolt deszkáin kell  
megteremteniük a színházi élmény  
varázsát, olyan közönségnek, mely  
előttük talán soha nem találkozott  a 
színházzal. Vállalták, de még amikor  
a dombvidék poros utam n kanyargott  
velük a traktorvontatta pótkocsi, ak-
kor is fel-felmerült bennük a kétk--
dés: és ha nem lesz kinek játszaniuk?  

A választ már az els ő  állomáson,  
Domonkosfán megkapták: az alig  
400 lakosú falucska színházzá el őlép-
tetett pajtaszer ű  épületében maguk  
hozta székeiken kétszáznál többen ül-
ték végig (és kísérték figyelemmel —
a szó legteljesebb értelmében) a dél-
utáni előadást, és indultak el nyom-
ban az előadás után, sokan gyalog-
szerrel, a szomszéd faluba, hogy az  
esti előadáson a vendégszereplésre  
hozott másik darabot is láthassák.  

Induláskor senki sem gondolt ké-
sđbbi nagy számjegyű  évfordulókra,  
de a vendégszereplések folytatódtak;  

cserélődött a társulat is, a közönsPg  
is, változtak a körülmények — utak,  
iskolák és művelődési otthonok  
épültek a Mura vidékén is —, évr ől  
évre újabb és újabb települések hív-
ták a színházat, és a dombok ölében  
megbúvó falvak lak бi megtanultak  

úgy készülni az őszelđre, hogy akkor  
jön a színház . . . 

Nem kívánom a falusi iskolák ta-
nítóit, az Őrség mindeneseit idézni,  
noha meggyőződésből fakadtak a ke-
resetlen szavú, néha túlf űtött hangu-
latú üdvözlések. Ehelyett inkább  a 
lendvai, muraszombati és szabadkai  
társadalmi-politikai és művelődési  
szervezetek képvisel đinek megbeszélé-
sén lejegyzett néhány gondolatra uta-
lok. Mert az évforduló alkalmából  
hivatalos szabadkai küldöttség is ellá-
togatott a Mura-vidékre: tárgyila o-
son értékelni az elmúlt évek eredmé-
nyeit, felvázolni a további egy ű : t-
működés formáit.  

Szükség volt és továbbra is szük-
ség van a szabadkai társulat vendég-
szereplésére — ismételgette mindkét  
fél, és ez nem udvariassági frázis.  
Adatok támasztják alá: húsz év alatt  
a 44 bemutató 216 el őadásának több  
mint 43 000 nézője volt. 

A színészek után a képz őművészek 
is eljutottak a Mura-vidékre: a und-
vaj művésztelep kiállításán Acs J б -
zsef, Torok Sándor és Gyurkovics  
Hunor alkotásaival találkoztunk, s  
azzal az igénnyel is, hogy írók, költ ők,  
néprajzosok, nyelvművelđk és újságírók  
is látogassanak el s űrűbben hozzájuk.  
A kétnyelvű  iskolák magyar tan-
könyv-ellátását hosszabb távon csak  
a Vajdasággal való együttm űködésben  
látják megvalósíthatónak.  

A nemzetiségi politikának Szlové-
niában két támasza van: az egyik  
— és ez a Mura-vidéki magyarság  
szempontjából különösen jelentős — a  
jugoszláviai magyarság kultúrájára  
való támaszkodás, a másik pedig az  
anyanemzettel való kulturális kap-
csolatok ápolása. Az el őbbin munkál-
kodik két évtizede a Szabadkai Név-
színház magyar társulata is.  

Sz. V. L.  
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