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BIZTATб  JELEK  

(Drámáink és el őadásaik — júliustól júniusig)  

GEROLD LASZL б  

I. ADоSSAGTоRLESZTÉS VAGY KÉSEI FELZARK0ZAS?  

Drámai- és színháztörténeti tényként kell nyilvámtartani, hogy Sza-
badkán és Újvidéken, a két jugoszláviai magyar színházban, egyetlen  
évadban négy ősbemutatót :tartottak, többet, mint eddig bármelyik sze-
zonban. Ugyanehhez az évadhoz kell hozzászámítani azt a :két bemu-
tatót is ,  melyek közül az egyiket a Gyulai Várjátékok keretében, a má-
sikat pedig az újvidéki Szerb Nemzeti Színház kamaraszínpadán tar-
tották.  

A hazai gyakorlatban szokatlan bemuxató-mennyiség magyaráza гát  
több irányban kell keresni: 1. A színházak felismerhették, hogy els őd-
leges feladatuk a hazai m űvek színpadra segítése? 2. Színházi, rendez ői  
adósság törlesztésér ő l van szó? 3. A jugoszláviai magyar dramaturgja —  
amely volt már divatosan (vidékiesen) szórakoztató, egy-két m ű  erejé;g  
naprakészen aktuálpolitikai, szerkezetében igyekezett szinkrónban lenni  
a nagyvilági próbálkozásokkal, megkísérelte alkalmaznia bölcseleti,  ör-
ténelmi vagy bibliai paraboladrámák megoldásait — most új területeket  

meghódítva követelt magának helyet a színpadon? Ha mindezek az okok  
elfogadhatók — s azt hiszem, igen —, akkor f őleg az utóbbit illene mél-
tányolni. Színháznak, közönségnek — egyaránt.  

Természetesen korai lenne örömódát zengeni ,arról, ami még alakuló-
ban van. Alkalmasint csak biztató jeleknek kell felfogni az évad szín-
padot kapott drámáit. (Színpadi megjelenítésük, amint majd kés őbb ki-
derül, már kevesebb biztatással .töltheti el azokat, akik ennek az alig  
jegyzett dramaturgiánrak a sorsával, alaku'lásával tör ődnek.)  

A drámában történ ő  alkotói gondolkodás és véleménynyilvánítás —
tehát véleményformálás igénye is — minden felsorolt próbálkozás elle-
nére csak szórványosan, egyes művekben (nagyon kevésben, például  
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Deák Ferenc Áfonyák és Légszomj, Tóth Ferenc Jób, Varga Zoltán  A. 
tanítvány, Gobby Fehér Gyula A nagy építés és Majtényi Mihály  A 
száműzött c. m űvében) és nem összefüggő  folyamatban volt felfedezhet ő .  
Korántsem kell azt hinni azonban, hogy :az újabb ősbemutatókkal a ju-
goszláviai magyar irodalomban a drámának a 1rahoz vagy a prózához  
hasonlítható értékes folyama alakult ki. Vitathatatlan, hogy ezek a  mű  
vek (Tolnai Ottó: Végeladás, Bosnyák István: Nehéz honfoglalás, Gion  
Nándor: Ezen az oldalon) a drámai témáknak és a drámai formáknak az  

eddigieknél szélesebb skáláját nyitották meg. S nem véletlenül, hanem a 
jugoszláviai magyar irodalom utóbbi tizenöt évének alakulásának kö-
vetkezően. Tolnai ,  Bosnyák és Gion akkor tanulták az írástudók fele-
lősségét, amikor a jugoszláviai ;magyarság irodalmában megindult az  

felrázó, megújító folyamat, amely európai horizontok után kutatva kí-
vánta gondolkodásában ,és formájában modernné tenni a hagyományok 
tekintetében a magyar irodalomhoz, szellemiség tekintetében pedig a 
jugoszláv körülményekhez, a, hazai élethez köt ődő  'literatúrát.  

Némileg, mindenekel őtt a gondolatgazdagság igénye és az irodaion  

esztétikai igényessége tekintetében, a másfél évtizeddel ezel ő tti .törekvé-
sek meg- (de nem el-) késett hullámverése a múlt évadban színre került  

művek java. Más szóval : kizárólag egyes művekben, de dramaturgiai  
összképében nem ,létez ő, szerény lehetđségű  drámairodalom érkezett el  a 
kiteljesülés elé. Hogy a közeljöv őben — nem évek vagy évtizedek  úl-
va, hanem sokkal előbb — számottevő  drámairodalommá .erősödik-e ez  
a dramaturgja, az kevésbé az írókon, mint inkábba színházakon és ren-
dezőkön múlik. Ha várnak, tétováznak, elfeledkeznek segít ő  funkciójuk-
rбl, akkor az 1978/79. évi idény mindössze ígéretes lehet őségként marad  
emlékezetes a jugoszláviai magyar színjátszásban és drámairodalomiban.  

II. DRAMAK  

1. Bosnyák István: Nehéz honfoglalás  

Éppen olyan törvényszer űséggel kellett megszületnie .a Sinkó Ervinr ő l 
szóló drámának, mint amilyen kézzelfogható volt, hogy ezt a drámát  
a sinkбi életművel legbehatóbban foglalkozó, ezt saját élet- és munka-
programjául választó, s a sinkói opust már több m űfajban feldolgozó,  
vizsgáló Bosnyák István írhatta meg. 

Ha a jugoszláviai magyar drámairodalom témaskálája olyképpen b ő -
vül, , ;hős"-galériája olyképpen gazdagodik, hogy drámaként végre szel-
lemi és erkölcsi problémák megfogalmazáséihoz keres hazai h őst, illetve,  
ha értelmiségiekr&l szóló műveket produkál, akkor sajátos összetettségé-
vel, példát mutató ellentmondásaival együtt, els őnek egy Sinkó -dráma  
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kínálkozott megírásra. Sinkó Ervin ugyanis egykori személyes jeienlété-
vel — az újvidéki araagyar tanszék els ő  vezetőtanára volt —, műveivel  
és egész életével az itteni irodalmi tudat és általában gondolkodásmód  
erjesztője. Nemcsak néhány nemzedék ,tanulhatta t őle, hogy mi a tnű-
vészet, az irodalom, hanem irodalmunk és irodalmi kritikánk, akárcsak  
irodalomoktatásunk, szintén tđle kapta a meghatározó, életre szóló szel-
lemi impulzusokat. S ennek az aktív szellemi poggyásznak az értékét  

csak növвlték Sinkó hat évtizedének személyes ,tapasztalata, életútja és  

művei.  
Sinkó Ervin élete és anűv.einek sorsa valóban bđvelkedett drámai epi-

zódokban, ara génemberiekben éstörténelmiekben. Alig húszévesen Kecs-
kemét váras parancsnoka a Tanácsköztársaság idején, majd ennek buká-
sa után 25 évnyihontalan emigrációban él, mindig hazát keres, fö ~ dit  
és szellemit, és mindig hontalanságba jut... Csak 1945 után válik va-
lósággá a sivatagjárók oázislátomása: lelnek Sinkóék igazi hazára.  

Bosnyák István irodalmi dokumentumjátéka ennek a valós és szellemi  
honkeresésnek az 1931 és 1945 között, eseményekben végtelenül vá'to-
zatos másfél évtizedét dolgozza fel, a ikeretjátékkal, mely 1959-ben .a  
magyar tanszék anegnyitásán.ak el đestéjén játszódik, a Sinkó-történet még  
vagy гnášfél .évtizednyit el őre i fut.  

Sinkó életrajzának felületes tudói el đtt is ismeretes, hogy sorsa évri-
zedekig elválaszthatatlan ,az Optimisták című  tanácsköztársasági kortár-
si-történelmi regénye balsorsától. Élete azonban szellemi vonatkozásban  

sokkalta bonyolultabb, mintsemhogy az Európát végigutaztatott kézirat  
kálváriájára lehetne redukálni, még ha a Sinkб-Optimisták „párhuzamos-
életrajz" annyira lényeges emberi problémát fejez is ki, mint a honke-
resés, a fogalom fizikai és szellemi vonatkozásaiban: „a haza az a hely,  

ahol az ember úgy érzi, amit tesz, annak értelme van". Jóllehet Sinkó  

emberi kapcsolatainak, élethelyzeteinek állandó kiindulópontja a kézirat  
drámája, еgyetlen dráma tárgyául kevés is, sok is.  

Kevés, mert a kézirat köriiii bonyodalmak mind .a sztálinizmussal át-
itatott Moszkvában, mind a különféle spekulációkkal megrontott Nyuga-
ton valóban a történelem szintjén drámaiak, de ha a kézirat kálváriája  
mögül hiányzik az író bels ő, emberi ellentmondásokból sz őtt egyéni éle-
te, akkor inkább krбnikáról, mint drámáról 'lehet szó. Sinkónak és  a 
mellette árnyékként álló Sinkбnénak, mint ez utólag kiderült, abszolút  
igaza volt a Történelem ellenében, di az irodalomban az abszolút igaz-
ságú hđsök nem a legszerencsésebbek. A művészi igazság föltétele az гΡ gaz-
ságig eljutó, az igazság mögött vívódó ember arcának a m еgmutatása.  
Sinkбban épp az volta nagyszer ű , hogy igazságához ellentmondásokon  
át jutott el. Nem bölcs volt, hanem ember. A Nehéz honf oglalásban Pe-
dig — kevésbé a drámában, kifejezettebben az el őadásban — épp  az 
ember jelenléte elégtelen.  
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Ugyanakkor egyetlen dráma anyagául sok is a kézirat körüli bonyo-
dalom, mert az egymást követ ő  igaz epizódok szükségszerűen csak az  
életrajz felületén állnak össze. Attól függetlenül, hogy Bosnyák a Sink б -
dráanával fontos, elgondolkodtató igazságokat mond ki, akar itudatosfta-
ni — nyilván ezért is ista meg —, az jegymásra következ ő  számos  ep
zód nem mélyül el olyan magatartásdrámává, amilyent a választott anyag  
és „hđs" kiadhatna. Válogatni kellett volna az epizódok közül, mert ami  
anyagban kevesebb, az intenzitásban több lett volna. Ugyanez vonatko-
zik az egyes etikai, szellemi 'kérdéseket hordozó rétegekre is, úgymint az  
egyes ember és a Történelem, a politikai célok és eszközök, .a forrada-
lom és a humánum, a politikai és az erkölcs, a társadalmilag hasznos  
taktika és az emberi igazmondás, a hit és a kétely, a gyakorlati (hiva-
tásos) és a lírikus forradalmiság, a m űvészi lét és a politikai lét viszo-
nya, amelyek mind felismerhet ők a, Nehéz honfoglalásban, de ameiyek  
közül kevesebb is elég lett volna egy j б, magával sodró, elgondolkod-
tató — etikai — drámai anyagául.  

A Nehéz honfoglalásnak az a legnagyabb fogyatékossága, :ami a sok  
középszerűre 'sikeredett darabból hiányzik: a töménység, ami mind élet-
rajzi ,momentwmok, mind problematika szempontjából túlzsúfoltsággá n ő .  
Ettő l függetlenül, olyan próbálkozást és részleteiben olyan értéket jelent,  
amivel a jugoszláviai magyar .irodalom ez ideig nem dicsekedhetett.  

2. Gion Nándor: Ezen az oldalon  

A Keglovics utca fogalma. A valóságnak .az irodalom által fogalommá  
vált hajszálnyi szelete. Egy igazi utca, még pontosabban fél utca vala-
hol egy bácskai kisváros legszélén. Afféle bácskai világvége. Egy sor  
ház, szemben a pusztulásra ítélttemet ő . Ahol .a majdnem élet találkozik  
a majdnem halállal. Amint ez az utóbbi mondat is jelezheti: Gion Nán-
dor Keglovics utcája nem csak valóság, bár az i is, hanem jelképes fél  
utca, jelképes világvége. Egy .tócsányi nyugalom, ahonnan nincs tovább,  
és ahonnan nincs vissza.  

Valóság és jelkép. De úgy válik jelképpé, hogy valóságnak igaz.  

Mivel az olvasбk már részletesen megismerhették a Keglovics utcát,  
az irodalomba emelt Gion-m ű  (elđbb regény, azután színpadi mű), az  
Ezen az oldalon tartalmával, itt az áttekintés teljessége érdekében csak  

jelezni kívánom, hogy a prózai mű  anyaga nem azonos a színpadi vál-
tozatával. A művét színpadra átdolgozó Gion Nándor jól érzett rá a  
műfajváltással járó követelményekre. MindёSSZe néhány szereplelt és ie-
lenetet vett át a prózából, de így is sikerült tmeg őriznie a Keglovics ut-
cai világ sajátos légkörét, embereinek 'lelkivilagát. Az Ezen az oldalon --
életkép, amelybđl azonban nem hiányzik a drámaiság sem. Nem nagy  
konfliktusokban, látványos összeütközésekben kitör đ , tomboló drámai- 
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ság  ez, hanem az állóvízbe, a pocsolyába ragadt бletek drámai összefo-
nódása. Visszafojtott, a felszín alatt ,kavargó feszültsé g  jellemzi a ran-
dagazda, Romodor és a körülötte él ő  emberek kapcsolatát. Elrontott  
sorsok, soha ki .nem egyenesíthető  életgörbék labirintusa a Ke glovics ut-
ca. Romodor, az ácsmester önfejűségével felesége halálát okozta — beköi-
oöztek új, de mé g  nedves házukba, az asszony megfázott, és me g  is halt  
—, és Romodor a ma gára maradottak szívósságával készül a bosszúra.  
Sajtit felel ősségбt áthárítja Ber gerre, a gyepszéli, asztmás felta ~álбra,  
aki csodálatos •találmán yokon töri a fejét, de soha semmit nem készít el.  
Romodénak sem fogja megasinálni még  a feleség  életében ígért petr б-
leum-melegítő t, pedi g  jól tudja, mi vár rá: egy  akácfa magasba nyúló  
ága. Sajátos csodabogár-kollekció képezi kettejük csendes viszál yának  
közössé gét: Kis Kurányi a mások kárán szórakožó senki kis ember. A  

sajtit orránál tovább nem látó Szent János, a méhész, aki az emberi jó-
ságban ,hivő  fanatizmusában nem veszi észre, hol él, mé g  saját lá ІІya,  
Szent Erzsébet elkurválását sem veszi észre. Opana, a púpossá deformá-
lódott zsákoló. Adamkб , a téglagyári munkás, akinek a lábát •tönk гetet-
te a hideg  sár, egykori .eszményét — miénk a gyár! szokta kiáltani feléje  
a lfélhülye Sebestyén gyerek, akinek papírja van arról, hogy  nehézfejű  
— pedig  az idő  és az emberek csúfolták me g. Kordován, a késdobáló,  
aki nagy  sikereirő l szeret mesélni, holott csak egy  álmodozó, szerencsét-
len ,kókler ... Félelmetes és igaz emberi világ, kisszer űségükben is tragi-
kus szerepl őkkel.  

S bár Gian tudja, hogyan kell prózából drámát írni, tudja, ho gy  a 
próza teljes átmentése eleve nem lehet szerencsés me goldás, valamiben  
mégis tévedett. Abban, ho gy  ha dráma, akkor feltétlenül szabál yos konf-
liktust kell belé szerkeszteni. Az is lehet, ho gy  a cím sugallta a minden-
ároni való konfliktust: ha létezik ez az oldal, 'akkor feltétlenül léteznie  
kell egy  másik oldalnak is, és a .két oldal kibékíthetetlenül farkasszemet  
kell, hogy  nézzen. Különben mivel lenne ma gyarázható, hogy megbon-
totta az életkép zárt e gységét, idegen, külsđ  drámaisággal próbálta he-
lyettesíteni .a 'lappan gó feszültsé get? A színpadi változatban lénycgw .;en  
megnő  annak a bizonyos másik oldalnak a szerepe, afféle pozitív pólus  
lesz. Következményeként Adamkó figurája is módosul. A prózában épp-
olyan szerencsétlen, mint Romodor és a többiek, sSt tragikusabb is náluk,  

mert nekiigazi ideáljai voltak. A színpadi változatban viszont ő  a Ro-
modáékkal szemben álló pozitív hős, aki minden sérelme ellenére is me g-
maradt a makulátia.nul tiszta és egyenes melósnak. Ez bármennyire is  
szop és felemel ő, ebben a .gyepszéli pocsolyában zavaróan hegyipatak-
szerű  csobogású intermezzóként hat. S ennek következménye, hogy  a 
Keglovics utcai zárt világ  sem öntörvényesen mutatja meg  belső  ellent-
mondásait, hanem valami ellenében válik undorft бvá. Mintha az író —  
s még kifejezettebben a rendez ő, aki a két oldal szembenállását még  
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nyomatékosította — nem bfzatt volna a forma, az életkép drámai ere-
jében, és igyekezett drámává izmosítani, holott egy hiteles, m űvészileg  
és emberileg igaz életkép, amilyen Gion regénye, drámának is eléggé er đ -
teljes. Elég olyan nagy példákra emlékeztetni, mint az Éjjeli menedék-
hely vagy Csehov művei, de a Gondot-,t is emlitihetném, amelyek szin-
tén életképekként kiváló drámák. Az Ezen az oldalon-ban egy cseho-
viin bácskai világvége-életkép oldódott fel holmi 'konstruált drámaiság-
ban. S ez nemcsak azért sajnálatos, mert egy modern el đadással lettiink 
szegényebbek, hanem azért is, mert jugoszláviai magyar színpadon a 
bácskai kisvárosszéli világnak és mentalitásn ők minden eddiginél iga-
zabb ábrázolása maradt el. 

3. Tolnai Ottó: Végeladás  

Tárgyak és emberek sorsa szétválaszthatatlanul összefonódik. Tár-
gyaink is mi vagyunk. Hozzánk tartoznak. Akár emlékeink. Minta ke-
zünk, a lábunk, a gondolataink, az érzéseink. Akaratunk, gesztusaink 
bennük is felismerhet&k. Ha a bennünket körülvev đ  tárgyakat nézzük 
— mintha tükörbe néznénk —, önmagurukat látjuk. 

Tárgyak és emberek drámai sarsár6l szól Tolnai Ott б  drámája, a 
Végeladás.  

„Mennek, mennek, hadd menjenek, csak arra kell ügyelni, hogy meg  
ne lóduljanak ..., össze ne keveredjenek..., össze ne ,gubancoІбdja-
nák ..." — mondja Csömöre bácsi, a dráma f đszerepl8je. És ebben az 
egyetlen mondatban benne van a szükségszer űség felismerése, az elk еrül-
hetetlennel folytatott viaskodás, a félelem, hogy hiába minden igyeke-
zet és a tudatosság. Mindaz, amitől egy helyzet drámává lehet. 

Ez Csömöre bácsi sorsa valóban drámai. Nemcsak azért, meri 
aggastány korára magára maradt — lényegében egyetlen emberrel 
van tartós kapcsolata: a heti rendszerességgel megjelen ő  kisvárosi bor-
béllyal, aki borotválni és olykor nyírni jön —, inkább аzért, mert éle-
tének tárgyai — bútordarabok, ruhák, a mindennapi élet apró kellékei 
a kolbásztölt&t đl az orvosságosüvegekig — lassan, de feltart бztathata*-
lanul elvándorolnák tđle. Tudja, hogy nincs más választása, el kell ad-
nia az 8t körülvevđ  Іt гgyаkat — feltehet&leg ebb ől él —, el kell aján-
dékoznia đket — a ,tárgyak révén kerülhet ikapcsolatba az emberekkel 
—, de érthető , hogy nehezen válik meg tő lük. „Visszafogni! Egészen le-
lassftani! rјgy távozzавak .tđlem, úgy minden, mint ahogy az árnyék 
csúszik a földön, észrevétlenül" — mondja, és igyekszik tartani magát 
ehhez .a szépen, emberien igazul megfogalmazott élvhez. De kicsúsznak 
ujjai közül az iránykás, a cselekvés szálai: vészjósló .tempóval fogynak 
körülötte a tárgyak, fogy 8 maga. S ,ahogy t űnnek el a :tárgyak, úgy 
tu"nik e15 a pad16t, a falat borft б  Azsia-térkép: Csömöre bácsi egykori  
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kálváriájának színhelyeivel; úgy erősödnek fel az aggastyánban a dúlt  
motívumai, vízióként törnek rá emlékei:.a ,  fagyhalállal fenyegető  hideg,  
a géppisztolytűzzel kísért toborozás, a bombázás ... A körüle eltünede-
ző , fagyó sárgyak ks emlékképei egymást váltva, egymást er ősítve járul-
nak hozzá a főszereplő  „becsavarodásához", megsemmisüléséhez. Amikor  
a darab végén ismét megjelenik az órapontossággal érkez ő  borbély: Csö-
möre bácsi már halott, Ott fekszik a szalmával borított térképpadlón —  
csak egy szalmazsáknyi szalmája maradt, éppen az, éppen annyi, ami  
és amennyi .a fagyhalállal fenyeget ő , de végül „csak" xüdőbajt okozó  
orosz télben a legjobban hiányzott.  

A Végeladás sajátos módon köthető, párhuzamba hozható mind a Ne-
héz honfoglalással, mind pedig az Ezen az oldalon-fal. Az előbbihez,  
mint egyetlen ember sorsáról szóló drámai mű , de még inkább az egyén  
és a vele játszó Történelem örök és feloldhatatlan konfliktusa alapján  
kapcsolható, .az utóbbvhoz pedig a legköznapibb valóság és az ezt belen-
gő , kissé megemel ő  líraiság alapján. A párhuzamok említése nem jeienti  
a kapcsolható mozzanatok, rétegek azonosságát is. Ahogy nem azono-
sítható Sirvkó és Csömöre, ugyanúgy nem egyenlíthet ő  ki •a gioni és a  
tolnai líra sem. Giannál a megtört fények nosztalgiája keveredik groteszk  
irrealitással, Tolnainál pedig .a modern versek ideges vibrálása szövi át  
Csömöre bácsi világát, kivált eanlékképeit.  

A Végeladás fogyatékossága .elsđsor!ban, hogy túlságosan messze ru-
gaszkodik a már-már naturalisztikus alaprajztól, a drámából vers lesz,  
holott .a költészetnek ebben az esetben csak kiegészít đ  funkciója lehet.  
Tolnai biztos kezű  drámaíróként teremti meg az alapot, teremt két él ő  
alakot, Csömörét és a borbélyt, ad hangu'latat és színpadra képzel jó  

néhány .életszerű  játékhelyzetet — már ilyen vonatkozásban is talán min-
den másik drámánknál jelentősebb mű  .a Végeladás — ,  de ahelyett, hogy  
mélyítené a jól felrajzolt a'lapat, árnyalná az alakokat, kiteljesítené a  
Csömöre körüli világot, azt, amelyben magára marad, elrugaszkodik  a 
dráma szilárd xalajárál, és halmozza ,a víziókat: a drámából vers lesz.  
S bár a „becsavarodás" falyamatába beletartozik a valбstól az irreális  
felé való emelkedés iránya, a drámaíró nem maradhat adós a künduló-
pantként használt reáliákkal, nem feledkezhet meg róluk. Arra a fontos  
motiváló momentumra gondolok, amit a környezet képe adhat hozzá a  
„hős" lelki egyensúlyának megbontásához. Nem a kisvárosnak (bár le-
het лagyváros is) mint szociográfiai-szociológiai 'kategóriának a hiányát  
kérem számon, hanem a lelki részvétlemségnek a főhősre való hatását.  
Egyetlen példa: Csömöre vevő i között szerepel a kisvárosi málkedvel ő  
társulat is. Ruhákat, bútorokat vesznek, de jelenetшk során nem önző  kis  
műkedve1đ  lelkületük mutatkozik meg, hanem az író — s még inkább a  
rendező  — egy avantgarde előadást celebráltat velük. Ha érződik is eb-
ben a nyögvenyelő  modernizmus, mint egy sajátos miliő  képtelen tarto- 
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zéka, mégis: egy másik drámából került ide. (Kivált az el őadásban.)  
0nállósult betét, amelynek alig van organikus kapcsolata a „vidéki ern-
ber Anatómiai leckéjével", •a „térkép harlekinjének" drámai sorsávei,  
ahogy Tolnai nevezi a csömöresorsat és Csömörét.  

4. Gobby Fehér Gyula: Bűnös-e a Szél?  

Az ősbemutatóval jelentkez ő  írók közül Gobby Fehér Gyula mögött 
már néhány dráma (Statisztikusok, A szabadság pillanata, Vallatás) elő -
adása áll. Bűnös-e a Szél című  háromrészes monodrámájában egy szélhá-
mos történetének három változatát mondja el. Felismerhet ő  benne az 
írónak az a .törekvése, hogy emberileg éd társadalmilag motivál ja a gyil-
kosság és különféle gazdasági üzelmek vádjával terhelt ,h ős" védekezé-
sét. A felsorakoztatott magáneanberi, lélekrajzi anatfvumak — apa nél-
küli gyerekkor, szegénység, ártatlan b űnhődések, kisebb-nagyobb meg-
aláztatások — mellett b őven találunk példát a társadalom éberségének 
hiányára is, amit kihasználva Szél a gazdasági stiklik egész sarát kö-
vette el, mondván, hogy az „emberi társadalom olyan, hogy az okosab-
bak járnak jobban". És 6 valóban okosnak vagy inkább ügyesnek és Je-
leményesnek mondhatta magát. Cselekedetei akár j бtetteknek is minősü-
hettek volna, hiszen nem tett egyebet, mint olyan mulasztásokat használt  
ki, amelyekkel embereken segitatt. Maszek növényvéd ő  szolgálatot szer-
vezett, mielő tt .az állomások a tömegesen pusztuló beteg gyümölcsösök  
érdekében .bármit is tett volna. Több mint kétszáz munkanélkülinek biz-
tosított jól fizetett kubikosmunkát ... Leleményessége határtalannak mu-
tatkozott. Vállalkozásai többnyire nem tekinrohet ők törvénytelenségeknek, 
lényegében azonban mégis összeegyeztethetetlenek a szocializmust  építő  
társadalom erkölcsi normatíváival. (Tenmészetesen nem kevésbé, mint 
azok felelőtlensége, akik lehetővé tették az efféle ját(tt-üzérek gazda-
godását.) 

Kétszeresen izgalmas nyomozásra invitál az író: egy gyilkos b űnössé-
gét ártatlanságát kideríteni és a különlféle üzelmek, stiklik lehet őségének 
körülményeit vizsgálni,. Szándéka nyilván az, hogy mind az üzérked őken, 
mind az üzérkedések xársadalmi hátterét leleplezze. De azzal, hogy a 
történetet egy gyilkossággal zárja, az író önmagát állítja válaszút elé. 
Mindinkább elő térbe kerül Szél súlyos vétkének vizsgálata: ki ölte meg  
Đezsót, a vízvezeték-szerel ő  vállalat igazgatóját, akinek tönk szélére  
jutott szövetkezetét az embereivel hozzátársult Szél mentette meg a 
felszámolástól, s akinek a feleségével Szél szerelmi kapcsolatba került. 
0ngyilkosság történt-e, az asszonya tettes vagy pedig Szél? Ezeket a 
lehetőségeket variálja a vizsgálóbírónak, cellatársának és édesanyjának 
tett „igaz" vallamásaiban a dráma egyetlen szerepl ője. Közben pedig z 
sokkal érdekesebb és értékesebb drámai anyag — a gazdasági b űnözrs  
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— háttérbe szorul, jópofa epizódokká színesednek Szél ,különféle szél-
hámosságai. Nem az a hiba, hogy a valót, az egyetlen igazságot nem  
ismerjük meg, lehet, hogy ilyen nincs is, hanem sakkal •inkább az, hogy 
nem a sokarcú igazsággal, hanem a sokarcú hazugsággal találkozunk,  
anélkül, hogy •megismerhetnénk ennek mélyebb gyökereit is. 

S. Deák Ferenc: Tor  

A ,jugoszláviai magyar drámairodalomból Deák Ferenc Tor cím ű  lé-
lektani, családi •drámája kapott legtöbbször színpadot. Magyarul az új-
vidéki Rádiószínház mutatta be, szerbhorvátul pedig a zrenj.anini Nép-
színház, a belgrádi Nemzeti Színház, legutóbb pedig az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház. A Tor arról szól, amit a címe sugall, azzal a különb-
séggel, hogy nem .temetés utáni, hanem a vélt halál el őtti összejövetelt 
jelenti. Egy vadéki biológiatanár, aki attól fél, hogy ,gyógyíthatatlan be-
tegségben szenved, sürgönyileg összehívja gyerekeit. A találkozás csa-
ládi perpatvarrá, az elfuserált emberek számonkérésévé fajul. A legid ő -
sebb fiú vállalatfеlszámolб  .közgazdász, ebbe rokkant bele, a kisebbik 
valaha ismert sportoló volt, de karrierje kettétört, a lánynak a házassá-
ga futott vakvágányra, az apa pedig ambíciói áldozata, kutató, felfe-
dező  akart lenni, de a vidéki tanár szűkös lehetőségei ebben meggátolták,  
ezért vált megvesztegethet ővé, s talán ennél is nagyobb bűne, hogy  
szétzüllesztette ,a családját.  

6. Gobby Fehér Gyula: A budaiak szabadsága  

Gobby Fehér Gyula drámájának, A budaiak szabadságának — an:ey 
elsőként kapott magyarországi társulat ,m űsorán helyet — alapgondol-
ta: szabadság nincsen önállóság nélkül. Ennek a valóban szép, jelent ős és 
a történelem folyamán oly gyakran id őszerű  gondolatnak az író a XIV. 
század elejéről vett esemény megidézésével .kíván .történelmi perspektí-
vát, hitelességet és mai id ő szerűséget adni: Buda, a gazdag kereskedü-
váras pénzét, adóit az egyház és két király, III. Vencel és Anjou Ká-
roly is magukénak ,kívánják, a budaiak viszont a harmadik lehet őség-
nek, a szabadság biztosította önállóságnak a 'hívei. A történelmi dráma 
a história tarka kosztümjeibe bújtatott példabeszéd. Ezt a művel rész-
letesen foglalkozó magyar kritika alig vagy egyáltalán neon vette észre,  

ugyanakkor viszont pontosan leplezte le a m ű  'hibáit, azt is látta, amit  
mi az ősbemutató idején a .történelmi görögt űz & számunkra többszörös  
aktualitás fényénél nem láttunk, hogy ,,megmarad a jelzések szintjén: a 
probléma és a bel őle fakadó helyzetek rutinos elsorolása nem válik  

akxuális drámai összeütközéssé". A kritikák ellenében áll ѓthatб, hogy  
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, ;gondolati erđ" van a műben, de elfogadható az a vélemény, hogy a 
, ;nyelvi erđ" hiányzik a történet drámává lényegítéséhez. 

A »nyelvi erđ" hiányával .magyarázható, hogy a szerepl ők egyénítése 
nem sikerült. A dráma központi alakja, Mástan mester is inkább az író  
szócsöve, és magánembernek sakkalkevésbé hiteles. A m űben általában 
a tételesség dominál, a Vízárus portékát kínáló, de programbeszédnek is 
beillđ  drámakezdő  anonológjától -- „Friss vizet igyatok, ez a szabadág 
itala ... nem lehet betelni vele soha, akár a szabadsággal, azt ti maga-
tok hordjátok a szívetekben, én ezt a vizet hordom... igyatok bátran, 
igyatok sokszor, ez a szabadság ital.a ... " — a veszt đ'helyre induló 
Mástannak a késő  utókor forradalmi igazságait hangoztat б  előadászáró 
buzdító tirádájáig: „ ... ingem legyđzhetsz, a népet soha. Tudják, mi 
a szabadság, el nem felejtik. Csak a szabadságéri érdemes lelni, polgár-
társaim. S mondhatom nektek, halni is érdemes érte ... Eljön még a 
szabadság, budaiak! Zászlóit kibontja, s a nép büszke lesz azokra, akik 
nem sajnálták életüket érte ..." 

A tézisek ilyen vezércikkszer ű  megfogalmazásával — melyik vízárus 
beszélt valaha is így, s a veszt őhelyen eldörgött tiráda is beg ~alább annyi-
ra pátoszos, mint hđsies — tenmész сtesen nem az öngyilkosággal járó 
szabadság ,hitelessége, hanem a dráma ún. pozitív szerepl őinek magán-
emberi aцtenгikussága válik vitathatóvá, hiszen a éh ősök a legegyénibb 
megnyilvánulási formában, nyelvükben sem egyénítettek, egymással nap-
jaink konferenсia-nyelvén, sablonjai szerint t. гsalоgnak. 

A budaiak szabadsága című  művel együtt éppen a Gyulán bemutatott: 
másik történelmi dráma — Székely János: Caligula helytartója — mu-
tatta meg, hogy miként ,képes a nyelvi anyag tételeket is egyéni sorsom 
hiteles tartalmaként láttatni; úgy közli a aörténetet, hogy mindvégig 
csak arra gondolunk, amit hallunk, de .közben pontosan tudjuk, hogy 
dehogyis a múltról van szó. 

Gobby Fehérnél felcserél ődnek a rétegek: a ,történet nem ltötiheti le a 
figyelmünket, mert mindennél erősebb jelzéseket kapunk arr бl, hogy 
csak a tétel .a fontos, a szerepl ők pedig arc nélküli bizonyítási eszközök. 

III. ELđADASOK  

1. Télikabát, memóriazavar, kisbalta, álarc .. . 

Sinkбék Boriskának, Sink б  húgának, .felidézik a Kun Bélával történt 
másodszori találkozásukat. Kun irodájában ülnek, „az íróasztal el ő tti 
fotelben", akissé oldalt, így a néz đ térről is jól látni, hogy Kun Béla lel-
kesedése ellenére -- „kegyetlenül igaz könyv gaz eseménvek és emberek 
ábrázolásában", halljuk tdle az Optimistákról — Sinkó inkább rezignált,  
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minta dicséretet örömmel fogadó Látogató. Érthet ő, 6 ugyanis már tud-
ja, amit Kun még nem, hogy „az állami Kiadó újabb lektora" szerint 
regénye ellenforradalmi mű . Rezignált ks elveszett. Ezért természetes, 
'hogy nem csupán hitében, agti,mizimusában, hanem fizikai mivoltában is 
összébb zsugorodik. A színészi ösztön úgy ,közvetíti ezt az állapotot, 
hogy a nyakigláb sovány főhős valósággal belesüllyed a néhány szám-
mal nagyobb, különben is lötyögős télikabátba. Szinte eltűnik benne. 
Megsemmisül. És 'hiába halljuk Kun pattogó 'hangú érveit, amelyeket a 
telefonba mond: „Sinkó regénye olyan könyv, hogy egészen biztosan 
Lenin is nagy érdekl ődéssel olvasta vólna ..." Ez a negyven év távta.-
tálból is annyira kinyilatkoztatásszer űen hangzб  mondat és a szánandóan 
elveszett ember kontrasztja emberien hiteles jelenetté formálja Sinkóék 
emlékidézését. 

Említése azért szükséges, mert az el őadásban alig akad még a fentihez 
foghatб  megélt hitelességű  ,jelenet. 

Talán az, amelyet valószer űvé a színészi memóriazаvar seg%tett. 
Sinkó 'és Sinkóné másodszor Károlyi Miihálynál Párizsban, ahová a 

személyi kultusz ,lidércvilágából érkeztek. Sinkóéknak újabb egészen friss 
élményeik is vannak, párizsiak. Károlyi azonban biztat, 'bátorít, holott 
talán ő  sem hiszi, amit mond, segíteni akar. Sinkó érzi is szavaiban a 
szándékot, és spontán đszinteséggel .panaszkodik: a francia pártvezérek 
elégtelenek optimisztikus rangú moszkvai beszámolójával, halott ő  csak 
azt próbálta kifejteni, 'hogy „a pörök áldozatai, ezek a tragikus sorsú 
régi forradalmárok szubjektívé teljesen jó szándéktól vezérelve sodród-
tak oppozícióba". Üjabb .kenyérad б  gazdái azonban „nagyon is vona-
lasnak minősítették" beszámolóját. Sinkóné, akinek elkeseredése azonban 
hőfokú, még rádupláz: „De еhogy is vonalasnak! ... egyszer űen dogma-
tikusnak találták." A bemutatón a fenti epizód színészi memóriazár!?t 
folytán némileg módosult. A Sinkót megszemélyesít ő  színésznek nem ju-
tott eszébe a „vonalasnak" kifejezés. Zavarát leplezend ő  mond valami*_. 
A semmiképpen sem odailld „humanistának" sz бt. A .partner észreveszi 
a zavart, segítségére siet, feladja az emlékezetb ől kihullott szót. A blok-
kolás fгloLdбdik, és az előadása szövegkönyv szerint folytatódik. A 
színész memóriazavara egyszeribe emberközelbe hozta a h őst, akit irt 
is, mint .italában, nagyszer ű  gondolatok, biztos 'helyzetfelmérés, téved-
hetetlen kieslátás jellemez. A memóriazavar esend ő  emberré változtatta. 

Azért kell kiemelni ezeket az életszer ű  jeleneteket, mert a mű  minden 
dókumentumszer űsége ellenére sem b đvelkedik hasonlбkban. Esszé-dráma  
a Nehéz honfoglalás, sok érdekes, izgalmas gondolattal, határozottan 
megrajzolt etikai kontúrokkal. De a hagyományos, megszokott színpadi 
ábrázolás, életre keltés jól ismert lahet őségоi nélkül. Mindez azért is 
annyira (felt űnő, mert Varga István rendezése nem tudta eltüntetni a 
színipadiatlan írói verbalizmust, nem talált ki kisebb-nagyobb színpadi 



12 	 Нц)  

ja tékhelyzeteket, amelyek helyettesíthették volna a tengernyi szöveget.  

Sőt, azt az epizódot, amelyet már az í.r б  is játékosra képzelt, a rendezés  
tönkretette.  

A személyiségpusztító személyi kultuszt idézve többször hallunk  a 
kétarcúságról, mígnem a Sinkóékhoz látogató X elvtárs az álarc-etikett-
bál is ízelítőt nem nyújt. A túlzott, de indokolt óvatosság deformálja az  
embereket, ha már hárman vannak kötelez ő  az álarc viselete. X elvtárs  

természetesen álarcosan .lép be Sinkóékhoz. Maszkjában tulajdon arcárzk  
vonásai ismerhetđk fel, csak törhetetlenül bizakod бra formálva, „piros-
pozsgás, vigyorgó, csupa-optimista ábrázat, amolyan Vidám Szocialista  

Télapó"-maszk xakarja X elvtárs arcát. De Sinkóék is ismerik a dörgést:  
rajtuk is álarc. Az előadasban azonban nem a szerzi utasítás szel inni  

„tulajdon arcuk álarcával, de enyhe mosollyal ,korrigálva ..." fogadják  

a látogatót, hanem fehér, afféle ,bohócképpel, ami az adott szituációhoz  

éppúgy nem illik, mint ahogy összeegyeztethetetlen azzal is, amit Sink б  
a látogatójának mond. Szenvedélyesen védi az Europe-ban megjelent  
Szemben a bíróval cím ű  esszéjét, védi az ember jogát, hogy a forrada-
lom utáni években is lehessen „némi hiányérzete", véd.i .az  ember jogát,  
hogy szubjektumként s ne egy mechanizmus bólagatójánosaként legyen  
jelen az életben, a változások szép-csúnya eseményeiben. Aki így ér jel,  
az nem viselhet bohócmaszkot, képe nem lehet kifejezéstelenül fehér sem,  
mert igy önmagát, ,érveit teszi idéz đjelbe; ilyen arccal épp az nem lehet,  
ami ,mindenáron lenni akar — önm ga.  

A drámának ez .a részlete a sok szöveg ellenére is magában hordozza  
egy jellegzetesen ,színpadi jelenet 'léhеttségét. Épp ezért kell sajnálni,  
hogy az előadásban elsietett, kidolgozatlan az epizód vége. Az írói el-
képzelés szerint X elvtárs az „órájára pillant s felpattan, üzleties mo-
dorban, mint aki jól végezte dolgát" .készül távozni, „veszi a kabátot,  
kucsmát s .kimért lépxekkel — a néz&érnek háttal — az ajtó felé indul,  

az ajtóból hirtelen visszafordul — maszk nélkül: ráncos, sápadt, megtört  

ábrázat", és amikor biztos, hogy Sink бné ,már nem hallhatja, így szól:  
„ ... ne gondolja, Ervin, hogy inko .gnitбban is úgy vélekedek, ahogy  itt 
szavaltam." A leleplező  mozdulat, .mellyel az álarcot leveszi és a várat-
lan kitárulkozás .többet mond el egy korszakról -- legalábbis a színház-
ban —, mint ha hosszú oldalakon át fejtegetjük, soroljuk a visszásságo-
kat.  

Varga István amatőrmód ügyetlen Trendezése, invenciótlansága — az  
emlékképeket mindig egy ,tüllfüggöny mögött játszatja — a színpadi  
vonatkozásban különben is statikus szöveget otrombára rontotta. Hú-
zásaiban sem volt szerencsés .kez ű . Például kihagyta azt a rövid részle-
tet, amivel Sinkбné jellemzi Sinkб  professzor „élhetetlenségét": „Reg-
gel tüzet akarunk gyújtani, de se aprófa, be 'balta. Kerülök-fordulok, s  
képzelje, a Prafesszpr elvtárs egyszer csak felkapja .a kagylót, és bete- 
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lefaná~l — a ,tartományi kormányházba! ... Szilágyi elvtárs? ... 0, kö-
szönöm, a kiutalt Lakás egészen remek, minden jó, de sehol egy vacak kis-
balta ..." Pedig ez a néhány sor is segített volna emiberközelbe hozui  a 
hőst.  

Az 'hiányzik ebből a műbő l és sokkal inkább az elóadásb б1, amit  
költők célratörđ  .tömörségével Tolnai Ottó egy régi versében így fogal-
mazott 'meg: „Sinkóék négyen voltak / egy törpe és egy óriás / egy  
óriása .törpében / egy törpe az óriásban".  

2. Föstött valóság, avagy „evezz, pajtás!"  

„Nyári utcarészlet, a színpad közepén, kissé .a háttérben, Romoda há-
za. A ház elđtt .pad. Az utca anögött elhanyagolt, pusztulassa ítélt teme-
tő  látszik, kisebb-nagyobb sírkövekkel. Romoda házában öreg gramofon  
nyekereg, egy régi fülbemászó sláger hallatszik.. ." — olvashatjuk a  
színpadi változat els đ  lapján. A színpadon azonban egészen mást láttunk.  
Nincs .a félsor ház, nincs az elhanyagolt .temet đ, nincs Romoda házi, s  
nincs a házból .elđnyekergđ  sláger sem. Látunk ellenben a háttérben és  
kбtoldalt magasba nyúló kulisszákramázolt fákat, a háttérfal el đtt egy  
csonka díszletfát, amelyr ő l kiabál a fösték, .a fa körül száradó halászhá-
lбk, .a színpad közepe táján két hanyatt fordított csónak, jobbról-balról  
széthányt limlom, képkeretek, vázák, m űvirág, egy pad, a bal oldali  
díszletfalról egy régimódi városi utcai lámpa mutatja magát .. .  

Eltűnt a Keglovics utca, s ez legkevésbé sem azért smlítend đ, mert  a 
rendező  és munkatársai nem az írói utasítás szerint jártak el, sokkal in-
kább, mert a Keglovics utcai valósággal együtt eLtu"nt egy világ is. Az  
utca nem csupán kerete ennek .a történetnek, hanem tartalma is. Az  
utca maga az életkép — sajátos csendjeivel, detonációival, az ott él ők  
téblábolásaival, vérre men đ  konfliktusaival, titkaikkal .és összetartozá-
sukkal. Az életképnek .éppúgy lényeges tartozéka, .e'leven része a hely-
szín —ebben .az esetben a Keglovics utca —, minta szerepl đk. Romoda  
háza éppolyan fontos szerepl ője az Ezen az oldalon-nak, mint Romoda.  
Az elđadást látva sohasem arra gondolunk, hogy a szerepl đk távozáskor  
bemennek egy .házba, ahol a történet és a Keglovics utcában él ők szem-
pontjából fontos dolgok játszódtak le, vagy kijönnek az ácsmester házá-
ból, s ez lényeges az események alakulása szempontjából, hanem csak  
arra tudunk gondolni, lemennek a szinpadrбl a kulisszák mögé vagy  a 
kulisszák közül 'lépnek be az el đadásba. A helyszín nem létezik, illetve,  
amit helyszínkбnt kell számon tartanunk, az inkább zöldre föstött dzrun-
gel széle, mint egy bácskai kisváros legvége. Sok jóakarat kell hozzá,  
hogy arra gondoljunk, e tömérdek zöld festék, a telezsúfolt színpad egy  
süllyedđ  világ ihínárba borítottságára akar utalni. Kétségtelenül jelkép-
nek szánták, holott már önmagiban is jelk бp. A rálicitálás nem nyoma- 
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tékos£t, hanem megsemmisít, tönkretesz. Emellett disszonáns megoldás is  
egyik oldalon a giccsesen festett díszlet és a papír- meg enyvszagú „fa",  

a másikon ,pedig a valószerűség aprólékos erőltetése, a halászháló, a  
méhészkedő  Szent János felszerelése, az ácsmester nyílt színen történ ő  
koporsógyártása ... Szerencsétlen ,beállításra mutat atörténet egyik  
kulcsjelen сtének színpadi realizálása is. A botcsinálta feltalálóért keres-
kedő  Adamkбt kell felakasztani Berger helyett. A fa ott áll, el őkerügy a 
kötél is, a hurkot Adamkó nyakára teszik, a kötél másik végét átdob-
ják az egyik faágon, minden pillanatban bekövetkezhet a tragédia  —
izgulni .mégsem kell, mert Adamk б  nem a, fa alatt, hanem az alkalmi  
bit&fától mintegy öt méterre áll, ha meghúznák a kötél végét, akkor,  

mielő tt a magasba lendülhetne Adamkó meggyötört teste, előbb keresztül.  
kellene ráncigálni egy csónakon és a szárításra kiterített halászhálón.  

Nevetséges.  
G,ion Tolnaihoz és Bosnyákhoz hasonlóan szintén a jelent a múlt em-

lékképeivel váltogató tedhnikát alkalmazza, azzal a különbséggel, hogy  

nála nem a szereplđk lépnek vissza saját múltjukba, játsszák el életük  

egykori történeteit, hanem a se gyereklány, se feln őtt Szent Erzsébettel  
és a félhülye Sebestyén gyerekkel, k .ét rezonőrrel játszhatja el a múlt  
eseményeit. Ez a dramaturgiai lelemény legalább két okból szerencsés.  

Mert .a játék folyamatosságát biztosítja, s mert jelzi a gioni próza .-
drámába is átkerült — többszint űségét, azt a tulajdonságát, hogy a már-
már naturalisztikus valóság felett, a földt ől alig arasznyira, de mégis  
fölötte lebвgó lírát is láttassa. Radoslav Dorić  pontosan ismerte fel 3  

gioni világ kétszintűségét, ennek ellenére nem sikerült színpadi eszközirk-
kel megmutatni a két szint sajátságos jellegét. Az alapszintként említ-
hető  reális nívót, a díszlettervez ő  hathatós támogatásával, sikerült szinte  
teljesen iltüntetn.i, az írói ábrázolás lírai vibrálását pedig a groteszk ir-
reális játék •irányába erősítette fel. Való, igaz, hogy sok leleményt el-
áruló játéksort ,talált ki — ahogy ez Szakolczay Lajos Színházbeli (1979.  

május) hosszú ismertetéséb ől is kiderül, Szakolczaynak ezek a jelenetie-
írásai voyager-kritikájának legértékesebb részei — ,  remek ötleteket ölt  
egymásba, de a legtöbbjük inkább önállósult betétként, mint az alap-
rajzra illeszthető  megoldásként érdekes. Főleg azáltal veszítnek hitelessé-
gükből ezek az alteregóval történ ő  emlékidézéséé, hogy az egyes epizó-
dokat ilyképpen megörökít ő  kettős, Szent Erzsébet és a félhülye Sebe--
tyén gyerek invenci бteli játékait, amelyeket pan,to.mimmel, ъábmozdula-
tokkal, mulattató karikírozó gesztusokkal kisérvek, Kordován, a késdo-
báló irányítja. Szakalczay szerint Dori ć  Kordovánnal ellenőrizteti a ki-
ötlött játéksort, játékmesterként van jelen a történetben, s amit a színpa-
don látunk, az igazolja is a késdobáló ilyen szerepét, csakhogy nem va•.  

lószínű , hogy ez a szerep indokolt. Mi jogon irányít és ellen őriz Kordo-
ván, aki maga sem különbözik a többiekt ől, hozzájuk hasonlóan elfuse- 
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rált ember? De ha lenne is alapja Kordován „fels&bbrend űségének", ak-
kor sem tisztázott, hogy mit nyer a gioni világ ezzel a megkétszerezett  

játékossággal. Szent Erzsébet és a félhülye Sebestyén gyerek groteszk rá-
játszásai vesztik el a szupervízar föllejük helyezésével distanciáló iróniá-
jukat. Rajtuk meg .már igazán nem érdemes gúnyolódni, elég groteszkek  

önmagukban is, felesleges külön is jelezni a tragikomikus tragikomiku'sá-
gát. Kordován sorsa megér egy drámát — írt is bel đle Gion egy remek  
tévéjátékot —, de a színpadi változatban, kivált ilyen inkább hátráltató,  

mint segítő  szerepkörrel, felesleges. Azzal, hogy idéz őjelbe teszi, ami kü-
lönben is már idézđjelben van, eltereli a figyelmet a Keglovics utcai  
világról, embe .rekrđ l.  

Kordován el đadásbeli szerepe hívja fel a figyelmet a rendezés legna-
gyobb hibájára:.a túljátszásra. Erre mutat az el őadás vége is. Szakol-
czay Lajos szerint Dori ć  csak „ .. , halovány utalással tette ... a másik  

parthoz való közeledés jelképét érthet ővé", s ezért nem róható fel a zá-
rбkép előkészítetlensége. Sajnos, nemcsak el őkészítetlen a befejezés, ha-
nem felesleges is. A prózaváltozatról írva jegyzi meg Biri Imre: „  .. . 
nem a Nregényes« ;konfliktusa lényeges Gion .könyvében, azaz hogy  

megépül-e az utcácska nyugalmát felborító s pwsztulását ígér ő  híd vagy 
sem... Hanem az emberi sorsok..." Az előadásban épp „az emberi  
sorsok maradtak vázlatosak. Az Optimista befejezés ellenére, Romodát  

és ifjú párját, Szent Erzsébetet nem lehet és nem is kell megmenteni. 
Adamkб  ,művészileg rég lejáratott „evezz, pajtás, a szebb jöv őbe!" gesz-
tusa, amellyel átadja az evez őt, azért anakronisztikus, mert hamis. A 
grózaváltazat Іtaыn .épp azzal kerülte el ezt a m űvészietlen és valóság» 
idegen gesztust, hamis reményt, hogy teljesen mell đzi, éppúgy; mint a 
két part 'közötti konfliktust, az el đadás pedig önnön hitelességét kérd đ -
jelezte meg azzal, hogy nem vállalta a zárt világ bels đ  drámaiságát ön-
magában — külsđ  ráhatások nélkül — megmutatni.  

3. Különféle olvasatok, avagy melyik az igazi  

A Végeladás lehető  olvasatai közül a rendezđ, Virág Mihály, azt vá-
lasztotta, amely a színpadi művet — jobb 'híján — a költ đ inek nevezett  
színház eszközeivel — víziókkal, lázképekkel — az emlékezés drámája-
ként közvetíti. Az elđadás nyitб- és zárójelenete bizonyítja leg еgyérte--
műbben és legszebb formában ezt a nendez đi szándékot.  

Csengetnek. Semmi válasz. Csak kés őbb, újabb ti.irelmetlenked& esen-
getésre mozdul meg a színpad sötétjében valami ember formájú fehérség.  

Lassan előrebotorkál. „Ho! Ho! Hol!? Hol vagyok!? Ho! Ho!" —  mo-
tyogja fulladozva, s hozzáteszi: „Megyek! Megyek már!" Kulcsokkal,  
gyufadobozzal csörög, lámpát gyújt, s míg a .látogató letelepszik, a fehér  

hálóinges öregember monologizál: mintha légüres térben lenne, szavai  
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visszhangszerűen ismétlődnek, álam és ébrenlét, múlt és jelen xalálkozik. 
Igy kezdődik a Virág Mihály rendezte Végeladás.  
A zárójelenet: Ismét, mint minden rész elején, megjelenik a borbély, de  

Csömöre már halott: ott fekszik a szarmával telehintett térké'p'padlón —
kiürült a szoba, csupán egy szalmazsáknyi szalma borítja, az és annyi,  
ami és amennyi a fagyhalállal fenyeget ő, de végül „csak" tüdőbajt okozó  
orosz télben a legjobban hiányzott —, és a borbélya váratlan сsemény-
tđl felzaklatva .több oldalnyi versbe szedve ismétli el a már halott élet-
mozzanatok zömét stoldja meg néhány elmulasztott motívummal, va-
lamint saját élettörténetének eddig neon hallott részleteivel, ,míg végül  
ó is Csömöre sorsára jut — „becsavarodik".  

A kezdő- és zárójelenet közötti szerves kapcsolat vitathatatlan.  A 
közbülsđ  epizódok azonban neon ilyen egy ёгteІmй  hordozói a rendez ő i  
koncepciónak, amely .a valóság és a látomás, a jelen és a .múlt közül  
sokkal inkább az utóbbit kedveli. Tolnai drámája nyújt .is bđven al(tal-
mat a víziók színpadi kiteljesítésére. Gondolok els ősorban a gyúródesz-
katáncra —Csömöre feje fölé tartott gyúródeszkával óva saját épségét  

élte át Budapest ostromát — ,  első  feleségéаek elvetélésére és kú тba  
ugrására, oroszországi megpróbáltatásainák tavaszváró emlékezésére —  

egy keze ügyébe került könyökcs đvel, akár egy kézre húzott muffal,  
táncalja-harmonikázza .el szomorú-vidám .táncát; ez az egész el đadás  
legjobb pillanata —, a hosszas bolyongás utáni elsó borotválkozás emlé-
kéneК  vagy Traakij agitáló beszédének felelevenítésére — a Trockijt  
alakító színész feje a háttérfalra felfutó Azsia-térképet átütve jelenik 
meg — és a fogolytáborban lejátszott megtorlás egymásra fényképezésére. 

Olyan látomássor ez, amely alkalmasint egy jó színházi el đadás ge-
rincvonulata léhet. S hogy mégsem lett, annak magyarázatát egyaránt 
láthatjuk abban, hogy a rendez ő  megfeledkezett az eszközök szeiektálá-
sáról, és hogy az író kínálta látomáskelt ő , -segítő  helyek .közü'l sem a  
legmegfelelőbbeket választatta ki. Egyik oldalon túlteng az illusztr .á.'.ó 
megoldás, mint amikor karfiolról beszélnek s az egyik színész egy nagy  
fej karfiollal szalad be, amikor 'keresztekr ől esik szó, a színen felemel-
nek egy keresztet, .amikor a f őhős második világháborús eseményeit idé-
zi vissza, akkor néhány német katona jelenik meg, a borbély színre lépé-
sét a közismert Figaró-dal .kíséri, amikor arról hallunk, hogy Csömöre 
felesége kútba ötre magát, akkor az 'egyik színészn ő  velőtrázó sikolyt  
hallat. Kivétel nélkül fölösleges rájátszás, melyekt ől azonban nem '_esz 
sem .több, sem hitelesebb a látomás, csak üres teatralitássá vltozik. A 
másik oldalon a rendező  nem vette ,észre, hogy az írói instrukciók közül 
látomásdwsító eszközökként mennyire alkalmasak a különféle zörejeit: a 
borbélyt :kísér ő  nádfüggöny hangja, a kerékpár nyikorgása, a szalma zi-
zegése, a borotva harsogása, a pamacsolás csattanásai ... Sokkal kifeje-
zőbbek és koncepcióba ill őek lettek volna, mint az említett  .illusztrlá- 
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sok. Hasonlóan nem illik a koncepcióba a színészek betétje, amely az  
elđadásban csupán annyi funkcióval bír, hogy a színészeknek is elad va-
lamit Csömöre bácsi. Aliтхodern ripacskodásuk semmivel sem járul  hoz 
zá a látomások kiteljesítéséhez, de környezetrajzi tanulmányvázlatnak  
sem fogható fel. Sokkal szerencsésebb lenne modernesked đ  szemfény-
vesztésük helyett egy jellegzetesen kisvárosi-kisiparos-kispolgári m ű lcPd-
velđ  fellépést eljátszatni. Igy legalább mili đkiegészítđ  elemként építhet-
ne be jelemzésüket a rendezés az el đadásba.  

Külön kérdés a befejezés, melyben a borbély éppúgy „becsavarodik",  
mint az emlékeivel viaskodó Csömöre. Ez a metamorfózis el đkészítet:en  
és indokolatlan. Fontos ellenvetés: Csömörének már régen senkije sen.  
volt, és lassan semmi зe sem maradt, a borbélynak ezzel szemben családja,  
gyerekei vannak. Sorsuk nem találkozhat ugyanabban a pontban, ha-
sonlóság lehet köztük, de azonosság semmiképpen sem. Még a nyilván-
valóan erőltetett sorsfolytonosság érdekében sem indokolt a borbély  
Csömörévé válása, pedig az el őadás zárójelenete épp ezt szeretné su-
gallni.  

Elképzelhető  tehát a Végeladás látomásként való olvasata, de ennek  
csak akkor van értelme, ha a rendezés eszközei egyértelm űen céiratö-
rđak, ha sikerül elkerülni a teatralitás kongó ürességét, ha mentesül az  
idegen elemek ballasztjától, ha az el őadás épkkezésébđ l nem hiányzik a  
fokozás tényezđje sem. Különben fölöttébb er ő ltetett és mesterk elt ior-
mában mutatkozik meg vagy szinte teljesen elveszik a kisembert hányó-
vető  történelmi sorsszerűség, az „innen jöttünk ... ide jutottunk" gondo-
lata, ahogy ez az оjvidéki Színház el őadásában is történt. Jóllehet meg-
jegyzend đ , hogy az „innen" — „ide" gondolat keménységét, megszen-
vedettségét a rendezés említett hibái mellett az író ilyen kongó monda-
tai, mint „nem szabad életet nemzeni, életet hoznia világra", még in-
kább: „nincs jogunk porontyokat mártania világ szenvedésébe" —
csakúgy vizenyősítették, mint a vendezés túrkapásai, mértéktelen e кlek-
ticizmusra.  

A Végeladásnak a fentivel szinte teljesen ellentétes olvasata is lehet-
séges, amely szerint nem az emlékek, hanem a jelen a lényeges, a hang-
súlyozandó.  

A kezdőjelenet így is elképzelhet$: Csengetnek. Semmi válasz. Csak  
később, újabb, türelmetlenked ő  csengetések után mozdul a színpad sö-
tétjében valami ember formájú fehérség. Lassan el đbotorkál. „Ho! Ho!  
Hol!? Hol vagyok?! Ho! Ho!" — motyogja fulladozva, de míg a láto-
gató letelepszik, nem monológizál légüres térben, hanem egy olyan mos-
datlan, ágyszagú ébredést mutat be, amelyb đl pillanatnyi helyzete, ma-
gánya és kiszolgáltatottsága, ,környezeté .nek közönye és saját múltja, az  
egész csömöresors egyszerre árad felénk.  

Az ilyen olvasatnak megfelel đen a zárókép is módosul.  
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Ismét megjelenik a borbély, de Csömöre bácsi ,már halott. Ott fekszik 
a szalmával hintet térképpadlón. A jelenet egyetlen szó nélkül zajik. 
A borbély meglep ődve konstatálja .a halált. A puszta földre vagy valami 
alkalmi tákolmányra „felravatoloza" az öreget, még egyszer megborot-
válja, mintha mi sem történt, mi sem változott volna, esetleg még meg 
is köpölyözheti, úgyis ez volt mindig a kívánsága, s közben elsötétül a 
színpad, vagy a borbély távozik, és Csömöre bácsi ott marad egyedül, 
mint ahogy mindig élt, testén a köpölyöz đüvegékkel. 

A .történet úgy futhat fel a kezdést ől a zárójelenetig, '.hogy néhány köz-
bülső  epizód még erđsitse Csömöre magányát, a környezet közönyét. 
Ebben az olvasatban azonban fölöttébb fontos szerepet kell kapniuk a 
tárgyaknak, s ezzel összefügg ően a 'Csömörében végbemen ő  drámai Víz-
delemnek, amelynek pólusai a tárgyaktól való tudatos szabadulás szán-
dékában (a tárgyak azonosak az életével!) .és a meglódult tárgyak gör-
csös visszafogásában jelölhet ők meg. Ennek a küzdelemnek a hat ásossá-
gához azonban szükséges lenne megírni még néhány .tár.gy, haszná Іati 
eszköz történetét, s ezeket a már megírtakkal — orvosságos üvegek, 
süvegcukor, tükrös szekrény stb. — együtt színészi játékkal önálló, de 
az alaptörténettől nem függetlenülő  kis drámákként elmélyíteni. Továb-
bá nyomatékosítani kellene a környezet .drámai funkcióját. A csak jöv ő , 
kérő  és sietve, szenvtelenül távozó városkabeliek magányt növel ő  ön-
zését. Ahogy egy interjúban Tolnai jelezte, gondot kellene fordítani 
arra, hogy Csömöre „környezete is minél közvetlenebb légkört árasszon". 
A jelenlét ürességét, szenvtelenségét kellene eljátszani a borbéllyal, a 
tragacsos fiúval, a házaspárral, a .cigánnyal, s őt a ,színészekkel is. Mind-
annyiukban fellelhetők ugyanis az efféle ábrázolásnak a motívumcsírái. 
Csak a színészi alakformálás aprómunkájával kellene eljátszani a bor-
bély .teátrális hákuszpokuszai mögött lapító piti érdekeltséget. Csak a 
fiú kíváncsi naivságát kellene némi mohósággal színezni. Csak a kíván-
csi ripacsok mindent .akarását kellene görbe tükörbe állítani. Csak a 
nászágyra vágyó fiatal párnak az öregember iránti .közönyét kellene ér-
zékeltetni. És lenn araég néhány „csak". Például Csömöre és a borbély 
kidolgozottabb kapcsolata .és nem utolsósorban minden színész alakte-
remtő  játéka .. . 

Igy döbbenetesebb, könnyesen ikeményebb el őadássá formálódhatott 
volna a Végeladás. S .attól sem kellett volna tartani, hogy dögszagú na-
turalizmus áradt volna felénk a színpadról, az élet játékterér ől. A szí-
nészi és rendszói eszközök megválasztása, a szerepek mélységének a 
megmutatása s nem utolsósorban a közbeékelt, a jelennek id đbeü retro-
spektfvát adó emlékképet szavatolták volna az el őadás emberi dimen-
zióit. 

Nem kritikusi okvetetlenkedés, elvetélt rendez ői hajlamok kiélése ked-
véért hozakodtam vel ő  a mű  ilyetén olvasatának gondolatával, hanem 
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mert a Végeladás alaprajza is inkábba második olvasatot és .negj Іle-
nitési formát sugallja.  

4. Egyetlen jelenet  

Megjelenítés szempontjából egyetlen figyelmet érdeml ő  mozzanata vzn  
a Bűnös-e a Szél? című  monodráma előadásának: egy műanyag hasábból.  
— mint a borossyánba zárt rovar — egy férfi pr бbál szabadulni. Amel-
lett, hogy látjuk kétségbeesett verg ődését jelző  mozdulatait, halljuk is,  
hogy számára .a szabadulás létszükséglet. Mintha irdatlan messzeségb ől,  
a föld mélyébő l vagy szédületes magasságból érkezne a hang: „Mi az  
igazság? ... Az igazság az, hogy nagyon is szeretném tudni, mi az igaz-
ság? Én nem félek az őszi .n.te beszédtől. Szükségem van rá. Valóban bű-
nös vagyok-e? Miben vagyok b űnös? Mennyire?"  

Mindössze ennyi az el őadás emlékezetes jelenete. Ami utána követke-
zik, annak szinte semmi köze sincs a kezd őjelenethez. Mert miután  a 
hasábba zárt !férfi váratlanul, különösebb er őfeszítés nélkül kilép b3r-
tönébđ l, a rákövetkező  másfél órányi játék .idđ  alatt nem az történik,  
amit a kezdés .alapján elvártunk. Nem .az igazságot keresi, holott ezt  

ígérte, hanem egy hazugság több változatát sorakoztatja föl. Hiába fut-
kos a magasba emelked ő  lépcsősoron az elképzelt vizsgál6biró előtt, fö-
lényeskedik a tyúktolvajnyi kaliber ű  cellatárs előtt, nyomkodja  bű  
bánatosan :könnyzacskóit, miközben levelet ír anyjának, ha nem az  
igazságot keresi, csak hazugságsztorikat talál ki. Szélhámossága szóra-
koztat, de igazságkeresése, ha ilyesmiről egyáltalán beszélhetünk, nem  
érint meg bennünket. Az ígéretes kezdeti kép teljesen funkciótlan és  
folyxatás nélküli marad. Még a zárбrészben sem kanyarodik hozzá visz-
sza a rendezés, hogy a hasábbörtön falai közé visszabújva a szélhámos  
elismételje a  bevezetőben hallott néhány mondatot. Nem mintha így iga-
zabbá, mélyebbé válhatna ;a „dráma", de a keret ilyenformán történ ő  
bezárása legalább a szenvedés látszatát kelthetné.  

S. Szőttes vagy gubanc  

Gobby Fehér Gyula monodrámájához hasonitan Deák Ferenc m űvé-
nek szerb nyelvű  előadásában is kizárólag a :kezdőjelenet mondható si-
kerültnek.  

Az elđszinpad bal oldalán fekszik egy elhanyagolt külsej ű, borotу á-
latlan, ősz hajú, .halálfehér öregember, a színpad mélyében megjelenik  
fekete útibőrönddel a kezében egy szürke ruhás, rémült arcú, negyven  
körüli férfi. Körülnéz a bomlást :idéző  ,téglavörös-hússzínű  szobában, ahol  
a falak, a mennyezet, a padló egyaránt az enyészet színét, nyomait vi-
selik, akárcsak a !helyiségben uralkodó rendetlenség, a középre húzott  
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hosszú ebédlőasztal, ,а  köréje vetett szedett-vedett székek, a jobb oldali 
falhoz állított pohárszék, ajtajából kixöredezett az üveg, a fekete ta-
karóval borított priccs, .amely csak színének jelképességével illeszk еdí к  
a szoba bútordarabjai közé, különben láthatóan idegen darab a már 
jobb időket is látott faragott bútorok ,között. A b őröndös férfi, amint 
megpillantja a priccsen fekv ő  öreget, megtorpan: nem tudja, él-e, ha-
lott-e. Néhány pillanat után megmozdul az öreg, felkel, odamegy a 
jövevényhez, egész közelr ől az arcába néz. Id őközben a jövevény bizony-
talan sietése dacos-dühös mozdulatlansággá merevedik; anérges, mert rá-
szedték.  

Eddig tart a hatásos kezdés, majd elhangzik az els ő  itt még indokolt 
artikulátlan kiáltás, hogy ezután a „beszélgetés" alaptónusa is maradjon, 
a késđbb érkezők, az öregember kisebbik fia és lánya, az öreg barátn ője 
s végül a rákvizsgálat eredményét hozó orvos is szinte kivétel nélkül 
kiabálva ,társalogjon". 

Deák Ferenc műve Lélektani dráma. A szerb nyelv ű  előadás — rende-
ző : Branislav Miéunovi ć  — alapján a Tor ilyen jellege nehezen lenne 
kikövetkeztethet ő . Megkurtult .a szöveg, de ezzel nem a m ű  belső  drá-
maisága vált tömörebbé, hanem az összefüggések mosódtak el, a sze-
replők közötti kapcsolatok és az egyéni sorsok váLta,k talányosanká. 
Látjuk, hogy zaklatattak, idegesek, egyenesen idegbajosak, emberi ron-
csok, akik ebben a téglavörös-hússzín ű  szabóban ágálnak, hangoskodnak 
és hosszan hallgatnak, de nem értjük viselkedésük okát. A lélektani 
dráma finom szövésű  szőttese összegubancolódott, a gubanc viszont csak 
rövid idejű  érdeklődésre tarthat szá кжat.  

6. Mitől lesz a látvány több önmagánál  

A budaiak szabadsága várszínházi előadásának megoldásait iényege-
sen meghatározta az alkalom, a sajátos helyszín. A rendezés (ifj. Szabó 
István) elsődleges feladata a vár teljes bejátszása, .a ,mozgalmasság és a 
látvány hatásos képekbe való komponálása. Közben azonban nem ár-
tana ennél többet is nyújtani. Két esetben sikerült is. Amikor a néz ő-
térre beállított statiszták — a néz ők maguk? —, a drámabeli budai nép 
csak némán néz és nem visszhangozza az árulók királyt .éltet ő  buzgó 
kiáltásait. Másodszor pedig, amikor a Budán árulással betelepült Károly 
Róbert .a trónusa el őtt térdelő  budai áruló 'hátára teszi a lábát, jelle-
mezve így önmagát és elmélyítve .a dráma szempontjából lényeges em-
beri alapviszonyt. 
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IV. DRAMAK, ELŐADÁSOK —SZÍNÉSZSZEMMEL  

A (kezdő) drámaírók jár аtlanok, a rendezők pedig önzők — állapit-
hatjuk meg a színészek lehet őségeit vizsgálva a jugoszláviai magyar dá-
mák itt ismertetett el őadásai alapján. Az írók arra összpontosítanak,  
hogy problémát írjanak ki magukból, helyzeteket vázoljanak, gondot.a-
tokat fogalmazzanak meg, a rendez ők pedig saját elképzeléseik rabjai,  
s közben sem azok, sem ezek nem sokat tör ődnek a színészekkel.  Az 
író számára a színész gondolatainak szócsöve, a rendez ő  szánfára a  
koncepció eszköze.  

Ennek ІkёvІtkІzm ёПyІ, hogy a négy el őadásban több jelent ős színé-
szi alkotási lehetőség kínálkozott, de lényegében csak két kimagasló  
teljesftményrđ l beszélhetünk. Daróczi Zsuzsáéról, .aki kivételes átválto-
zási képességével a tragikus alapszerep (Szent Erzsébet) mellett néhány  
Keglovics utca-beli alakot jellemzett és játszott el több groteszk szitiaá-
ciбt, és Bicskei Istvánéról, aki az esendő-szerencsétlen, félhülye Sebes-
tyén gyerekben mutatta föl a groteszk alakteremtés iránti rendkívüli  
képességét.  

Meg kell még jegyezni Bada Irén emberi ,melegséggel megformált Bo-
ri,skáját a Nehéz honfoglalásban, Árok Ferencnek bđ  karikírozással t5r-
ténđ  rájátszásait a monodráma második, vígjátéki részében, Fejes GyöYgy  

Csömöréjét azokban a pillanatokban, amelyekben szerepjátszás helyett  
sikerült azonosulni szerepével, Czi f ra Erika f. h. tragacsos fiúján k köz-
vetlenségét .a Végeladásban, Ferenci Jenő  (Adamkó) és Soltis Lajos (Ro-
moda) egy-egy gesztusát az Ezen az oldalon-bon, valamint Árok Ferenc  
(Sinkó), Jónás Gabriella (Sinkбné), Faragó Árpád (idős Sinkó), Albert  
Mária (idős Sinkóné) igyekezetét, hogy a Nehéz honfoglalás gondolati-
lag gazdag szövegtengere alól emberi mozzanatokat villantsanak  eiénk. 

A ,színészi teljesítmények — az els ő  kettő  kivételével — csak ré~z-
eredmények, félsikerek. S bár különösebb alakformáló invencióról áita-
lában nemigen tesznek színészeinktanúbizonyságot, a jugoszláviai magyar  
írók drámáiban vállalt szerepeik mégis többnyire inkább h ősies fel-
adatteljesí.tést, mint nagy alakítási lehet őséget jelentenek. Kivált, ha  a 
rendezők sem össztönzik őket igazi színészi munkára.  

Ezek után talán érthet őbb a bevezető  utalása: a jelzéseiben ígéretes  
drámairodalom további sorsa, kibontakozása kevésbé az frókon, mint  
inkább a rendezőkön múlik. Jб  lenne, ha a színházak, miután felismer-
ték a hazai drámairodalmat segft8 szerepüket, felismernék azon szere-
püket is, hogy a problémalátás, •gondolatfelvetés, élethelyzetek vázolása  
tekintetében is immár jelesked ő  írókat ők — s itt a színház elsősorban  
a rendezővel egyenlő  — tanítsák meg színházul  ltini. 
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KOLTAI TAMÁS  

r7 J MAGYAR DRAMAK  

Az utóbbi kik magyar színházának egyik legfontosabb jellemzije a  

drámairodalom föllendülése. Miel őxt ibeszámolnék 1979 számos jelent јSs  
drámabemutatójáról, szomorú kötelességem, hogy tisztelettel adózzak az  

egyik legjobb — sokak szerint a legjobb — magyar .drámaíró, U.rkény  
István emlékének. Urikény 1979 júniusában bekövetkezett halálával az  

a drámaíró távozott közülünk, aki Molnár Ferenc óta a legeredetibb  

dramaturgiát hozta Tétre a magyar színházban, ks ezzel — éppen Mol-
nárhoz hasonlóan — be tudott törni a v .ilágszínpadr.a. A Tóté é és a  
Macskajáték be јjárta Európát, és eljutott az amerikai földrészre is. Egy  

,két évvel ezelőtti statisztika szerint huszonnégy ország száztizenhét szín-
háza mutatta be Urkény darabjait; ennek .az adatnak a xükrében hozzá  

1116en groteszken hangzik egyik régebbi ikšjelentése: „Fejlett prózai kéz-
ügyességgel rendelkez ő  alkalmi drámaíró vagyok."  

Egy ilyen drámaírói siker manapsag, amikor .a hagyományos értelem-
ben vett dráma nélküli színházi forradalom korát éljük, rendkívül sokat-
mondó. Gondoljuk el, hogy az utóbbi évtized világszínlházának hány nagy  

eseménye zajlott le a színdarab részvétele nélikül. Peter Broak már 1966-
ban kollektív mádon hozta létre a Royal Shakespeare Company-vel US  

című  vietnami dokumentumjátékát. Mnoućhkine politikai látványosságai,  
Ronconi Ariasto-parafrázisa, Barrault Rabelais-ja és Nietzschéből szín-
padra irt Zarathusztrája, Rabert Wilson operái szintén nem hivatkozhat-
nak olyan „alapműre", amelyet bárhal és bármikor meg lehet rendezni.  
Ezek a szövegek együtt jönnek létre az el őadással, a dráma nem copy-
гightolható ibelđ lük, legföljebb maga a produkció.  

Ebben a színházi helyzetben Urkény észrevette .a szavak devalválódási  

folyamatát, és .megpróbálta visszaadni hitelüket, átüt őerejüket. Ezérx volt  
szüksége új dramaturgiára. „Egyre kevesebben .hisszük, hogy minden igaz-
ság és reálisan létez ő  a régi módon ma is közölhet đ  — írta egyszer. —  
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A szavak a világ valósága helyett mindinkább csak szavakat tükröz-
nek: »Szavakat mondunk el szavakról.« És aki nem nyugszik bele abb л.,  
hogy nyelvürrk, nyelvünkkel kultúránk s vele létünk tovább devalválód-
ják, megpróbál új utakon elindulni, új ihangsúlyakat keresni, új hely-
zeteket teremteni, és kész 'belekapaszkodni bármibe, ami újjászüli a szó  
varázsát éS terеmtőerejét."  

Az t5rkény teremtette dramaturgja legeredetibb darabja a Pisti a vér-
zivatarban, amelyet 1969-ben írt, de színpadra csak 1979 elején került a 
Pesti Színházban. Az események tragikus alakulásához tartozik, hogy az 
előadás rendezője, a magyar színiház egyik kiemelked ő  alakja, Várkonyi  
Zoltán a próbák közben megbetegedett, és néhány nappala premier után  
meghalt. A produkciбn Marton László végezte e1 az utolsó simításokat.  

A Pisti a vérzivatarban tulajdonképpen „egyperces novellák" füzére.  
Aki ismeri ezt a sajátosan őrkényi műfajt, a groteszk-abszurd egyper-
ceseket, annak nem nehéz „azonosítania" a drámát. Aki nem ismeri, 
annak számára idemásolok egy részletet az író bevezet őjéből az Egyper-
ces novellák 'kötetéhez: „Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen el đre-
hajolni, s ebben a poziturában maradva, a ,két lába közt hátratekin-
teni ... Íme, a világ fejtet őre állt." Ilyen fejtet őre állt világot ábrázol  
a Tóték, amelyben egy derék falusi tűzoltó családjával együtt dobozokat  
gyárt minden éjszaka egy őrült őrnagy kedvéért — mindez a másodnk  
világháborúban történik —, hogy megmentse egyszülött fiát .a haláltól. 
Az Оrkény-groteszk lényegéhez tartozik, hogy a ifejreállt világot nem  
tartja természetesnek. A megoldás nem az, hogy maradjunk csak terpesz-
állásban, és szokjunk hozzá, hogy fejjel lafel,é ,  a lábwnk közül szemlé-
lődve hasonulunk •a felfordult világhoz, hanem állítsuk a talpukra  a 
dolgokat, s így ikiegyenesedhetünk. Vagyis az őrnagyokat föl kell né-
gyelni a dobozgyártáshoz készített margóvágóval.  

A Pisti a vérzivatarban fölfordult világa azonos az utóbbi negyven-
ötven év magyar történelmével. Valójában mára Macskajáték szigorúan  
személyes jellegű  története is erről szólt. A Macskajáték igrotesz.kje mintha  
Prévert-ne.k arra a .mottójára épült volna, hogy „élni tudni annyi,mint  

nevetni a halálon s meghalnia nevetést ől". Ugyanez a mottó a majdnem-
abszurd Pistire is érvényes, ,a különbség mégis óriási. A Macskajáték dra-
maturgiája a levélregényforma színpadi adaptálása ellenére hagyamányos-
nak mondható, a Pistié viszont talán a legkülönösebb Úrkény valamennyi 
drámája közül. A Macskajátékban arról van szó, hogy az ember bioló-
giailag túlélheti önmagát, a Pistiben arról, hogy ugyanezt megtеheti tör-
ténelmileg is. A Macskajáték hősei mindennapi embereik, a Pisti címsze-
replője egy jelkép, a ,magyar Jamnes Band", aki minden halálból újra  
föltámad. A kétféle dramaturgiát semmi más nem hozhatja egységbe, mint  
az úrkény-groteszknek .az a furcsa karaktere, hogy a reálisat az ab-
szurddal, az abszurdot a гeálissal méri.  
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A Pisti a vérzivatarban az elmúlt évtizedek magyar történel ~mén vezet  
végig, anélkül, hogy volna központi hőse vagy egységes cselekménye.  
A cimszerepl đ  sűru"n változtatja személyiségét, két-három-négy alakban is  
előfordul, sđt amikor kis kezdőbetűvel irjá ~k a nevét, a kor éppen ak-
tuális eszméjét, gondolatát, ideológiáját is kifejezi. Pisti néha nincs, csak  

beszélnek róla, máskor meghal, dé mindig újra föltámad. Átvészeli a há-
barwkat, a forradalmakat, a rendszerváltozást, a törvénytelenségeket és  
még az atomkatasztrófát is. Pisti .a kor jelképe: halhatatlan.  

Ez a dráma olyan tarsasjátékra emlékeztet, amelynek résztvev ői ugyan-
arra gondolnak, de nem mondják ki. Vagy „pistit" mondanak helyette.  
Еhhez némi cinkosságra van szükség a néz ő  részéről. Meg léhet persze  
kérdezni, hogy nem tisztességtelen-e ez a játék. Miért nem mondja ki  

a szerzđ  nyíltan, hogy miről beszél? A válasz egyszerű : nem történelem-
könyvet ír, hanem színdarabot. Írói eszközökkel pedig a történelmet nem  
rekonstruálni érdemes, hanem inkább levonni a tanulságait. A világ „fej-
re állt" .néhányszor a tárgyalt id őszakban. Ahhoz, hogy olyannak lássa,  
amilyen, időszakosan Úrkénynek is föl kell vennie ugyanezt a pózt.  

Ha Pistit, a címszerepl& annak tekintjük, aki, vagyis sajátosan ma-
gyar fenoménnak, akkor nem fogunk csodálkozni azon, hogy 1944 -ben  
a kivégzđosztagot is đ  vezényli, és a kivégzendők között is đ  van; hogy  
ideiglenesen megkett őzđdik, egy Pistiből 'két Pisti lesz, egy szovjetbarát  
és egy németbarát, és ez addig tart, amíg nem tudni, ki ,gy đz a háború-
hon; hogy bujkál, és röpcédulát oszt, és agitál, és fél, és kivégzik, és  
fölszabadul, és nevelik, és fejl đdik, és példaképnek állítják, ós szobrot  
emelnek neki, és mértékegységnek használják, és kiderül, hogy egyáltalán  
nem is létezik, de ezt el kell titkolni, és háromnapos gyászt rendelnek cl  

az emlékére ... És minden alkalommal újra föltámad, elkezdi elölr ő l, csa-
lбdásak árán is, a romok hátán is, kiábrándultan is új hittel, az életre-
valбk elpusztíthatatlanságával.  

A groteszk józansága és kegyetlensége Urkény összes darabja közül a  
Pistiben a legszembetűnđbb. Látszólaglegközelebb áll az abszurdhoz. Ezt  
a .benyomásunkat er ősíti, hogy nincs egységes dramaturgiája. Az egyperces  

jelenetek gyakran más-más bels ő  logika, gondolati mechanizmus alapján  
működnek, megformálásuk, nyelvi hangulatuk is eltér egymástól. Pisti  
olyan Jolly Joker, aki mindenki helyébe behelyettesithet đ  — ha az utóbbi  
évtizedek történelmét határainkon belül élte át. Pisti az, akivel a fönt  
említett idđszakban megtörténtek az események.  

A Pisti a vérzivatarban történelmi dráma. Csekély er őfeszítéssel min-
den jelenete lefordítható és megmagyarázható, egy-egy ismert sorsfor-
dulóhoz vagypolitikai eseményhez kapcsolható. A klisézett halandzsanyel-
ven zajló törvényszéki .tárgyalás például a ikoncepci бs ;perekhez. A hal-
konzervekre ragasztott cédula („Ezen okmány +felmutatója ártatlanul  
szenvedett!") a lehabilitálásokhoz. És így tovább. Ennek a dr.amatur- 
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giának az ereje éppen abban van, hogy nem kell minden szét, minden 
helyzetet „megfejteni". A Pisti nem parabola. Nincs mögöttes története,  
csak mögöttes gondolati tartománya. Apró metszeteket tk ёsz іt a közel-
múlt képeib&l, nem fényképfelvételeket. Minden metszetben csak a csont-
szerkezet fontos. A modell. Kicsit bizarr, hogy az átvilágított kor „tu-
lajdon alakja és lenyomata" — lásd Hamlet — a hozzá tartozó pszi-
cihológia és meseszövés nélkül jeleik meg. De a röntgen képerny&je mö-
gött maga a valóság ,terül el, egész történelmi kiterjedésével. 

Ugyancsak a Pesti Színház mutatta be Horvai István rendezésében 
Csunka István színművét, a Deficitet. Ez a :bemutató annyiban hasaniít 
az el&bbihez, hogy a darab szintén nem új, egy évtizeddel ezel&tt, pon-
tosabban 1967-ben született, és mindeddig nem ,került színpadra. El ő -
adása nagy nyeresége színházi életünknek, annál is inkább, menta sok 
kiváló drámát író Csutkának — legutóbb a Házmestersiratóval aratott  
sikert — egyik legjobb munkája. 

A Deficit két értelmiségi házaspár 'egyetlen hosszú .éjszakájának leírása. 
X és Y,illetve Z és W — a szerz ő  azabécé betűivel jelöli hőseit, s mint 
később kiderül, ez is a szerepi&k furcsa játékához tartozik — gyakran 
együtt iöltiik estéiket valamelyikük lakásán. Az egyik ilyen estén X —
a legidősebb, legokosabb közülük, 5 az irányító személyiség, természetesen 
férfi — azzal az ötlettel áll el đ  barátjának, Z-nek, hogy cseréljék ki 
a feleségüket. Azaz hódítsák meg és vigy& ágyba a másik asszonyt, ter-
mészetesen anébkül, hogy lelepleződne a megbeszéli terv. Nem afféle 

}hűségpróbáról van szó, mint a Cosi fan tettéban, hanem — X szerint --
tisztán filozófiai kísérletr&l. Úgy tartja ugyanis, hogy ima •már csak az 
ágyban lehet forradalmat csinálrLi, imás cselekvési 1khet őség nincs. Ha a 
tkísér .let sikerül, az aktus még vihet „egy kis életet, nyüzsgést, lendüle-
tet" a baráti négyes elposványosodó kapcsolatába. Tágabb értelemben: 
történne valami, ami fáj, ami visszavonhatatlan, ami tettérték ű  a hét-
köznapok állóvizében. 

A darab kezdetben olyan, mintha Edward Albee Nem f élünk a farkas-
tól című  színművének magyar másolata volna, s csupán behelyettesítené 
a kiégett (vagy ikonfarmista) amerikai értelmiségieket a megfelel ő  hazai 
négyesfagattal, amelynek .tagjai — Közép-Kelet-Európában vagyunk! —  

kicsit iörtérnelmibb mбdon gondolkodnak, kicsit önelemz&bbek, kicsit tá-
gabb látókörűen sírnák, de lényegiileg ugyanolyanok. A szokásos értel-
miségi dumaparti „rítusa" is ihasonlбképpen zajlik, sok-sok ivással, s mint 
Albee-nál, „vendégszorongatóval", „háziasszony-hemperget ővel". Azono-
sak a rossz közérz вtet levezető  pótcselekvések — a iьоћбсkоdas, a játék, 
a perverzió, а  szadomazochista hajlam, az intellektuális nyakatekertség. 
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Mindez csak álcázná — ha tudná — a nZély és feloldhatatlan kétségbe-
esést, a ,kielégületlenséget, a csömört.  

A darabnak ezen a síkján a .tipikusan értelmiségi életformaválságról 
van szó. De .létezik — mint Albee-nál is — egy anögöttes sík, amely a 
frusztráltság, az elcsüggedés végs ő  okát 'tartalmazza. Martha és George, 
a Nem f élünk a farkastól házaspárjának esetében ez a végs ő  ik az, hogy 
nincs ,gyвrekük; ezért azt „jártsszák", hogy kitalálnak, hazudnak egyet
maguknak. X játékának, а  ѓeІesбgсseгбnek is a deficit, vagyis a hiány 
— a сsele'kvési lehetőség ihiánya — .a .mozgatója, de mögötte hitet pa-
rancsalб  bizonyosság van: a forradalmi eszme. Barmilyen patetikusan 
hangzik is, X a ,társadalmi forradalom eszméjét őrzi .a telikében, annak 
a nevében és értelmében szeretne cselekedni; konfliktusa abból fakad,  

hogy úgy érzi: erre 'a cselekvésre nincs reális lehet ősége. (Pontosabban 
nem volt ,a hatvanas években, amikor a darab cselekménye játszódik. )  

X lelkében tehát éppen nem deficit, hanem többlet mutatkozik, leg-
alábbis Marthával és George-dzsal szemben. Azok ugyanis nemlétez ő  
illúziбba  kapaszkodnak, míg X olyasvalamiben hisz, ami valóságosan 
létezik. Csurka jegy szimbólumba rejti ezt a „valóságosan létez őt". X egy 
!hegedű tokot rejteget, benne egy géppisztollyal .és a Kommunista Kiált-
vány vörösbe kötött ,példányával. Világos, hogy itt ,mindkett đ  jehkép: az 
egyik a forradalom klasszikus fegyvere, ,a másika forradalom klasszikus 
ideológiája. Jelképes, hogy X őrzi őket, ső.t együtt őrzi a kettőt, s végül 
metaforikus maga a ihegedwtak, hiszen egyértelm ű , hogy X nem a tár-
gyakat őrzi, hanem azt a gondolatat, amelyet e tárgyak jelentenek. 

Csurka a csehovi dramaturgia mintájára az .első  .résziben exponálja be  
a szimbolikus hegedűtokot, de úgy, hogy a második rész végén „süljön 
el" — akkor, amikor 'a felemás módon sikerült feleségcsere az eddiginél  

is keserűbb szájízt hagyott a szerepl őkben, és .csömö.rük, ha léhet, még 
tovább fakozбdott. Ezen a pszichikai .mélyponton veszi el ő  X a hegedű-
tokot, hogy „titkát" rábízza az intellektuális partnerek egyedül méltó 
W-re, barátj a  feleségére. S ekkor 'kiderül: a tik üres. Kulcsa X-nél, a 
rejtett tárgyakról senki sem tudott, a tik mégis üres. Itt újabb szimbó-
lummal fejeli meg Csurka .a szimbólumot. A sikertelen „ágyforradalom" 
után — ezt .akarta beb:izonyitani X — ,még mindig ott van a virtuális 
valódi forradalom lehet ősége. De ha „a tik" üres, akkor ,már ez a 
lehetőség is elveszett. A csalódott X magabon őrzi tovább a forradalom 
dallamát; az utolsó jelenetben, egyedül maradva, az Inxernacionálét dú-
dolja, •miközben .ráereszkedik a függöny. 

Csurka írói erénye, hogy egyszerre tudja h ősét kívülről és belülrő l 
láttatni. Együtt érez vele — világmegváltó •forradalmár lelkével egy 
forradalom .nélküli, megválthatatlan világban —, meg is sajnálja, amiért  
ez a lélek elrohadt, ugyanakkor tárgyilagosan közli, hogy vége a ro-
mantikus forradalmarkodás ,idejének. A darab befejezése el őtt W arra 
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figyelmezteti X-et, hogy az üres heged űtokba vigyen hegedűt: „Végül is  
az való bele."  

A Deficit egyike azoknak a drámáinknak, amelyek az elmúlt harminc  
év szocialista (fejlődésének útját — nekilendüléseit és visszatorpanásait,  

kornyarait és útvesztőit — elemzik. Csurka maga is abba a nemzedékbe  
tartozik, amelyik nem kényelmes útitársként kornmentálta végig az uta-
zást, hanem részt vett a menetelésben. Számonkérésének azért van hitele,  

min nemcsak a kontó .l követeli meg az eszmények valóra váltását, ha-
nem a kor szülőitő l ,is — önmagától, ikontársaitól, mindannyiunktól. Drá-
mája ott igazán j б , ahol a dtiiálógusok a szereplők spontán ak .ciáinak sod-
rásából fakadnak, és ott -törik meg ikissé, ahol a h ősök túl sokat önele-
meznek vagy „vallanak". Ez a vallomásosság, ez a bujkáló líra hozzá-
tartozik Csurka István írói arcképéhez, és ,rácáfol azokra, akik kajánnak  
tartják. Virtuóz drá ~tmatechnikáját smár senki sem vitatja. E tekintetben  
a Deficit val&szín ű leg a legjobb darabja, igazi jutalomjáték azoknak,  
akik szeretik a zárt dramaturgiai ''helyzeteket. (Az el őadás érdekessége,  
hogy a rendező  Horvai István négy új szerepl ővel, új díszlettel elkészíti  
az inszcenálás .egy lehetséges másik változatát.)  

s 

A közelmúl,t harmadik jelent ős új magyar drámabemutatója vidéken  
volt, a kaposvári ,Csiky Gergely Színházban. A fiatalabb, harmincas év-
járatú irónnemzedék »egyik legt вh~etségesebb képvisel ője, Bereményi Géza  
jelentkezett Halmi —  vagy a tékozló fiú cím ű  színművével. Ha nem  
számítjuk a Vxgszínház néhány évvel ezel őtti sikeres musicaljét, amely-
nek Harmincéves vagyok volt acíme — ebben társírókénx vett részt —,  
akkor ez a második ihivatásas színházi bemutatója Bereményinek. (Ko-
rábban amatőröknek is dolgozott.) Az elsőt, a Légköbmétert, a Pesti Szín-
ыz ,mutatta be; fiatal h őse, ,a Ki kortana agresszív lakásszerzési kísér-
letei közben kapcsolatba kerül egy bérház lakóival, s mert ez a ház ter-
mészetesen a társadalom egy szelete, .megismerünk egy sor ,megismerésre  
méltó (de ékevéssé szeretetreméltó) embert, a hozzájuk .tartozó ,társadalmi  
jelenségekkel.  

A Légköbméternél 'kiérleltébb, felnőttebb dráma a Halmi. Els ő  jelleg 
zetessége, hogy Hamlet-parafrázis. Shakespeare .tragédiáját mai környe-
zetbe helyezi a szerz ő . A címszereplő  egy rtizennyolc éves, érettségi el őtt  
álló fiatalember, akit egy gyanús idegen ,kerülget az utcán. Amikor végre  
sikerül találkoznia vele, „félrébb helyre" inti, majd !közli vele, hogy ő  
az apja; +külföldön él ,tizenkilenc .éve, .amióta a fiú megszületett. Hosszú  
monológba kezd az öccsér ől, aki most Halmi anyjának új férje. El-
mondja, hogyan igyekeztek tő le — az Apától — megszabadulni, amikor  
az Anya már „férje öccse nője" volt. Akkoriban 1956 után voltunk,  
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szerepel a törtbnetben ellenforradalom, börtön, disszidálás ... Ezen  a 
ponton Halmi félbeszakítja Apját: „Nem vagyok köteles meghallani ..."  

I;tt araár ,nyilvánval6, hogy Halmit apja szelleme kísérti. Pontosabban:  

az apák szelleme — szellemen nyilvánvalóan nem egy •természetfölötti  

lbnyt, hanem egy elđbbi kor üzenetét értve. A különbség Shakes,peare-
hez iképest nemcsak ez. Halmi ugyanis nem azt válaszolja, amit Hamlet  
(„Meghallani köteles vagyok"), hanem az ellenkez đjbt. Halmi-Hamlet  

nem kér az apák szelleméb ől. Ez Bereményi drámájának alaphelyzete,  
a különállás, a „más"-ság megfogalmazása.  

Ez az alaphelyzet sok ,mindenre figyelaneztet. Bizonyos értelemben vá-
lasznak tekinthetđ  az elózđ  drámaíró-nemzedékek anűveire, akár оrkény  
és Csurka fent említett darabjaira is. Azokban ∎háborúkról, forr.adalmak-
гó1, ellenforradalmakról volt szó, s a szerepl&k azért IkuZdottek, hogy  
helyrоtolják a kizökkent időt (vagy azon vitatkoztak, hogy sikerült-e  
helyretolniuk). Bereményi h ősének ez már nem valóságosan létez đ  kér-
dés. Nem is élt azokban a „kizökkent" id đkben  .. . 

Nézzük tovább a történetet. Szerz đ i .trouvaille, hogy a Hamlet minden  
szerep16 јének megvan a mai megfelelője. „Claudius"ibefalyásos igazgató;  
„Gertrud" idült alkoholista, „Polonius” aláљkodб-helyezkedő  alak, Halmi  
volt .tanára; „Ophelia" gyönge fölfogású, neurotikus •teremtés; „Laertes"  
külföidre indul, hogy hazahozza disszidens testvérét, s az útlevelét a  
befolyásos „Claudius" szerzi meg; „Rosencrantz" .és „Guildenstern" egy-
kori vagányak, akiik konformista beilleszked đ'kké válva hajland&k kiszol-
gálni mindenhatalmat .., és így tovább. Nem csoda, hogy  Halmi-Ham-
1et rosszul érzi magát ebben a társaságban. Nem csoda, hogy lázad.  
Lázadása puszatitó .és önpusztító egyszerre. Elutasitj.a Apját (a „Szelle-
met"), ,akit halálra gázol a villamos. Kiszolgáltatja osztálytársainak  a 
maga Opheliáját, s ezzel megöli a lány apját. Nevel đapjának biztatására  
turistaként Párizsba utazik, majd amikor már mindenki azt hiszi, hogy  
többé nem jön haza, váratlanul mtt'han terem. Id đközben az elaneklinikára  
zárt „Ophelia" ,megszökött, és a Dunába fulladt, az Anya pedig épp  
azon .az estén mérgezi meg magát, amelyen a fia hazatér. A kórházban,  
ahová — már későn — gyomormosásra szállítják, Halmi egy Őrülttel  
találkozik, s mert föltűnđen hasonlít az elhunyt Apa-Szellemre (ugyanaz  
a színész játssza), lázas kétsbgbeeséssel apának sz бlítj'a. Az Őrült fojto-
gatni kezdi, s Halapi nem védekezik  .. . 

A cselekmény leírva talán kimódoltnak Ihat, eljáatszva neon az. Bere-
mbnyinek sikerült „liforditania" a Hamletet, s a shnkespeare-.i minta  
modelljét fölhasználva eredeti drámát írnia. Ez a mai Hamlet a társa-
dalmi normáktól elütő, szabálytalan-kezelhetetlen fiatalember tipikusan  
az, akit deviáns személyiségnek neveznek. Tragédiája, hogy fel đrlđdik  
csak azért, mert nem akar hasonlóvá válni senkihez, akit maga körixl  
lát. Az író távolról se-m idealizálja h đsét. Halmi áldozat. Különb ugyan  
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másoknál, akik — a darab szövege szerint — „utánozzák a tönkreanent  

elődöket a tönkkremenésben", de saját programja nincs. Persze nem is  

lehet, hiszen még csak egy lelki . sebekt ő l vérző, harapós, vad kamasz.  
Életével és halálával arra a hiányra (deficitre!) figyelmeztet, amely nyi-
tott .lelkű  tinédzserek szívében betöltésre — eszmékre és eszményekre  

— vár.  
Az előadás érdekessége, hogy egy fiatal .filmrendez ő , Gothár Péter  

második színpadi munkája. (Egyébkéntnemrégiben nevezték ki a kapos-
vári színház főrendezőjének.) Igy nem meglepđ , hogy a színpadon is  
a filmes hatások uralkodnak. A .rendez ő  mintha egy fekete--fehér film  
anyаgaként kezelné az ötletes díszletet, amely a szürke különf éle árnya-
lataira épül. A díszlettervez ő  — Pauer Gyula — lámpák sárga fényé-
vel, egy-egy ajtón beömlő  fényzuhataggal vagy éles neonvilágítással  
bontja ki s szűkíti 1e a helyszíneket a színpad szürke dobozából: utca-
részletet, pályaudvart, szobát, kórházfolyosót. Ezeken aszínhelyeken  

bolyong, lđdörög vagy rohangál egzaltáltan korunk Hamletje, aki vá-
ratlanul emlékezetünkbe idéz egy másik h őst. Henryket a lengyel Gamb-
rowicz Esküvő  című  színművéből — egy másik Hamlet-parafrázisból  —, 

aki .az elmúlt évadban ugyanezen a kaposvári színpadon rebegte el mo-
nolбgját. Azt a monológot, amely így kezd ődött: „Embert nekem ...!"  
Bereményi Halmija nagyon hasonlóan beszél: „Én is valami ilyet aka-
rok, egy egyetlent, egy olyat, aminek oda tudom adni magam, hogy ne  

mérlegeljek itt, ahogyan ti most és mindörökké ..." S mert nem találja  

meg ezt az „egyetlent" — meghal. Igy hát ő  „jб  öesénik s fiunk" — mint  
Shakespeare írja —, aki nem akar senkinek az öccse vagy fia lenni,  
csak önmaga. Vajon nem hiábavaló-e a halála? A ikérdésen eltöpreng-
hetünk, miközben a darab utolsó jelenetében „Claudius" — aki shakes-
peare-i megfelel őjétől elxérően életben marad — fiává fogadja Halmi  
„utódját": a Fortinbras és Laertes alakjából összegyúrt fiatalembert.  

AZ Ú J NEMZETI SZÍNHÁZ  

Az elmúlt agy-másfél év fontos eseményt hozott a magyar színházi  

életben: wj vezet őket kapott a budapesti Nemzeti Szfnház. A változás  

fölborzolta a kedélyeket, különösen amikor az újonnan kinevezett igaz-
gató alig fél évvel beiktatása után lemondott. A „legújabb" igazgató a  

jelek szerint azóta harmonikusan együtt dolgozik munkatársaival, Szé-
kely Gábor .főrerLdezővel és Zsámboki Gábor vezető  rendezővel. 6k ko-
rábban a kaposvári, illetve a szolnoki színház igazgatói voltak; mind-
ketten a fiatalabb rendez őnemzedékhez ,tartoznak — negyvenen aluliak  

—, és nevükhöz fűződött az ország ,két legjobb vidéki színházának föl-
virágzása. Az izgatottságot részben éppen az 5 ikinevezésük okozta: sokan  
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fölvetettek, hogy érdemes-e fölbomlasztani .két kit űnőeл  működő  társu-
1atot egy bizonytalan kimenetel ű  vállalkozásért..(A Nemzeti Színház két 
évtizede a magyar színházi élet egyik neuralgikus pontja, ezért tekinthet ő  
a vállalkozás bizonytalan kimenetelvnek. Ami pedig a két .vid бы  együt-
гtes „fölbomlasztását" illeti: kétségtelen, hogy Kaposvárról és Szolnok-
ról a rendezőkkel együtt a Nemzeti Színházhoz szerz ődött a társulat 
legjava.) 

Azóta hat .bemutató zajlott le, és az eredmény nemcsak jobb, mint  

ahogy várni lсhetett — t еhát az első  évad nemcsak relatív sikert hozott  

—, hanem abszolút mértékben is jó. Statisztikailag szólva: ötvenszáza-
lékos. Három előadás egészen ,kiváló: Büchner Danton halála című  drá-
mája, Arnold Wesker Konyhája és Mroze'k Emigránsokja. Nem kell szé-
gyenkezni a másik három miatt sem: Gorkij Éjjeli menedékhelye,  MoLiére 
Az úrhatnám polgára és a mai magyar irodalom egyik nagy ö гegéneü, 
Weöres Sándornak Szent György és a sárkány cimű  tragikomédiája, ha 
nem is egyenletes színvonalon .megvalósított, de koncepciózus, tehetséges, 
profi szinvon.alú produkció. 

S ami fontosabb: ta hat el őadás együttesen számat ad egy nagyvonalú, 
politikusan elkötelezett színházi ,elk бpzelés csírázásáról. 

* 

A Nemzeti Színház kétségtelenül „rendez ői színház". A rendez ők közül 
Szákelv Gábor látszik a legdirektebben politikus alkatnak. Ő  állította 
szívpadra a Danton halálát ,és az Emigránsokat.  

Büćhner-rendezésében Székely világossá tette, hogy a darabot nem 
szabad leegyszerűsíteni a forradalmi terror árán is tovabbviv ő , erényes 
Robespierre és gaz általa a forradalom kerékköt őjének nevezett, megfá-
radt epikureus Danton vitájára. Párosukhoz szorosan kapcsolódnak har-
madiikkén.t a népjelenetek, amelyek shakespeare-i .bels ő  hullámzásukkal 
— amiben az elégedetlenség forradalmi hangja és e forradabmi hangulat 
eltorzulásai egyaránt .tükröz ődnek — egészítik ki teljessé a szerz ő  for-
r~adalamk бΡpét. 

Székely értelmezésében a dráma nem Danton-centrikus, s őt a Danton 
—Rabespierre viszony is Danton--Robespierre—Saint Just viszonnyá tá-
gul. Az előadás nem „leplezi le" Dantont, de kritikával ábrázolja mo-
ralizaló i,gazság.ait — amíg azok szónoklatok csupán. Azáltal, hogy Dan-
ton önmagát állítja talapzatra, megfoszt a lehet ősбgtől, hogy mi állítsak  
rá mint monstruózus áldozatot. Természetesen megmarad áldozatnak —
a „hascsvkarásért" kell b űnhđdnie, amit társaival együtt kapott a közös  
„lakomán".  

A másik oldalon, Robespierre aszkétaarca és népidegensége, ironikus 
racionalizmusa és ideges hiúsága mögött annak a következetes forradai- 
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,mórnak a felemás drámáját is érezzük, akinek ,kezéb ől „fönt" is, „lent"  
is kicsúszik az események irányítása. Mindenekel őtt Saint Just lép túl  
Rabespierre-en. Büohnernél az utóbbit nevezi Danton a forradalom  

dogmájának, .az előadásban Saint Justre jábban illik a név: hivatalno-
kian rideg racionalizmusa mögött már nem ,találnánk semmilyen erkölcsi  

vagy poli;tvkai skrupulust. Müközlben a terrort sz еntesítő  Konvent-szónok-
latával fanatizálja а  +képviselőket, azalatt a diadalmas Marseillaise ellen-
pontjaként „a 'következ ő  lépcsőfok" emberei már a Danton elleni kira-
katpert készhik el ő .  

S végül az utca népe is vívja a maga külön far.radalmát, amely az 
előadásban plebejus agitátorok osztályharcra hívó szavából .színez ődikát 
és torzul el lincshangulatot kelt ő, szennyes indulattá. A forradalom tehá;t 
lent és fent egyaránt „megfagy" az .el őadásban, akárcsak Büchnernél, 
eszméje mégsem válik kiábrándítóvá, mert az illúziótlan szembesítés a 
valósággal, a megfagyott forradalom drámabeli negatívja xörvénysze-
rűen előhívja magából a tömegek részvételével és felszabadításával járó 
pozitív forradalomképet. 

Székely másik rendezése, az Emigránsok, a kétszemélyes kamaradráma 
intellсktuális feszültségére épít. Mrozeik m űve sajátságos közép-kelet-eu-
rópai dráma; bár sokfelé sikert aratott, „rólunk" szól, itt értjük meg 
igazán, Európa közepén. Széikely értelmezése mentes minden absztrakció-
tól: szó szerint nagyon valóságosnak veszi szerepl ő i — .az .értelm,iségi 
AA és a (kétkezi munkás XX — drsadalani és egzisztenciális helyzetét. 
A színhely — alagsori szükséglákás egy mai nyugat-európai nagyváros-
ban — csaknem naturalisztikusan részletez ő . A színészek, a kiváló Ga-
sas Dezsđ  .és Avar István megélik az ,emigránslét minden széls ő ségét.  
Az előadás központi gondolata az „értelmiségi ikutyaszorító": AA, a 
hontalanul egyben gyökértelenné is vált entellektüel rádöbben, hogy mi-
helyt kívül Іkегј.п  azon a társadalmi valóságon, amelyben nem érezte 
szabadnak magát, törvényszer űen szabad lett — vagyis szerencsétlen 
módon megszabadult — ama iképességét ől is, hogy megfogalmazza a sza-
badság ihiányán alapuló filozófiáját. 

Zsámbéki Gábar líraibb, poétikusabb alkat. Bár áttételesen, de ő  is 
társadalmi ,kérdésвkről szól. Igy tűnik, a közösségek sorsa érdekli, az 
együttélés szabályairól készít színpadi tanulmányokat. Azt mondhatnunk 
rendezéseit látva, hogy nem annyira az egzisztencia, inkábba ikoegzisz-
tencia érdekli. 

Legharmonikusabb munkája A konyha, az angol „angry jowng mar"-
ik egyikének, Arnold Weskernek Ігаln leghires вΡbb, korai színműve. Olyan 
dráma, аmelуben a részletek igazsága vezet cl az egész igazságálhoz. Lé- 
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nyege, hogy a konyha zárt mikrovilágából ki tud látni atágabb való-
ságra, anélkül, hogy kilépne a „naturális" falak közül. Az el đadás hang-
súlyozza, hogy különböz б  nemzetiségű , felekezetű , társadalmi helyzet ű  
emberek dolgoznak itt egymásra utaltan, hierarchikus alá- s fölérendelt = 
ségben. A mézetek és életvitelek látszólag szabadon keresztez бdhetnek,  
de a me .ghatározб  mégis a munka, pontosabban a hajtás, ami pokoli föl-
fokozattságánál fogva egy értelmetlen, küls đ  kényszer már-már kafkai  
szimbólumává válik. Zsámbéki rendezésébđl világossá válik, hagy a da-
rab sajátos alulnézetb đl látja a világot: a konyha nyüzsgi pokoltorná-
cához a lengбajtán túlra oda kell képzelnünk az éttermet, ahonnan a  
tulajdonos, Mr. Marango érkezik nagy néha, mint ama .másik világ kép-
viselője. Ezen a ponton átjutattunk Wesker •tágabb világába, amely az  

élet .mechanizmusát jelképezi: már nem agyszer űen a konyhát kell lát-
nunk, hanem a világ nagy szín játékát, .a testrum mundit is.  

Wesker egykor azt hirdette, hogy számára konyha az egész világ.  
Zsámbéki rendezésének minden mozzanata tiltakozás ez ellen. Az 6 kony-
bája önkényrezervátum, és létét azért hozza nyilvánosságra, hogy ne  
váljék védett ,területté. Ennek megfelel ően az elđadás tarsózkodik a túl-
zott filozófiai általáлosítástбl: kevesebb benne a metafora, és több az  
életteli valóság. Bármennyire tökéletesen kidolgozott a konyhai tevé-
kenység stilizált pantomimje, mégiscsak másodlagos az emberi magatar-
xások igazságához ,képesx. S így a színész a f6szerep16: az egyén és a  
társulat; az együttes ,tagjaiból az :állandó jelenlét hitele csinál személyi-
séget. Az együttes színpadi munkájából áradó harmónva önmagában cá-
folja a föltételezést, miszerint a kozmikus reménytelenség világértelme-
zését kell keresnünk A konyhában. A „konyhából" kilátnia világra,  és 
Zsámbéki konyhájából olyan világra látni, amelyben értelmes munkával  
értelmes élet rendezhet ő  be.  

Kevésbé sikerült Zsámbéki Gorkij-rendezése, az Éjjeli menedékhely.  

Értékes az a gondolata, hogy kiemelte a darabot a korabeli „szociol бgiai"  
részletekbđl. Az előadás nem a mű  címe szerinti „mélyben" játszódik,  
hanem egy földszinten álló, kietlen hodályban. Ezt a menedékhelyet  
nem választja el l бpcsđ  vagy jelképes lajtorja egy másik világtól; ez nem  
föltétlenül ;az élet perifériája, ahol lecsúszott emberek élnek; itt nem tölt-
het ,el bennünket az az illuzionista remény, hogy legalább odafönt más-
képp van. Ez a közösség — amelyben ugyancsak fölfedezhet ő  a hierar-
chia, mint a „konyhában" — mi vagyunk, az elđadás rólunk szól.  

Zsámbéki alapelgondolása telhát nagyon jб  volt, és sikerült is elke-
rülnie a festđi nyomorábrázolást, a pincehelyi melodrmát, a naturalista  
életképet. Ezt a színpadon látható sivár csarnokot nem lehet belakni;  
a szcrepl&ket .az alig néhány priccsel jelzett színhely megfosztja a lehe-
t6ségtđl, hogy kiteregessék magánéletüket a maguk tenyérnyi vackán.  
Nincsenek kцokбk, és nincsenek benyitók; Ana például a nyila színen  
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haldoklik, haldoklását észre kell venni, s ha nem veszik észre, azt nem  

lehet egy szemérmesen behúzott zsákvászon függönynek tulajdonítani.  
Minden pőrén zajlik ebben a kegyetlen nyilvánosságban; a szerepl ők nem  
sajnálják meg egymást, és mi sem fizethetjük ki őket olcsó sajnálatunkkal.  

Az eddigiekből következik, hogy az el đadás alapkoncepciója nem a  
megszokott bravúráriákra, hanem a bels ő  viszonyok kidolgozására, az  
együttesre épül. Ugyanakkora „modell" bizonyos szempontból lesz űkíti,  
kirekeszti, színes árny бkalakokká teszi .a közvetlen drámai funkciót te-
ikintve „másodlagos" szerep.l đket: például a Bárót, a Színészt, Annát,  

Násztját. Igy ők valamelyest a háttérbe szorulnak. Másrészt a „modell"  

hibája, hogy kirekeszti a színpadról a valódiság •mozzanatait: a natu-
nalizmus ifürdővizével együtt kiönsi a „realista gyereket", vagyis a rész-
leteket. Egyszerűbben szólva: az Еjjeli menedékhely színpada — ellen-
tétben A konyháéval nem él igazán. (Jegyezzük meg a tisztesség  

kedvéért, hogy a Gorkij-dráma rendezése megel őzte a Wesker-dráma szín-
padra állítását, гdhát nagyon valбszinű , hogy A konyhánál Zámbéki föl-
használta az Еjjeli menedékhely .félsikerébđl szerzett tapasztalatokat.)  

A harmadik Zsámboki-rendezés, Az úrhatnám polgár, a  moliére-i ba-
lett-vígjáték hagyományaira épül ő , látványos, zenés-sáncos népszínházi  
előadás. Tegyük hozzá: sikeres elđadás, ami nem ,megvetend ő  abból a  
szempontból, hogy Mo.liére-rel Magyarországon ritkán lehetett közön-
ségsikers Maratni. Ha a Nemzeti Színház vissza akarja szerezni a korábbi  
években elv сsztett közönségét, akkor erre is gondolnia kell. Tartalmasabb  

Оrhat пám polgár-előadást el lehet képzelni, színesebbet és mulatságosab-
bat nehezen. Kállai Ferenc minden clown-tehetségét beveti a címszerep-
ben. A rendez ői plusz ,inkább a гkeretjátékban jelentkezik: a Zsámbéki  

számára olyannyira fontos 'közösség ezúttal egy színtársulat, amely a  

szemünk előtt gyülekezik, hogy eljátssza Az úrhatnám polgár című  da-
rabot.  

A készülődés kezdőjelenete bens őséges atelier-hangulatot teremt a szín-
padon. Az éppen érkező, egymást üdvözl ő , halkan beszélgető  vagy gya-
korló színészek tevékenysége nem kvázi-elfoglaltság, hanem a társulat  

komolyan vett rutinja, amib ő l az elđadás előtti stimuláló feszültséget is  
ki lehet érezni. Aktív jel:enlét шkről később sem kell lemondanunk: a le-
föl emelkedő  díszletfalak rései között mindig Ott sejtjük — néha látjuk  

is — az előadással együtt él ő  színészeket. Végül a keretjáték kádenciá-
jával zárul Moliére vígjátéka: Lully zenéje himnikussá emelkedik, körben  

sötétbe borul a díszlet, és romantikus fény világítja meg az el đadás után  
lemaszkírozó színtársulat fáradt csoportját. Ez az este legszebb pilla-
nata: a rendező  hisvallása hivatásáról, a színházról — és szerelmi va110-
mása a színészhez.  

s 
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Lеhetne még szólni a már említett Weöres Sándor-műről, a Szent  
György és a sárkányról, amely shakespeare-i szellemben ostromolja a lét  
végső  kérdéseit, a. költő  szertelen röptével és ra politikai parabola ,bonyo-
lultságával — úgy érzem azonban, hogy a megértéséihez szükséges ma-
gyarázatok meghaladnák e beszámoló kereteit. S természetesen lehetne  
szólni a Nemzeti Színház eredményein kívül más sikerekr đl; például  
Osztrovszkij Viharjáról, amelyet a kolozsvári Harag György nagyszer ű  
elđadásban állított színpadra Győrött; vagy a lengyel dráma ünnepe  
alkalmából végre ibemutatott m űvekről, Gombrowicz Esküvőjérő l, Ope-
rettjér ő l és Mrozek Taragájáról; esetleg a szolnoki színház érdekes be-
mutatóiról, iköztük Trifonov Cseréjér ő l Jurij Ljubimov rendezésében,  A 
játszma vége című  Beekett-egyfelvanásosrGl és Alfred Jarry A leláncolt  
Übüjérő l; sőt — 'horribile diotu! — egy nagyszerű, az operett műfaját  
re'habilitálб  Csárdáskirálynőrđl Kaposvárott, amelyet egy főiskolai  hall-
gató, a nagyon ,téhetséges Acs János rendezett.  

De elég. A röpke fölsorolás csak arra hivatott, hogy jelezze: néhány  
érdekes magyar drámán és a Nemzeti Színház :biztató átalákulásán kívül  
is feljövđben van a magyar színház.  



BLAZSE KONESZKI VERSEI  

REUMA  

Egy angyal kalapáccsal veri a jobb térdemet.  

Nem azért ütlek, hogy meggy бgyítsalak —  
mondja.  

Azért ütlek, mert ezt mondták, megparancsolták.  

Meghagyták, hogy csak üssek, vágjak, püföljek,  
s mind csak egyazon helyre, napokig, évekig.  
Elfáradtam már ettől az egyhangú tennival бtól.  
Bocsáss meg, kérlek, hogyha fáj.  

HAMUPIPŐKE  

Egy falusi árva lány ábrándjaiban éltem Ott el őször,  
mert ábrándozni kellett. Lenézett Hamupip őke volt.  
Édesanyám, milyen messze vagyunk, milyen közel vagyunk!  

Engem, kicsinyt, még szoptattak, kinta mez őn, egy árnyas szil  
[alatt,  

aratáskor meg kéve oldalában.  
Édesanyám, milyen messze vagyunk, milyen közel vagyunk!  

Úgy hordozlak, ahogy hordtál engem, beleszakadva,  

s falusi levegőnkből egy morzsányit itt őrzök még, beszívva,  
hagy fájjon.  
Édesanyám, milyen messze vagyunk, milyen közel vagyunk.  
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KUMANOVO 

Azt hittem, hogy járunk majd rendületlenül Kumanovóba, 
.telente bár — ,kumanovói kolbászra, 
mároiusban bár — mikor báránypacal van, 
vagy bár a György-napi ciganybúcsúba .. . 
Azt hittem, hogy teljesen nem is állhat semmi utunkba, 
olyan tiszta e szándék; 
se a Karadagról lengő  késő  őszi ködök, 
Se hordáskor .a messzi szekérsorok, 
vagy legyen bármi más — ember, vad, zimankó. 
Igy ,képzeltem ,én ezt, és most magam sem tudok eligazodni 
ezen: abba a városba már nem kívánkozom, 
épp csak sajog bennem valami Kumanovo iránt. 
Nem tudom, mit sajnáljak jobban, barátaim, 
azt-e, hogy akaratom lankadott, 
vagy azt, hogy a tiétek nem volt :elég er ős. 

ÓRA 

A szomszédban éppen elzárták a rádiót, 
és ebben a beállt, furcsa csöndben 
meghallottam a szekrénykén az órát. 
Olyan egyenletesen járt, akár a 
varrógép ketyegése. 
Nyugtalanná lettem: hát egész id ő  alatt 
csak azt a hímzett jegykend őt csináltam, 
amilyent azelőtt 
legények hordtak büszkén a szivarzsebükben?! 
Nyugtalanná lettam, amióta ez az iszony 
a csontjaimba kúszott. 

HAROM TESTES NŐ  

Három testes nő  úszott be a tóba. 
Három síkos hal az áttetsz ő  tó vizében. 
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A három testes nđ  három vízi barázdát szánt,  
ahogy ütemesen villan s merül mélybe a karjuk;  
ahogy csípejük élvezi mindezt,  
s ahogy csecserészi őket a hullám,  
miбta magukat a vízbe vetették.  
Hosszan figyelem, valahányszor lendül a jobbjuk  
s valahányszor taszítanak a ballal.  
Hosszan figyelem a ,két-két mellnek, lábfejüknek,  
combjaiknak szelíd rezzenéseit a vízben.  
És ,bár az idő  megállt, csak bámulom őket mihaszna,  
őket, akik már messze vannak t őlem,  
s akiket már utol nem érhetek.  

A három testes nő  hanyatt terült amott,  
pihegnek még, s elszunnyadnak majd azután.  
Tekintetük most fdl az égboltra irányul,  

testük a csillámló utó káprázatába olvad.  
Akár a pikkelyes halak.  
Még az is elhatol hozzám, gyöngyként szétpergő  kacagásuk.  
Mintha láthatatlan háló feszülne onnan, eddig,  

érthető  felindulással várom, hogy visszatérjenek.  

EMLÉK  

Most már öreg vagy,  
most már nem érsz egy lyukas fityinget,  
еlfonnyadtál,  
én meg nem tudom magamnak megbocsátani,  

hogy nem borodat ittam, hanem a magamét,  
nem fértem közel fényl đ  alakodhoz,  
pedig megtehettem volna.  
Erđd, mely varázserđül  
kínálkozott,  
most kék égbolton fehér felhđ  — emlékeimben  

[úszik,  
és 'mindez mára múlté,  
és többé semmi sincs már,  
csupán a halvány sejtelem maradt,  
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hogy kedves voltál nekem.  
Most már öreg vagyok,  
s költögetném a testem, de nem ér fabatkát —
fáradtan emlékszik rád az er őm.  

BrTCS0ZAS PARIZSTбL  

Tenyerem végighaladt szobám falának érdes bőrén,  
s azt súgtam: Isten veled, szép lassan haldokoljál.  

Megérintettem a parki vas .kеrítést,  
és azt súgtam: Isten veled, szép lassan haldokoljál.  

Megsimítottam, tévetegen, a bokrok bongyor haját,  
és súgtam: Isten veletek, szép lassan haldokoljatok.  
Pillantásom a vakítóan kék égre fölvetettem,  
és azt súgtam: Isten veled, szép lassan haldokoljál,  

majd én megőrizem emlékedet.  

LEPKE  

Törődöl is te azzal, amiket néha .mesélek,  

tudni sem akarod, kinek vagyok elkötelezve,  
az öntudatommal, s ahogy a világot magamba oldom.  

Nem foglalkoztat más, csak a rangod meg a szépség.  

Az sem érdekel, miféle magból származom, pedig kilombozott  

[az sajna,  
s azt sem hiszed, hogy más közelítést igényel a fény meg az  

[árnyék.  
Mit is mondhatnak neked az én sajátos nézőpontjaim  
és szemléletem?  
Nem féltesz te mást, csak a szépséged meg a rangod.  

Valahonnan előtör irántad érzett szenvedélyem,  
s nem lehet az, hogy nem érzed át hevét e sodr б  árnak,  
s hogyha szánt is egy-két barázdát ;  nem ellenkezel —  
riadtan őrzöd szépséged és a rangod.  
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Érzed-e hát azoknak a fekete gyökereknek a mélységét, 
melyek táplálnak, s a nyár nyugalmas árnyait, 
vagy hogy az ágak nem csak a szél akaratára susognak; 
érzed-e, ha ennyire félsz? 
Háta te akaratod mib&1 á11, kiáltom! 

Igy telepedsz le, mint kiszáradt fatörzsre lepke. 

FEHÉR Ferenc fordításai 



MIRO ÉS A MÁLNÁS 

HOLTI MÁRIA 

Az ég bolondul kék, a nap bolondul süt, és ez a rendezés együtt 
maga a tökély, az elképzelhet ő  legcsodálatosabb harmónia. A kecs-
kék megetetve, az ólak rendben, reggel kilenc óra .tizenöt, a világ 
tómondatokra bontható, mert ott kelleti magát az ígéretes nap, az 
egész hosszú nap. Nagybátyám az Icuripicuri Kismanót énekli-
dúdolja félárbocra eresztve, csak annyira, hogy rajta kívül lehet ő-
leg senki ne hallja meg ebben a szuper-álomvilágban, ahol minden-
ki teszi a dolgát a maga feje szerint. Hogy ilyen álomvilág lett az 
élet, mi sem bizonyítja jobban, hogy amit énekel, az nem .más, mint 
az Icuripicuri Kismanó. Körülötte el őznek-oldalaznak a tyúkok, 
azok is tercelnek, közlekedésrendészetr ől soha nem hallottak; bo-
lond madárrajok húznak el észak felé, a ködös hegyek irányába, 
némely rajok olyan lármával, hogy fiatal mamához is ,behallatszik 
a zárt ablakon át. Optikája ismét rendben, de érzem, hogy hivatal-
ból elfordítja a fejét, és nagybátyám, alighogy pontot sikerít, hár-
mat is, az Icuripicuri legvégére, már kezdi is újra, minek új dallal 
kísérletezni, ha emez már ennyire bevált? A kutya kikötve, rtürel-
mesen várja, amnesztiában részesüljön, ,más dolga nincs is, mint 
kiköttetni és reménykedve várnia kiszabadulást, már egy hosszabb 
kötéllel is megelégedne, és szabadulása érdekében az összes, rendel-
kezésére álló eszközöket kipróbálja, ritmikus rendben, a reményke-
dés alfajain át vezető  úton. 

Már megint itt vagyok fönn, egyfajta Világtet ő  ez, így hívom 
magamban, miért ne, ha Tibetet lehet. Közös jellemvonásuk a kor-
szerűtlen állattartás, bár veti-féle lényekr ől itt még nem beszéltek 
soha; még ez is elkövetkezhet, szakaszosa feil ődés, és mihelyt meg-
neszelik majd, nyilván nagyobb visszhangja lesz a dolognak, mint 
az önkéntes véradási akciónak volt, annak idején. Hogy változnak 
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a divatok, élő, beszédes példa rá a termékenységkeresztek esete,  
amely több évszázados kultusznak, szerénytelanség nélkül mondha-
tom, személyesen vatattam véget azzal az egyszeríí és kézenfekv ő  el-
járással, hogy kidobáltam ókat.  

Már megint itt vagyok, fönn, bolond ikonkeres ő, és hát hol is  
keresetné több hittel az ember lánya saját ikonjait, mint az övéi  
között; jelen esetben az „enyéim" nemcsak vérségi kapcsolatot je-
lent, azt a legkevésbé.  

Min o .mar régen talpon, a ház körül ődöng szemmel láthatóan  
azon gyötrődve, hogy hogyan is hasznosíthatná magát egy ilyen  
közegben, miután fiatal mama özvegyes szeméremmel kihessegette  
szobácskájáiból. Sajnálom, hogy ujja nem láthatja Mir бt ebben a  
kiadásban, majdnem in natura, hosszú, gombos alsónadrágban, ma  
már .afféle etnográfiai ritkaság, feje búbján félrecsapott pállattvö-
rös posztósapkával. Látom, megállapodik a négy meggyfa el őtt,  
egyenkint is jó nyolcvanéves fák, kíváncsian méregeti őket,  a 
meggyfák parapszichológiás méreggel vissza. Az egyik fa még ja-
vában virágzik, amit úgy kell érteni, hogy csak a két-három évre  

visszatekintő, legújabb hajtások virágoztak ki. Fától fáig sétál,  
pontos három-három méter választja el őket, a vonal tengelye csil-
lagászati észak-dél (irányba mutat. Letáboroz egy-egy törzs el őtt,  
merőn néz föl, mint kezd ő, arborétumokkal ismerked ő  botaniku-
sok. Az eseményesség érdekében füttyent, csettint, mindent, pr б -
zaibb dolgokat is művel, ;megátalkodott vággyal, hogy észrevegyék,  
és legalizálhassa terveit, számítva arra, hogy amennyiben közfigye-
lеm tárgyává teszi magát, szívb ől jövő  hozzászólásokat idéz aló  
még akkor is, ha történetesen nem lát senkit a széles és változó  
tengerszint feletti ihatásban. Jól számít, a .közfigyelem ,kihívása  
nem kerül nagy imegen3ltet ёsбьe, ez az úgynevezett isten szeme  
mindent lát-féle kísérlet. A tétel beigazolódik, a méreg fokozatosan  
olvad le az arcáról, ezért is nézegeti ilyen add ide, uram, a fej-
szét, de mindjárt-formán a :négy meggyfát, amikre — már mint  a 
meggyfákra — a közös háztartásban, szerinte, az égvilágon semmi  
szükség sincs. Miután szándékát ilyen közérthet ő  módon világgá  
kürtölte, alávaló, álnok módon ölelgeti a törzseket, gyilkos elhatá-
rozással, minden ószövetségi hájjal megkenve.  

Gyilkos szándékát protokolláris mázzal háromszor is leöntve  
fondorkodik, akár az ötszáz vagy ezer évvel ezel őtti altáji medve-
vadászok, akik a lehető  legfairebbül akarták elejteni a pompás va- 
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dat; elsőnek is illendően eltársalogrni vele, aztán .megpróbálni álnok  

könnyek közt az illető  vad tudomására hoznia mindnyájuk szá-
mára elkerülhetetlen lépést, miszerint ők, a nyomorú szükségt ő l  
vezettetve, kénytelenek lesznek a mérgezett nyilat beléereszteni,  

szemtől szembe, soha nem orvul, mert az ocsmány, alávaló dolog,  
amaz pedig, az örök érvényű  koreográfia szerint brummogva át-
cammog az örök élet birodalmába. Ilyenformán akart Min o is el-
járni a négy meggyfával, távol és közel az egyetlen árnyat adó  

lomb, hogy saját szavaival, „megorganizálja" a vitaminellátást  

fönn, és a haszontalan fák helyébe málnást telepit.  

Senki nem ,keresztezte Min o terveit, holott utánjárás nélkül is  
tudom, hogy fiatal mama pillantása kíséri a légypiszkos ablakon  

at Min o minden moccanását; nagybátyám felesége a disznóólak tá-
járól reflektorozza tekintetével, a megfelel ő , bajusz alatt elmor-
zsolt epés megjegyzések kíséretében, nagybátyám pedig a széna-
padlás madárbeereszt őjén át szemléli az eseményeket, csupa j бin-
dulatú érdeklődéssel. Mini ezalatt mára második törzset puhítja,  

megint rákezdi jó hangosan:  
Jб  bányafa lennél, te meggyfa.  

A fa hallgat, talán csak az új hatfások közt rajzó méhek züm-
mögik .a helyeslő  választ.  

Kiváglak én téged, te fa, már ne is haragudj, de te is belát-
hatod, hogy ,kár beléd az es ő. A madarak pár szem aszalt megy-
gyéért nem kellene ekkora felhajtást csinálnod.  

Válasz nincs; szénfekete, .sárga cs őrű  kövér rigók röppennek el ő  
az ágak közül, eggyel több indok Min o számára, hogy végrehajtsa  
végzetes elhatározását. Végzetes, mert dél körül, amikor az ősz óta  
először lendületbe jött tavaszi nap ontotta a meleget, és a pállott-
vörös sapka itatбsként szívta be az izzadságot, Min o nagyjából  
már végzett a talajtisztítással, csupán a gyökerek eltávolítása volt  

még hátra ahhoz, hogy nyugodt szívvel feláshassa a jövend ő  mál-
náskertet. Talán, mert az oroszlánrészen túl volt, úgy döntött, hogy  

a gyökérkezelést figyelmesen meghagyja nagybátyám számára, el-
végre neki is jár valami a közösből. Aztán eltűnt. Alkonyatig nem  
láttuk, mikor is fehér ingben, karján zippzáras sporttáskát l бgázva  
lekanyarodott a busz makadámja felé. Mivel szabályosan elbúcsú-
zott tőlünk, semmi okunk nem volt arra, hogy kárhoztassuk bármi-
ben is, viszont az este találgatásokkal telt nagybátyám konyhájá-
ban — amit fogadókonyhának is neveztek —, olyannyira, hogy  
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még a válogatott meccset se volt hajlandó követni a tévén. Ez pedig 
felindultsága csalhatatlan jele volt. Min o hirtelen távozásának 
egyetlen előidézőjeként csak fiatal mama jöhetett számba, de hiába 
akartunk rá hatni váltott módszerekkel, egyenkint látogatva, majd 
mindhárman egyszerre, egyarva hanggal sem célzott a történtekre. 
Maradt .az  egyetlen kézenfekv ő  ik: Min o kivágta a meggyfákat, 
fiatal mama ifjúságát, hogy megszámolja az évgy űrűket, melyeket 
a legprecízebb ,anyakönyvi 'hivatalnál is pontosabban vezet a ter-
mészet. 

Legalabbis itt, a Világ Tetején. 

Másnap, hallván, hogy megint itt vagyok, megindult a ,búcsújá-
rás. Azon a címen, hogy láthatnak, pedig dehogy! Tudtam én min-
den megfigyél őnél jobban, hogy nem miattam jönnek, hanem fiatal 
mamát szemlélend ő  Mini leszereplése után, ami nem mindennapos 
kedélyhullámzást okozott, bár err ől nyíltan nem mertek beszélni, 
csak pusmogtak, de azt annál inkább; nyíltan pedig azon er őlköd-
tek, hogy a társalgást egyetlen, határozott irányba tessékeljék. Ta 
lán ez a túlságosan nagy igyekezet volt, ami lehetetlenné tette a 
téma kibontakozását; a folytonos célozgatás meg mellébeszélés, a 
nagy, akadémikus általánosságok, mint például egy unokatestvér 
nem éppen elmés megjegyzése: 

Neked, kedvesem — fiatal mamához —, sokkalta nehezebb 
az életed, mint az enyém, az enyém meg sokkal nehezebb a ti.ednél. 

Nagybátyám feleségéből kibuggyant az addig alig visszatartott 
nevetés, és még akkor se állt el nevetni, amikor .tizenkét szempár 
kereszttüzében fürdött, és az egyik rokon gyerek el nem rikkan-
totta: 

Mennyi birtokos névmás! 
Máskor, hasonló esetben fiatal mama már rég legorombította 

volna a zsibongó csordát, és kiadja az irányelvet: menjetek, kedve-
seim, ott vannak a meggyfák, mászkáljatok azon, az való nektek, 
de most? 

Gyertek, bemutatom a háromfül ű  tehenet —oldaná meg a 
helyzetet nagybátyám, mire az egybegy űltek hanyatt-homlok meg-
indulnak az istállók felé, át azon a méntani, kerek kis mez őségen, 
amit jó kétarasznyira rakott k őszegély ékesít több generációra visz- 
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szamenбen; a kőfal kanstruktivista szegélyként szaladja körül a 
pasztellképnek ezt a részét, ahol minden lényeges megmozdulás Le-
zajlott valaha; tavasszal a fiatalok életükben el őször és utoljára itt  
ültek zavartalanul egymás mellett, kett ős csoportosításban, legálisan, 
anyai pillantások nyilazása közepette; ez volta tanya mindenkori 
hivatalos gyülekezőhelye fontosabb témák megvitatására; •a bíró-
ként tisztelt öregek itt mondták el szentenciájukat. Itt folyta ló-
nyomtatta cséplés. Afféle kegуhelyecske ez a földkorong; ha nem 
volt éppen elkerülhetetlen, a lábát oda ok nélkül senki sem tette, 
és ma sem teszi. Szép, városias fű  lengedezett itt mindig, a mérќ -
kelt taposástól városi pázsit ,benyomását keltette, legfeljebb egy-egy 
vadgalamb szentségtörősködött oda, mert a galambok világa mesz-
szemenően különbözik az emberekétől. Most ezen a tabuk földjén 
ügetünk át, le egészen nagybátyámék portájáig, aminek messzire 
virító, legszembetűnбbb sajátossága a kett ős antenna. 

Első  műsor, második .műsor — rikkantja nagybátyám  —, a 
harmadikra, negyedikre is van b őven hely. Az бlak teteje, például. 

Szerény heherészés, látom, hogyan osztogatja a vasvillákat a szé-
na forgatására. A forgatást néhány zsák csöves kukorica lemorzso-
lása követi. Míg a szemek a ládikókba sercegnek, nagybátyám han-
gosan a szótagoló és folyékony olvasás közti félúton recitálni kez-
di a napi híreket, politikai továbbképzés gyanát. Egy ideig illede-
lemmel hallgatott mindenki, majd beindult a sutyorgás egyrészt, 
míg más részről .nagybátyám hangsúlyozta a hangsúlyozandókat a 
kormánydelegációk érkezésér ől és távozásáról, repül őtéri szinten. 
A halk beszéd egyre erősödő  moraja végül is legyőzte a kukorica-
surrogás zenéjét, mire nagybátyám éktelen haragra lobbanva felor-
dított: 

A kutyaúristenit! hogy egy kicsit se tudjátok tartania szá-
tokat, és odafigyelni valamire! Semmi sem érdekel benneteket, sem-
mi! semmi!  

Felesége, tudva, hogy 'hasonl б  kitörések esetén nem jб  ujjat húzni 
vele, ezért jó el őre .az ajtó mellé húzódva, odaveti: 

Mért ne érdekelne? A meggyfák, az semmi? 
Nagybátyám egy tőle nem várt gesztussal, szelíden elneveti 

magot:  
Aldj a meg .a megye érte, én magam soha nem mertem vol-

na ... — És 'hozzáteszi, miután fiatal mama légypiszkos ablaka 
felé mutat: — Ezt én nem mertem volna megtenni. Pont miatta. 
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Gondolatban ismét lenn járok a Két Matróz tájékán, a pál-
mák szomszédságában, és hallom, amint a GAGGIÁ-k kiöre-
gedett g őzmozdonyok módján fújják magukból a kávét. Ili-
jét látom, gesztikulálva magyaráz, kis zakója bels ő  zsebéb ől 
előráncigál egy négyrét hajtogatott papírlapot, a lap gondo-
san becsomagolva egy áttetsz ő  műanyag fóliába, hogy fi kop-
jon a használatban-mutogatásban, akár a fontosabb igazol-
ványok; nézd — mondja Ilija —, itt van ez a levél, nem is 
tudom, mikor kaptam, hogy is maradhatott a zsebemben, de 
nézd, mit ír, most vezérkari őrnagy, valamikor alattam szol-
gált vagy két ranggal, örült, ha valaki cigarettával kínálta, 
egyszerre kett őt is vett, most vezérkari őrnagy, de nem fele j-
tett el, látod, ez az igazi barátság, akkor nyúl utánad, amikor 
éppen szarban vagy, amikor országos első  voltam évekig at-
letikában, tudod, a száz méteren meg a magasugrásban, én a 
léceket ugráltam, ő  meg a rangokat, nézd, mégiscsak egy ren-
des fickó ez, amikor a legnagyobb szarban vagy, akkor kér-
dezi meg, tehet-e érted valamit, mert csak egy szavába kerül, 
és szól X-nek a szövetségben, ha akarom, és hogy mi van 
már velem, valamikor még itt, a Két Matrózban is árulták a 
fényképemet, országos bajnokét, az emberek meg vették, mint 
a sztárképeket vagy mosta gyerekek azokat a kis beragaszt-
ható képecskéket, tudod, mindenféle marhaság van rajtuk, 
sorozatban, szóval, ír nekem, nem is tudja, hogy pár éve, 
amikor az aknákat szedtük, megsebesültem a combomra, és 
ötvenszázalékos rokkant lettem, aztán ide jöttem vissza, hová 
a francba is mehetnék, de se lakás, se posztó, minden az 
asszonynál maradt, tíz hónapon át a kis alagútban aludtam, 
egyszer valaki megkérdezte, nagyon finoman, amikor az or-
szágos kiállítás volt, hogy valamelyik arab államból va-
gyok-e, nyilván olyan sötét b őrű  lettem a kosztól, vagyok ám, 
az anyád így meg úgy, az meg csak hebegett, hogy a világért 
se bántó szándékkal kérdezte, csak úgy, mivel szanszkrit 
nyelveket tanul, nem hagytam ennyiben, ha te szanszkrit, én 
magasugor, mondom, és faképnél hagytam, nem szeretem, ha 
elemezgetnek, szóval, alszom az alagútban, földöntúli gyönyö-
rűség, amikor a pofádba csap a mozdonyg őz, minta f őtt 
krumpli szaga, édeskés is, a fütyülésr ől nem is szólva, mintha 
az agyvelődet akarná szétrázni, megfázni télen ott nem lehe- 
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tett, néha rám jött a röhögés Ott az ablakmélyedésben, olyan 
vakablakféle, mikor eszembe jutott, hogy valamikor alig tud-
tam dönteni a koloniál berendezés és a Luis  XIV—XV.-féle 
kertibútor között, eredeti hamisítvány, mondom, vezérkari 
őrnagy, valamikor edzettem is, nem sok sikerrel, mondjuk, 
versenyen nyolc vagy kilenc közül mindiga hetedik lett, és 
most ír, nem is tudom, mit gondol, hogy most szaladok és le-
borulok előtte, mert írt, véletlenül nálam maradt ez a levél, 
nem is értem, miért, hiszen én mindent szétszórok, évente 
kétszer legalább ellopatom az összes igazolványomat, már szé-
gyenlek a rendőrségre menni, mit tegyek, talán rám van írva, 
hogy vigyázat, t őlem lehet; hát te mit csinálsz, építgeted azt 
a tyúkszaros életed, ugye, polgárosodgatunk, meg idézed a 
megfelel ő  irodalmat, közben rátérsz a gyűjtögető  életmódra, 
észre se veszed, és már gy űjtögetsz, és hajszálra ugyanolyan 
vagy, mint akiket azel ő tt pocskondiáztál, csak nem veszed ész-
re, vakondosodsz, csiga vagy, begubózol, körülötted a világ, 
de abból semmit nem látsz, életed derekán; ez meg most ír 
nekem, hogy mit tehetne érdekemben, egy ilyen levélre nem 
lehet válaszolni, az ilyen levelet csak elolvasni lehet, hogy mi 
minden tartozna az érdekszférámba, haja), mennyi minden, 
az ember azt el ősorolni se tudná, érdekszférája tényezőit, nem 
tudom, mit is csináljak egy ilyen levéllel, talán, ha beadnám 
az országos levéltárba dokumentumnak, szív küldi szívnek 
szívesen a huszadik század második felében, mert öregem, ha 
már mi nem leszünk, meg kell magyarázni az utánunk jöv ők-
nek, hogy mi is volt az, amit egyesek megtehettek volna az 
érdekünkben, csak az a sebesülés fi jött volna, olyan, mint 
egy rossz vicc, hülye vicc, akik gombát szednek egy elfelej-
tett aknamez őn, azoknak a hajuk szála se görbül, nekem meg, 
látod, egy marha akna, így van ez, mindig az kapja, aki nem 
akarja. 

Ili ját látom gondolatban a GAGGIA tövében, a Két Mat-
rózban magyaráz, most ilyennek látom, mert ez is 'la és az 
is, akit egyáltalán nem ismerek, és olyan távoli és olyan meg-
foghatatlan, mint azoka k őfejek ott, akiket nevezhetünk tet-
szés szerint bárhogyan, nekik édesmindegy, csak mennek a 
maguk megkezdett, töretlen útján. 
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Hogy mi az az erő, ami az embert formálja? Ugyanaz, ami  a 
földtelen kőrepedések közül is kibújtat egy-egy apr б  csertölgyhaj-
tást; ami a Borbíró •kutyát társadalmi helyzete megváltoztatására 
sarkallja egyre kevesebb sikerrel nagybátyám felesége miatt; ugyan-
ez az erő, amit itt a Világ Tetején a rokonok disznait elfogja bús-
komorság gyanánt úgy november tájékán (a Luca-napi állapot már 
egyenesen paranoiás); de formálhatják az embert a kiadós es ők is, 
hiszen az egyébként mindig der űlátó kakukkfű  tikkadozva ősle-
nyomattá válik pár aszályos hét után, az öntözésre hivatott felh ők 
messze írben elkerülik a fehér követ, és a legyek velük született 
gátlásaik utolsó ,morzsáit is levetk őzik, és soha nem tapasztalt szen-
vedéllyel csípnek. 

Nagybátyám el őkanyarodik a városi út fel ől a buszfelverte por-
ban vadonatúj kismotorral felszerelt biciklijén, és lekászál бdik, 
amint meglát: 

Na, akarsz velem fogadni? 
Akarok — mondom. 
Nem is tudod, mire gondoltam — heherészik. 
Mindegy, akkor is fogadhatok — mondom. 
Ide figyelj — szál nagy komolyan. — Ha ez így megy, víz-

telenül, megérjük, hogy kipusztulnak a viperák a vidékr ő l;  Akkor 
azután kapkodhatjuk a fejünket, hogy honnan veszünk helyettük 
újakat. 

Ez is egy szempont — mondom, csak hogy mondjak valamit, 
aztán elhallgatunk, mindketten azon t űnődve, hogyan is vidámít-
hatnánk fel egymást ebben .a víztelen, gyászos helyzetben, amikor 
a ciszternák majdhogy konganak, és fiatal mama tanúk el őtt kije-
lentette, hogy hordófürd őt akar venni. Mivel a tisztaság fél egész-
ség.  

Mindezeknek tudatában a csomagtartónál fogva tolom a vado-
natúj kismotorral felszerelt biciklit. A csomagtarx бn jókora, hosz-
szúkás papírdoboz zötyög, amennyire a spárgatekervény engedi.  
Tudom, fúrja az oldalát, mert nem kérdezem, mi van a dobozban.  
Tovább játszunk. Végül, •már nem bírja tovább — az emelked ő t 
se nagyon —, rákezdi: 

Találd ki, mi van a dobozban.  
A nagyobb dramaturgiai feszültség érdekében húzom a feleletet,  

végre a második sürgetésre:  
A pótkígyók.  
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Odahallatszik a köpülés zaja, közel vagyunk; felesége végre ki-
élhiti tudat alatti vágyait, ragyogó psziohoterápia, püföli, dongolja  
a nyurga fahordó fenekét, közben mondja, ami a szívén, afféle  

munkadal: „Még ké- реs ne-kim i-de hoz-ni azt a por-szí-vót, bá-
nom is én, por-szí-vбz-za ve-le a tyúk-ó-lat!"  

Elengedem a csomagtartót, és nyomatékkal kérdezem:  

Ha nem a telepeskígy бk, akkor mi a csoda? 
Most rajta a sor, hogy élezze a konfliktust, amennyire csak tudja 

ebben ,az egész, felh ős nélküli filmben, húzza-halasztja a választ,  
végül kiböki:  

Porszívó. De veled se lehet játszani, .az biztos. Mindent el-
rontasz.  

Ettől a mondattól, hogy mindent elrontok, úgy elment a kedvem 
mindentől, hogy nem is kívántam jelen lenni a porszívó főbemu-
tatóján. Hogy kiengeszteljem, kurtán odavetettem:  

Ha minden jól megy, holnap es ő  lesz.  
Mi?  
Eső . Hogy mondjam másként? Csapadék! Víz!  

Látom, elkomorul, ahogy a realitások síkjára ,terel ődnek gondo-
latai. Aztán, mint akinek megváltó ötlete támad, rám vigyorog fá-
radtan:  

Azt •még meg kell érni. Föltéve, ha ezzel az apparátussal ide 
nem kényszerítem a felhőket. Föltéve. 

Nem kellett másnapig se várni, el őször a jég indult el, azután a 
víz, szabálytalan es ő, a téli-nyári esők minden sajátságával. A rosz-
szul záródó ablakok szakszer űen vezették be a langyos patakokat 
a házba, le egyenesen a linóleum alá, a szomjhalállal ,küszköd ő  száz-
lábúak épülésére. Nagybátyám végre alkalmasnak találta a pilla-
natot, hogy a porszívót összeszerelje:  

Micsoda primitív szerkezet! Ha tudom, én magam is megcsi-
nállhattam volna. 

Felesége nem szól, egyetlen megjegyzéssel sem nyugtázza a kije-
lentést, ez is taktika, része a játéknak, amit több mint harminc év г  
űztek, nem szól, ehelyett szélesre tárja a konyhaajtót, és kiszól: 

Jár itt valaki?  
Morgolódásféle a sötétb ől, mintha teherhajókat vontatnának,  

nagybátyám ilyen vonatkozásban is felismeri .a hangokat, az erd ő-
ben is azzal használta legtöbbet, a hallásával, a parancsnok meg  

is kérdezte tđle, ért-e :a .kottaolvasáshoz is? Már nem emlékszik, mit 
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válaszolt, valami olyasmit, hogy semmi olvasnival б  nem idegen  
tőle. Ezen aztán nagyot nevettek, és többé senki nem beszélt se  

hangtanról, se zeneelméletről, azzal a nappal bezárón, amikor föld-
höz csapta azt a nevezetes kristályhamutartót.  

A sarkig tárt ajtón ömlik befelé az özönvíz, a víznek már nem  
kell az ablakréseket, fugákat keresgélnie, egyenesen a f őbejáraton  
át zuhog; nagybátyám minden érzékszervét megf eszftve figyel ki-
felé a vfzsötétbe, megint őrségen van, nem a fülledt konyhában, de  
körben az erdő  megannyi zaja, kilép, a benti fény bearanyozza, és  
csillog, mint a szecessziбs szobrok, felesége lemondón elereszti  a 
megjegyzést, hogy ennek se kell már megbolondulnia, de éppen csak  
annyira hangosan, hogy én halljam; ketten lбgunk az ajtбkeretben,  
nézzük, ahogy a vízben a ciszternáig gázol, kört ír a tengelye kö-
rül, és elkiáltja magát:  

Jár itt valaki?  
A kiáltásra csak következtetni lehet, az es ő  rossz hangvezető ;  

fénylő  pont jб  tíz méterre tőlünk, hadonászik, ismét körbeforog,  
ráadásként még egy félkör, végre szabályos hangok az es őben, kö-
zeledő  léptek, perspektivikusan növekvő  két fénypont. Máté az,  
megismerem, a területi párttitkár, benn a korban, de fiatalos,  
agyoncikcakkozott önéletrajzzal; utoljára Ilijával láttam kártyázni.  
Nagybátyám lökdösi maga előtt a jókora embert, már amennyire  
teheti, mert amaz erny ővel van, biztatja is:  

Billentsd már el őre azt a paraplét, mind rám folyik a víz.  Te 
is kiválasztottad, az istenit, a sétafikálás óráját!  

Máté a konyha fedezékéb ől kifelé csapkodja az erny őt, tekintete  
körbejár, megállapodik rajtam, mer őn néz, és bizonytalanul meg-
szólal:  

Én meg azt hittem, te Ilijával vagy!  
ő  is azt hitte — vágja rá nagybátyám felesége —, 6 is azt  

szerette volna.  
Mit avatkozol te bele — inti nagybátyám —, mit avatkozol  

te a más dolgába. Igy jött ki a lépés, és kész, nem igaz? — Rám  
nevet.  

Máté kényszerűen pislog, bánja, hogy elvetette a sulykot, meg-
próbálja helyreigazítani a beszédet a szerencsétlenül telibe talált  
témárбl:  

Gondoltam, benézek. — Nagy keservesen elhelyezkedik, pont  
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a tévével átelleni sarokban. — Soha nem látunk. Már azt hittük  
— erőlteti a nevetést zavartan —, kiléptél.  

Nagybátyám egy kukoricacsutkával játszik. Nem szokása beszéd  
közben az ujj-játék, ez idegen t őle, kíváncsian nézem, végre rájár  
a rúd, az meg megcélozza a csutkával a fekv ő  kutya hátát.  

Te még mindig ilyen dobálбzó vagy? —Máté nevet, és mind-
nyájan tudjuk, mire céloz.  

Mindenki úgy dobálózik, ahogy tud — mondja, ami azt je-
lenti: értsük, ahogy akarjuk. — Ami meg a kilépést illeti — foly-
tatja —, ezt meg honnan veszed?  

Mondom, hogy soha nem látunk. Kiküldjük .a meghívókat,  

üzenünk, de semmi. Se híred, se hamvad. Pedig hallom, motori-
zltl. 

Jól hallottad — vág vissza. — Ezeken az utakon óránként  
tíz kilométer, meghiszem azt! — Két tenyerét összecsapja, Mátéra  

villan: — Te is biciklin jöttél?  
Máté nem válaszol azonnal, a két embert nézi, egyetlen keretben,  

a fekvő  kutyát, a fekete képernyőt, engem, azután csak ennyit:  
Nem. Gyalog.  

Látom nagybátyám arcán a megátalkodott köteked ők csalбdott-
ságát, azt a csalódottságot, amit csak a mindig biztosra men ők érez-
hetnek, ha rászedetik magukat. Egy kicsit sajnálom, de sajnálom  
Mátét is; elvégre egészen másként festene a csata kimenetele, ha  
történetesen egy Fiattal érkezik. Komiszul érzi magát. Közben az  
asztal megterül, tüntet ően kerüljük, hogy az abroszra nézzünk:  
nagybátyám bőrére tapadt öltönyében felcihel ődik, sarkig tárja  a 
közben betett ajtót, kinn locsog a víz. Megrántja Máté kiskabátját  
a könyökénél:  

Akkor gyere. Megmutatom neked a járgányt. Hozhatod az  
ernyőd is. — Levegőbe suhintott vágás.  

Máté elereszti a füle mellett a kihívást, bizonyos mértékben meg  
is szokta, mióta a jelenlegi rangjában m űködik; kimenet megsimo-
gatja a boldogan fintorgó kutya pofáját, az örömködve vakkant,  
nagybátyám felesége pedig nyugtázza a történteket:  

Hogy erre is most érett rá a mutogathatnék!  

Jó félórába telik, míg visszajönnek, közben elmegy a  villany. 
Hogy az a magasságos! — rikkant Máté, és belebámul a gc ir-

tyák narancsos udvarába. — Most aztán j бl nézek ki. Hazáig. —  
Tekintete megállapodik a falvédőn, rajta gondos szálöltéssel az  
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örök érvényű  mondás: KI KORÁN KEL, ARANYAT LEL, alatti  

pedig, a fehér vászon alatt a falon, golyóstollal ez áll: AZ EGÉSZ  

NAP ÁLMOS. Hol a firkálmányt, hol nagybátyámat nézi, zavart  

hallgatás, vizes nadrágja szárára csap, és siet ősen felugrik:  
Hát akkor, én mennék is. Semmi értelme várni, ez csak rosz-

szabbodhat — int kifelé. — Csak 1atni akartalak. Hogy és mint. 
Nagybátyám helyzetfelmér őn emelgeti víztől súlyos cipőit; lá-

tom, megint piszkozatban megírt életrajzára gondol, arra ott a bels ő  
zsebében, most az is átázott, cafatokban foszladozik a szívével át-
ellenes oldalon. Odainti a kutyát, az szabályos vigyázzban áll 
előtte:  

Te meg, fogod magad szépen, és ahelyett, hogy itt lapítasz 
a szárazon, szépen hazakíséred Máté elvtársat. Hallod-e? — Az 
állat érdeklődve pislog, nem látszik túlságosan kitüntetve a feladat-
tól, ezért nagybátyám engesztel ően kiegészíti a parancsot. — Ha 
akarod, ernyőt is vihetsz.  

Máté tudja, ilyenkor jobb nem akadékoskodni, ami egyszer el-
rendeltetett, azt végre is kell hajtani, legyen az bárki. Még ha  
kutya is.  

A zuhogб  vízben, az ajt бn kiszűrődő  gyertyafényt ő l csillogva, két  
fénylő  pont távolodik; a nagyobbik pont maga mellé igazítja a  
állatot, viszonylagos fedezékbe, míg körös-körül ömlik a víz és  
telnek a ciszternák.  

Megjön a villany közben, nagybátyám felesége tüntet ően csendes,  
mindössze az összeférhetetlen macskákat gorombítja le pár kere-
setlen szóval; mondja, még átugrik, benéz fiatal mamához, hátha  
óhajt valamit, soha nem lehet tudni. Kötényét fejére húzva alig-
hogy kiszalad, nagybátyám a porszívós doboz aljáról egy kék ripsz-
be kötött könyvet húz el ő, forgatja, nézegeti, lapozgatja. Látom,  
megint arra vár, hogy kíváncsiskodjak, de ismét elrontom szánt  
szándékkal a játékot, türelmetlenül feszeng:  

Hoztam neked valamit.  
Látom.  
Egy ,könyvet. Találd ki, ki írta!  
Már hogy találhatnám ki — mondom. — Mi vagyok én, vá-

sári hasbeszélő ?  
De jбl felvágták a nyelved, lányom! — forgatja a kék rip-

szet. — Na, segítek. Megmondom, ki írta. Vé i Lenin.  
Sok könyvet írt. Honnan tudjam, melyik?  
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A kritika. 
Az Empiriokriticizmus? 
Az, az. Annyit tekerg őzöl, gondoltam, jobb, ha belenézel. 

Nagyon rád fér. 
Lehet — mondom. — De Máté el őtt is ideadhattad volna. 
Máté előtt? Ez meg hogy jut eszedbe? 
Csak úgy. Talán nyugodtabban megy cl. 
Azt már nem — emeli fenyeget őre a hangját. —Különben 

is, kinek mi köze hozzá, hogy mi mit olvasunk! 
Olyan elmésnek és találónak éreztem a választ, hogy a világért 

sem akadékoskodhattam tovább; egyetlen megjegyzés nélkül átvet-
tem az ajándékot. Ha már valaki ilyen szépen fején találta a szöget, 
és, mint közben megtudtuk, fiatal mama csak egy pohár vizet óhaj-
tott. De a ciszternából. 

Novemberben érkeztek meg a málnavenyigék, postán, nagy-
bátyám nevére. Szép kis csomag volt. A küldemény tetején 
szálkás, nyomtatott bet űkkel a szerz ői utasítások, hogy ho-
gyan kell őket gyökereztetni, többször is aláhúzva a „vi.-
gyázva" szót. Utóirat: A meggyfák helyébe, megfelel ő  táp-
talajba. Min. 

A telepítés körül csak a megfelel ő  táptalaj hiánya volt az egyet-
len akadály. 



HÁROM KÍSÉRLET  

BRASNYO ISTVÁN  

ĆOREG KUTYÁNK  

ing kutyánk vak és süket: nyáladzásra fogja az életét. Álmá;.)an  

talán szálerd őket lát, ahol fiatalon többször is megfordultunk. I-Ia  

lánc csördül, a szederinda neszezése izgatja, s hajnali legel ők har-
matát rázza magáról. De ki gondol egy vak kutya álmaira, ki ér-
tené meg hallása szabadságát? Az .erd őket kivágták, :s mi magunk  
is kutyának való kegyelemkenyéren teng ődünk. A kutya jobban  
tudja ezt, mint mi, és szeretné, ha elpusztítanánk. Ám puskánk  

már nincs meg, puskánk elkallódott; egy utols б  lövés szunnyadozik  
csupán lelkiismeretünkben, és az csakugyan a miénk. Arra vár, hogy  

a lelkészi hivatal javíthatatlan iszákosság miatt felmondja támoga-
tasunkat, és összetörje a kis Jézus szívét, amely azontúl hiába vi-
lágít ... És a nővérek hogy suhognak majd fehér szárnyaikon a vé-
rünktől elöntött folyosón! De hogy kivénhedt, árva kutyánkat is  

pártfogásukba vegyék, arrбl nem esik szó, csak suhognak, akár a  
szél.  

SZÉDоLÉS  

Néha jártunkban hirtelen mozdulat állít meg bennünket; agy-
velőnk vet hullámot, akár a meztelen csiga háta. Egy régi napra  

kell gondolnunk, amikor szürke lovunk megszédült kocsink el őtt:  
nem tudott 'helyben megállni, és körbe-körbe forogva maga alá  

gyűrte a világot. Ma is érezzük ezeket a patákat, melyeknek na- 
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gyobb gondjuk van annál, hogy létezzenek is, amelyek a csillagok-
ból taposnak ránk. 

óSZI KOD 

Megyek az őszi ködben, célom az esti italozás. Párnaként repedek 
széjjel, pihéim messzire szállnak: a korai hó. 
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SZ Ű GYI ZOLTAN  

FEDED BAR ARCOD  

Feded bár arcod,  
Felismerlek vidék.  

Melled mélye nem titok,  
Hasadban döbbenetek tornya.  

Tolókocsiban. És hazafelé.  
Tudom.  

Csont.  
S tél a csontban.  

ELMENÓBEN  

Csomagolok. Késem  
Nem tettem még el,  
Kesztyűm, fđfedđm,  
Ingem négybehajtva, készen.  

Csomagolok. Földet.  
F оalyбt.  
Furulyát.  
Asszonyt. Gyereket.  
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A nyelvvel van még csak baj. 
Sebes. 

Csomagolok. 

Ízét nem sejtem 
Értemnek. 

VÁNDORÉNEK 
PÁSZTORFURULYÁRA 

Megkívántalak, folyóm. 
Arcod érintését. 
Őszutóban 
homlokod. 

Tudom. Hegy, fenyővidék, a tenger is, 
Miénk. Bölcsőm mégis tebenned ring, 
Recseg. S fáradtak a hálók. 
Szöknek a halak. 

Mert magamban olykor, 
titkon asztalom köré ülünk. 
Kés mered ránk a tálból. 
Kései vonatfüttyöt hallgatunk. 

Félénk gyíkjainkat nézzük, 
még be nem kopog .a virradat. 

PIHEN A FURULYA 

Pihen a táj. 
Vastagbélben valahol, 
a bűzös hal. 
Pihennek a juhok is. 
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Hogy nem félnek semmit ől? 
Őszi meghittségben a nap 
s robbantják 
a hegyet! 

Én. Furulya. 
Parázs a hóban. 
Megszólalni 
nem tudok. 

FASZTOROK FURULYA-DALA 
MIKOR A NAP LEMENŐBEN 

Hogyan juhaink is 
Egyre fogytán. 

Vén pásztorok 
Szótlan ballagunk. 

Otthonról-e 
Hazafelé? 

Magunk sem tudjuk 
Talán. 
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A VAROS ÉJJEL 

Nyitva van az erkélyajtó,  
és besiklanak hozzád  
a város .éji neszei.  
Felbőgő  motorok,  
fékcsikorgás,  
kipufogбk durrogása.  
Másnap hallod a rádióban,  
hogy az éjjel  
agyonlőttek valakit  
az erkélyed alatt.  
Nem tudod  
felidézni magadban  
a lövést,  
a sikolyt.  

BARNA HAJ —  RÖVID ÉSZ 

eredetileg ezért  
festettem át a hajam  
őszre  
mitsem segített  
aztán kopaszra borotváltattam  
a fejem  
s ez sem segített  
hiába lettem hajban rövidebb  
utána bevittek  
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egy szép fehér házba  
naponta kapok tiszta ágynemű t 
és délelőttönként 
labdát is adnak 

A GYEREK ÉS A PERZSASZŐNYEG 

ó úgy .szeretnék egy perzsasz őnyeget 
hogy beszívja a zajt 
ha szaladgál a gyerek 
hancúrozik ugrál 
s ne kopogtasson fel emiatt 
partvisnyéllel az alsó szomszéd 
ó úgy szeretnék egy perzsasz őnyeget 
hogy simogassam és 
doromboljon nekem 
amikor egyedül vagyok 
hogy hanga megfésülje 
és frizurát csináljon neki 
ó úgy szeretnék egy perzsasz őnyeget 
naponta kenyérmorzsával etetnem 
mint az egyszerű  
hazai verebeket 
s amikor a gyerek 
bepisilne rajta 
összecsapnánk kezünket és 
felkiáltanánk 
jesszus máris  
a perzsaszőnyeg!  

SZEMEMET ANNYIRA BECSUKOM HOGY 
бΡSSZENYOMOM AZ ORROM 

szememet becsukom 
és összenyomom az orrom  
korhadt fatörzset játszom 
a tükörbe kukkantanék kicsit 
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hogy lássam hogy néz ez ki  
de mire láthatnám  
a szemem már résnyire nyitva  

LÉGGоMB, DOHÁNYOSOKNAK  

Egy nagy,  
vajúdó,  
véres buborék.  
Tüdőd hősi halála.  

KIS PAPÍRVÁGI KÉSEM  

a kis papírvágó :késemet  
1968 őszén vettem budapesten  
egy mártírok úti trafikban  
az európa szálló mellett  
(akkoriban 4 vagy 6 forintért)  
hosszú körmöm volt  
s а  kis papírvágo kés  
olcsбbb volt minta kisolló  
ezenkívül  
különösen alkalmas körömtisztításra  
kis papírvágó késemet azóta  
kis -papírvágásokra is használom  
leveleket vágok fel vele  
aztán a hidat  
a napjaink költészete sorozatot  

(ha muszáj)  
vagy csak úgy egyszerűen  
különböző  jelentéktelen papirosokat  
egy időben ,főbérlőim  
gondosan kifényesLtett parkettjébe  
dobáltam bosszúból  
(a magas Lakbérért)  
hiszen a parkettot mindig  
fölsebeztem vele  



FŰLt3P GABOR VERSEI 	 61  

de beleállni sosem tudott szeg бny  
csavarhúzónak .is használtam  
igen ritkan  
kis papírvágó késem most  
itt szundikál el őttem  
megöregedett  
az imént  
körmömet tisztitottam vele  

VE'1'fEM EGY LILIHIPPET!  

vettem egy lilihippet  
ћippet-hoppot-hápot  
hangának vettem  
de •elszopogattam  
vettem egy lilihippet  
pedig anya  
idejekorán beidomított:  
óvakodja cukrosbácsiktol  
tönkreteszik a fogad  

CONSUMMATUM EST  

Befejeztetett a hetedik napon.  
Nem sikerült tökéletesen,  
de nagy munka volt.  
Nem rajtam múlott, igazán.  
Gyatra volt az anyag  
(melyet nem én teremtettem),  

s az idd is sürgetett,  
hiszen egy hetem volt csupán.  
Lehet, hogy néhány dolgot  
a nagy sietségben kifelejtettem.  
Néhány elemet például,  
egy-két végtagot,  
s az anyagot is hamarjában  
kaptam fel  
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a kis edénykéből. 
Amint szíve dobbant, 
kisiklotta kezeim közül. 
Tudom, a mű  most már 
önálló életét éli, 
ezután a kritikusoké a szó. 
Folyószámlám száma : 
65700-698-1349 
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BALAZS ATTILA  

(nem tudom, desz-e türelmem jegyzetelni)  

Jenđ-apuka kivitt bennünket az állomásra  
— •a Cecitđl nem búcsúzha гоtunk el (Geci cica, eltűnt a csantavéri tá-

vollétünk alatt)  
útközben benéztünk az utazási irodába: az els ő  halasztás 30 perc  

(eszerint az indulás idđpontja fél egy)  
Jenő-apuka szerencsés utat ikívánt és mi is neki; đ  Dortmundba  

készül vendégmunikásaink gyermekeit oktatni; Jen ő-apuka az apósom.  

Belgrádban esett az •es đ . Zita felhívta Tündiéket, Stojannai beszélt,  
egy kiоsi ~t zavarban volt. Stojan barátságos, Tünde bájos, ,két sörük volt  
csupán, így az ajándék pálinkának nagyon megörültek.  

P. S. az újvidéki buszállomáson a pénztárostöbb ,ment negyed órát  
vergődött egy engedményes jeggyel.  

1979. szeptember S-én  

arra ébredtem, hogy nagyon világos van; felpattantam és rápil-
1an-tottam .az ágymellett hever ő  karórámra; meghwbt bennem a vér: 11-et  
mutatott. Aztán rájöttem, hogy fordítva nézem. A korán munkába  
igyeikvđ  Tündiék szobájából nyugtató kaparászás hallotszatt, így a félig  
feleszméli Zitát visszaringattam.  

1979. szeptember 74n  

A legelején feltett kérdés: lesz-e türelmem jegyzetelni, lesz-e id ő  rá?  
— beigazolódott. Gyorsan peregnek az események. órám nyolcat mutat,  



64 	 HID  

az eltérés hat бra. Be1só 6 г  вјk átállítása nehezebben megy: elég korán  

van még, otthon az ember néha ilyenkor indul a Damin бba vagy valami  
hasonló helyre. Fél kilenc, és mi nagyon fáradtak vagyunk, •egész nap  

járkáltunk, smost iitt van ez a közbüls đ  hatodika is, ötödikét sem tisz-
táztam.  

Csalódásomra nem DC tízessel utaztunk, 'hanem egy közepes Boeinggel.  
A DC 10 Los Angelesbbl érkezett, csak úgy ontotta szárnyas cet testéb ő l  
a tengersok népet. Semmi remény sem volt arra, hogy velünk visszain-
duljon, anégis sokan rebesgették, hogy ez fog történni: titkos csatorná-
kon érkezett hozzáju Іk a hír, a remény telexein — gépünkekkor már,  
mindent beleszámítva, négy órát késett a felrepüléssel. Az aszfaltpályán  
vesztegelt; láthattuk az étterem üvegfaién •á,t, hogy sürögnek-forognak  
körülötte, két hangyaalak a szárnyán mászkált, vörös piбca tapadt az  
oldal ra. 

Az ebédet így a „szárazon" fogyasztattuk el: egy kis er ő levest, elég  
gyatrét, meg valami zamatos sültet. Ez utóbbi .a salátával ellentétben íz-
letes volt. A vámim,entes övezetben finom carlsbergivel szórakoztam, ami-
kor megérkezett egy nagy kínai gép. Kisvártatva apró sárgáik csivitel ő ,  
kíváncsiskodó seregei lepték el a free-shopot. P illanatok alatt szétsz б-
ródtak. Nem nagyon érthettek angolul, .mert az indulásnál, utuk folyta-
tásánál a harmadik hívásra sem ver ődtek össze hiáлytalanul. Hiten-nyol-
can kinn álnak a tornácon, és .a nekiiramodó gépeket szemlélték der űs  
arccal. A légikisasszony ajka szélét harapdálva igyekezett összeterelni  
đket, sikertelenül: mint a kotlósra nem hallgató kiscsibék, úgy széledtek  
mindunsalan szét mindent megcsodálva.  

Ilyenek a ćharterek — mondta egy utas.  
Ilyen a JAT — mondta egy másik. Chicag бrбl beszéltek, arról,  

hogy ki várja бket ott. A ekét kimustrált úri kurva és ápolt küllem ű  10-
vagjaik még sok okosat mondtak.  

A xepül&ársaság nem kezeskedik semmiért  
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A Boeing délután, 4 óra 15 perckor indult útnak. Két steward és két 
stewardess; egész úton jóltartottak bennünket, panamra nincs okunk, 
egyedül a hús körítéséül szolgáló rizst f őzhették volna még egy kicsit. 
A vámmentes övezetben vertünk egy Ballantine's-t meg egy csomag Ca-
melt, a  Shannanon (Dublin) egy pár puha ír gyapjúzoknit, Zitának neg 
egy ,pákols Guinness-t, hat üveg sönt, :melyr ő l iКё s ьь  kiderült, hogy bar-
na, s hogy érdekes medvecwkoríze van, s hogy medvecwkoríz űbb minden 
barna sörnél, melyet valaha is fogyasztattam. A dundi légikisasszony 
megmutatta, hogy  'kell felfújni az úszógumi ~kat, ha netalán zuhannánk, 
aztán füllhallgatákat kaptunk két és .fél dollárért, amit úgymagyaráztak, 
hagy erre nemzetközi egyezménykötelezi őket (mármint a két és fél 
dollár begyűjtésére). A .hét kanálison mindent hallgathattunk: „népzenét", 
rockot, dzsesszt .és komoly zenét; láttuk a Pink Pantthert Peter Sellersz-
szel — .a jobb könnyű  filmek közé tartozik. 

Az út 10 órát tartott (10 000 méter magasan, óránkémt 900 ,kilométe-
res átlagsebességgel). Kés ő  éjjel érkeztünk Chicagóba. Az O'Hare már-
vány/üveg folyosói lenyűgözőek: a falba ágyazott hangsz бrбkból halk 
zene sugárzik valami ünnepélyes hangulatot keltve még a szokatlanul 
tiszta 'klozeto.kban is, ezekben a tágas, tükrös termekben, melyek reke-
szeiben a lehet ő  legfinomabb papír található. A szerteágazó alagutakon 
át ;egy kerek terembe jutunk, olyan, mint a Kubrick-filmben, .az Odisszeá-
ban. Zita .a lépcs ők alatt akar aludni. Meglep ő  az emberek barátsága, 
ahogy tudakolják, .merre megyünk, ;mifélék vagyunk. 

Aztán megvirrad. Buszon be a központba. Nehezek a 'hátizsáko'k, nehéz 
bennük ,a pár üveg szilvórium. A kulacsban is pálinka van, azt húzogat-
juk. Az amerikai vámőr nagyvonalúságának köszönthetjük, hogy mind-
ezt, a sörrel és whiskyvel együtt behozhattuk. Els ő  találkazásаm Chica-
góval így az eufória 'fellegeiben 'bonyolódik le. A Wabash Avenue 826  
alatt, a keresztény ifjúság szálláshelyén .töméntelen néger —  .a Y.M.C.A.  
a legolcsóbb alvóhelyek közé tartozik. Nem mon сlható, hogy a legba-
rátságosabban .méregetnek ;bennünket fekete ibarátaink! Sokalljuk a tizenöt 
dollárt, amit a szobáért ikérnek, felkeressük .a másik Y.M.C.A.- ~t — itt 
tizennégy dollár fejemként plusz nem alhatunk együtt, a lányokat és a 
fiúkat, férfiakat és n őket ;er ~kölсsösen szétválasztják. Nincs már er őnk 
visszamenni a Wabash-be. A St. Claire hotelben kötünk ki huszonkilen-
cért plusz 1 dollár adó, a St. Claire Streeten, mint kés őbb kiderül, ahogy 
viccelődve mondtuk: a város milliomos negyedében. Egész délután alud-
tunk, utána szép esténk volt:messzire elkószáltunik, rengeteg sz бrakozó-
helyet iláttunk kívülr" , egy olcsóbb mexikói étkezdében vékony tésztába 
csavart, ízletes, fűszeres habot ettünk 'füstölt hússal. Váratlanul ért, hogy 
annyira ízlett a jeges kóla; alkohollal nem sz Đ lgáltak. 
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Reggel ikerestünk egy önkiszolgálót. Ügy döntöttünk, hogy visszame-
gyünk a Wabash-be, de el őbb jót zuhanyozunk. Meglep ő, hogy nem volt  
székrekedésünk, pedig fel voltunk rá ,készülve, felvérteztük magunkat  
hashajtókkal; lekopogom: egyelőre zökken őmentesen megy nem kis örö-
münkre. Nagy könyvesboltba tértünk be: Zita a 'háború el őtti amerikai  
n"rő l szóló, képekben gazdag American Myth cí гnű  .könyvet  akarta 
megvenni, én meg körülnézni. Az egyik polcon Pound Cantóinak teljes  
kiadását pillanatottam meg, .azt, amelyiknek egyik példánya már járt  a 
kezemben rTjvidéken — majd megveszem, .ha lesz rá pénzünk visszaté-
rőben, ugyanis egy körutat tervezünk: CHICAGO—SAN FRANCISCO  
—LOS ANGELES—NEW ORLEANS—NEW YORK—CHICAGO.  A 
Greyhoundra lehet egy hónapig minden reláción érvényes jegyet válxani  
jutányos áron.  

Délután kimentünk a Mic'higan-tóra. Háborgott, olyan volt, mint a  
tenger, gondolom, hogy az, aki els őnek pillantotta meg, annak is véi-
hatte: olyan, mintha véget érne a szárazföld s újra az óceán. A hullá-
mok vadul rohamozták .a hullámtör őket. Egy akvárium van a parton  
rengeteg egzotikus tengeri lénnyel. Zitát idézem: tengeri takonnyal és  

seggel, tengeri végbélrózsákkal. Cápával, delfinnel, fókával. A pingvin  
hangolt le bennünket: mint a kerítésen rést keres ő  csirke, úgy úszkált  
le-föl az üveg .mögött. Egyedül voltunk a puszta strandon, a leihorgony-
zatt vitorlásakon millió apró cssngó csilingelt kísértetiesen az egyre er ő -
södő  szélben. Átvágtunk a végtelen £öves területen a felh őkarcolókig;  a 
távolban vonuló négereket láttunk, mint kés őbb kiderült, valaanilyen kon-
certre igyekeztek a Burnham Parkba. Els ő  ízben éreztük kifejezettebben,  
hogy nehezen fogunk boldogulni gyalogszerrel.  

Szeptember 8-án  

Korán ébredtünk, .a nap felkel őben rávilágíitott a vörös téglás, régi,  
több emeletes épületek tetején éktelenked ő  rozsdás .tartályokra. Még  a 
St. Claire-ben láttam .a tévén, hogy egy képért, fényképért, címe: A fel-
kelő  nap New Mexicóban, szerzője 1800 dollárt kapott. Kett őnk 'közül  
Zita a fényképész, nem vettünk még filmet a gépébe. Ő  egyébként azt  
állítja, hogy ezek a tartályok ќzo .ltásra szolgálnak, nekem err ől a vad-
nyugati filmek szétl őtt, csordogáló hordói jutnakeszembe. Ugyanott hal-
lottam, hogy valahol a külv .árosban ekét serdülő  leány holttestére buk-
kantak, és hogy a 'legifjabb Kennedy valami csúnyáit mondott Carterre.  
A magasban lakunk, .alattunk földfeletti csattog rozsdás fémoszlopain,  a 
prohibíció idejében is meglehetett már. (A sínek rozsdásak, ellenben a sze-
relvények újak.) Egy helyen imegkeriili a szenvközti épületet, az ablakok  
mellett megy el. Tényleg, milyen lehet ott lakni?  
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Belül tömve négerrel, egyetlen ,fehér b őrű  sincs; valaki illatos pálciká-
kat árul, minket ,megkerül. A kínai negyed, ahová igyekeztünk, elég 
kicsi, sokkal kisebb a New Yark-+finál. Rengeteg limlomot árulnak, de 
akadnak ,érdekes dolgok is, mondjuk, a lampionok, de els ősorban a  fű-
szerek ,ingerl ő , tömény illatukkal. Azt sem tudjuk, melyik mire való. 
Sétálgatás közben átmentünk egy aluljárón: csenevész bokrok, mögöttük 
sivár háztömbök. Bementem a bokrok közé vizelni. Már majdnem el-
értük az épületeket, amikor egy rend őrkocsi állt meg mel.lettün ~k. Az 
imént söröztünk az út padkáján üldögélve, ránk se hederítettek, most 
miről van szó? 

Attól tartok, hogy rossz irányban haladnak. 
Miért? 
Ez feketeterület. Mostanában is volt egy-két gyilkosság. Ne adja-

nak nekik alkalmat, hogy fegyvert szegezzenek magukra. 

COVER CHARGE  
$4.00 per person  

(per show)  
Friday  and Satarдay  

**  
2 DRINH  MINIMUM 

(Per Perlon) (Per show)  

Pénteken és szombaton  

Este .a Holliday Innben, a Riak's-ben, Art Farmer estje. Közrem űködik 
a Freddy Hirsćh trió. Szép kis helyiség, rekeszekkel: minden asztalon 
„viharlámpa" ég, csábító mulatt pincérn ő  szolgál ki, rajta kívül egy 
hosszú szőke angyal Tünde aranyhajával és egy temperamentumos kis 
ázsiai гtfpusi. Drága behozatali sört hoz gyönyör ű  lépteivel. Négy dollár 
a belépő  plusz két ital a minimum. Nekifognak a zenészek, nem nagy 
lendülettel: Farmer letargikusan fújja hangszerét, minduntalan .a füléhez 
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emeli trombitáját, megrázza, nézegeti, mint az asztaliteniszez ők, amikor 
ti І  hosszúra vagy éppenséggel rövidre sikerül a labda, addig a trió m ű -
ködik. A zongorista Freddy Hirsch a legjobb iköztük, játékában felcsil-
lan néha valami az igaziból, de csak: csillan. A japán dobos közepes, 
fintoraiból faélve beleéli magát,ellenben amit hallunk, az valahogy +meg-
hazudtolja ezt. A b őgős nem jut kifejezésre. (Freddy és ő  'fehér gyere-
kek, a dobos ázsiai, Farmer fekete — Zita szerint reprezentatív kereszt-
metszet, mint a pincérn ők.) A bőgőst kivéve mindenki leszólózza a ma-
gáét. Nem vagyok különösebb szakért ő , de annyit meg tudok állapítani, 
hogy ezek valami rossz keveréket játszanak itt rosszul, ,pontosabban: f1-
erővel. Egy óra elmúltával, két-két sör ∎elfagytával olajbarna nimfánk csá-
bos mosolyával megkérdi, hogy óhajturnk-e belépni a következ ő  forduló-
ba, ami újabb négy-négy dollárt és két-.két Heineckent jelent. Neon óhaj-
tunk, erre csupán 18 dollárral vág meg, és ,mehetünk. Erről viszont a 
piros fénynél vesztegl ő  taxi kattogó taximétere jut eszembe. Sokkal na- 

Náha felcsillan valami az .igaziból 

gyabb név csapott araár be bennünket fgy: tavaly Dizzy Gillespie-t lát-
tuk Dubrovnikben, egész id ő  alatt ,közepes gitárosát szerepeltette, s az 
az egész idő  is nagyon rövid volt. Kb. 'akkor ért véget a ,chicagói dzsessz-
fesztivál, amikor mi az óceánt repültük át. Az év els ő  hivatalos dzsessz-
fesztje — frta a falakról félig letépett plakátokon. 

Egyébként a Rick's-be még Zoot Snmset várják e hó végére, de mi 
akkor ,már messze leszünk, különben se hagynánk még egyszer megnyúzni 
magunkat. Az az érzésean, hogyakinek neve van, jelen pillanatban azon 
mesterkedik, hogy jó pénzért adja el kis „káprázatos" villám-show-k 
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reflektorfényében. Kifelé menet váraikozák hosszú sora mellett haladtunk 
el, a  felsőbb korosztályok jól sz Јituált tagjai. Várfáik, hogy leültessék őket. 

Milyen volt? 
Pocs ék.  

Az idős lady hangosam felnevet. Ha valahol virágzik még szabadon 
a dzsessz, akkora peremváros negyedeiben. 

Szeptember 94n  

Vasárnap. A lányok gyilkosát még nem találták meg, feltételezik, hogy 
szexuális i'ndítékú bűntényről van szó. Feltételezik, mert nem történt be-
hatolás; egyel őre az udvarlók kihallgatásánál tartanak. A Kennedy—Car-
ter vonalon diplomatikus kimagyarázkodás. Néger mise közvetítését hall-
gatjuk — magával ragadó. Mint a míting, melynek tegnap tanúi voltunk.  
A  néger .emanCipác!iós mozgalom harcosai nem nyugszanak. A pár ezer  
sötét bőrű  a partmenti füves sávon jött össze: az er ős 'hangszórók gyors  
rinmusú zenét bufogtak a térbe, eksztázis, színes .léggömböket eregettek  
a levegőbe. A rendőr figyelmeztetése utáni keveredtünk közéjük; a busz,  
melyre felszálltunk, végül mégis a néger negyedbe vitt bennünket; .gyor-
san gyalogaltunk egy'kishalt parkolóterületen át, aztán egyszer csak ott 
voltunk. 'Gondolom, hogy Andrew Young esete fokozta .a feszültséget, a 
hétköznapi erđszaikban 'azonban nem kell er ővel politikai, faji indítékokar 
keresni. 

Los Angeles és San Francisco 'közönt megszökött egy Ricky mevezet ű  
cirkuszi gorilla. Egy kisvárosi öreglány vette észre szombat este fél tíz-
kor: rémes szőrös teremtés mászott be a kerítésemen, jöjjenek rögtön!  

A seriff nem vette komolyan a dolgot, (helyettesét küldte ki, éki szintén 
az öregasszony lidérces álmának vélte az •egészet: nyugodtan lépett be a 
garázsba; Ricky a lábánál fogva vágta a falhoz úgy, hagy a szerencsét
len fickó súlyos agyrázkódást szenvedett. Erre a seriff is megjelent, 6 a  
közeli állavkert őrét riasztatta, aki egy zacskó kikirikivel próbálta be-
csalni a majmot a ,rend őrkocsiba, s miután ez nem sikerült, altató löve-
déket röppentett a gorilla testébe, amit ől az még idegesebb lett: felugrott 
a kocsi .tetejére, ~m'egdöngette, majd az őrre vetette magát. Rioky életének 
a seriff ikétcsöv űje vetett véget. 

Délután a Chicago Art Institute-ba mentünk. Vasárnap korábban zár-
nak. A (földszinti teremben azonban még körülnézhettünk. Olyan ,köny-
veket láttam ott, hogy az szerény vásárlási lehet őségeimre gondolva el-
szomorhavt. A ényképészet történetét sikerült átnéznem csupán, aztán 
távoznunk kellett. Este Andy Warhol Bad c. filmjét nem néztük meg.  
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r;mberfeletti erejét a gorilla sajátos 
kanstitúciájának köszönheti 

Szeptember 10., 11., 12.  

Kezdődik az t. Már Chicago külvárosában járunk. San Francisco 
háromnapi .távolságra van, három .nap buszozás áll el őttünk, az éjsza-
kákat is .a buszban kell •töl.tenünik. A sebesség a hatalmas város elhagyá-
sával sem növekszik .számot Јtevően. (Chicago hatalmas .ki Іterj.edésű , ezt 
mára repül őben észrevettük. Millió fény. Furcsa érzés volt, hogy ott 
lenn kell majd valahol feltalálnunk magunkat. Makacs dolog ez, mint a 
lámpaláz. Vissza-visszatér ő, kiirthatatlan, aztán rögtön elmúlik, amint 
megérkezel.) A sebességkorlátozást komolyan veszik, nem nagyon lépik 
át a mi kilencvenesünket, pedig minden feltételük megvan rá. A sebes-
ség csigalassúnak tűnik a széles, soksávos úton, a ,termékeлy Illinois sík-
ságán. Kétoldalt kukoricatáblák, utána beesteledik. Iow.akövetkezik, Des  
Moines. A külváros elég csinos: a kivilágítatt utcákat гt&mött pázsitok, 
takaros kis házak szegélyezik. A Іközpanti megállón leszáll a két apáca. 
Egyikük megkérdezte, hogy hová utazunk. Sajnálattal vetiték tudamásui, 
hogy távolabbra. Az az érzésem, hogy szállást akartak 'felkínálni nekünk. 
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Hátizsákjaink láttán sokan érdekl đdtek már útirányunk fel đl: honnan 
jöttüuk, hová megyünk, segíthetnek-e? A repül đtéren odajött hozzánk egy 
fiatal házaspár. Kiderült, hogy đk Görögországba készülnek. A St. Claire 
sarkán tanácstalankodtunk, amikor egy nagy darab, portáskinézés ű  né- 
ger, anélkül, hogy a Segítségét kértem volna, wtbaigazított. Ez volta má
sik emintésre méltó eset.  

Nebraska afarmerek országa, végeláthatatlan kukoricaföldek. Zita 
nevetve mondja: alacsonyabb, mint nálunk a kolhozban. Az épületek 
többnyire fehérek, !köröttük gondosan nyírt f ű , Mávolabb ;mezđgazdasági 
gépek sorakoznak. Omaha, Lincoln. A sof đr előtt mikrofon, tájékoztatja  
az utasokat, mikor lesz a következ ő  megállás, hol, meddig fog tartani,  
lesz-e idđ  enni, mosakodni. Felhívja az utasok figyelmét •a látnnvalókra,  
mint a repülđben, ahol a gilбMa jelzi, mikor repülünk át egy-egy fonto-
sabb pontot. Akkor is, ha a s űrű  felhőrétegtđl nem láthatunk semmit.  
A motelek, államásdk illemhelyei többnyire tisvták, tágasak, illatosak; 
meleg víz, papír mindig van. Az éttermen kívül sok-sok automata: flip-
perek, szendvics-szekrényk бk, cigaretta, kávé, tea, leves, gyökérsör, na-
ranasszörp Pepsi- vagy Coca Cola, a Coke. Ha nincs aprópénz, itt a 
pénzváltó gép.  

A buszban külön kis mosdó van, hátul, ahol cigizni is szabad; a lég-
kondicionáló mintha nyelné a füstöt. Egyedül az ülések, az egyébként  

nagyon 'kényelmes ülések Misztaságát kifogásolnám. Pontosabban: hiányo-
lom a támlahuzatot. Egy szakaszon ijeszt ően korpás fejű  ember ült el đ t-
aem. Nem mondom, az оnyéan is korpás, de az övé egy adta seb. Manap-
ság az ember lassan végs đ  (győzelmet arat a fekete himl đ  felett, de az 
ártatlan, ellenben annál makacsabb korpával nem tud mit kezdeni: Pitin, 
$irkin, Sulfrin, Alin, mind tehetetlen, csak részleges eredménnyel jár, 
még ,a  Sterogвnol is, akkor is, ha szappan nélkül használják, ami — tud-
valevo"leg — semlegesíti a különben igen hatásos fern őtlenítđt. Némileg 
megnyugtat, hogy a hajpikkelyek !kérdését itt som oldották meg. A pad-
lóra hulló hajpih бket felsöprik, a buszt minden nagyobb állomáson ki-
takaríMják. Ilyenkor mindenkinek el kell hagynia .a járm űvet. Kártyalap  
nagyságú cetlit kapunk, az részesít el đnyben az odalenn vára Коzókka ј  
szemben. 

A takarékossági !kampány .ellenére a Greyhound utasai továbbra is az 
alsóbb rétegek közt verbuválódnak — majdhogy kizárólag. 

Cheyenne el őtt szikár, napszítta, szélt đl cserzett, szúrós tekintet ű  —  
minden gyermekkori olvasmányomban szúrós tekintet ű  — cowboy szállt 
fel, s mivel dohányzott, a közelünkben telepedett le. Szinte hangosan 
gondolkodva mesélt a mellette ül đ , mulya kamasznak: itt született 5 ezen 
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a tájon, itt cseperedett fel, ő  itt érezte az els ő  csákak ízét, valamikor  
lova volt és •puskája, lóháton járt be a városba berúgni és egy kicsit be--
feküdni azok közé az édes csíkos harisnyák közé, négy lovat ny űtt  
valamikor sok volt erre .a munka, de ,még több a nyúl. A farmerek meg-
tizedelték őket. A farmerek, nеm a ,prérif ark .as. A .nyúl, amikor drót-
kerítés kerül az útjába, olyan gyorsan fúr lyukat ,és :bújik át alatta, hogy  
mire a coyate ugyanazt a vájatat kiszélesíti, a tapsi smár messze jár.  A 
Greyhound se unás, mint egy iképzeletbeli nyulat üldöz ő  agár. Chicagó-
ban az O'Hare-n landalturvk, a bari a rabbit szinonimája: mit csinál  
att!han a Cuniculus?  

GREYNOUND  

A Greyhound csakugyan nem 
mint egy :fiktív nyúl után loholó agár 

Az öreg tehénpásztor pontosan emlékezett rá, hogy melyik ház el őtt 
töltött el holtrészegen egyszer egy éjszákát. 

Wyam~ingban egyre dombosabb a talaj, sárgább a f ű , kezdődik a 
vadnyugati filmekb ől ismert táj; vörös a föld, vörös a por, vörös a sár. 
Legelésző  marhacsordák. Wyoming után Utah, éjszakai kiszállás Salt 
Lake Cityben. Virradatkor Nevada, a Sziklás-hegység kietlen vidéke, az-
tán sehogy sem akar véget érmi. Már fáraszt a szemünk ,elé táruló ,kép, 
az utazás. Renóban áriástörpe: színes gipsz aranyásó. 

Ezután Kalifornia csakugyan paradicsom: . a  tar sziklák után tavak, 
fenyvesek; a Sacramen ~to völgye. A folyó termőtalajban vájt ,magának 
utat, ,ennek megfelelden zavaros. Az út két viránya közti sávban sokszín ű  
virág. Ismét dombok, Oakland, a híd és végre! már egész belegémbe-
redtünk. 

San Francisco, 1979. szeptember 13-án; Budget Hotel, az állomástól  
Jobbra, rögtön az első  sarkon  

Tegnap este ezt pillantottuk meg els őnek, s miután elég olcsónak ta-
láltwk — .tíz dollár nyolcvan cent plusz 2 dollár key-depasit, amit .a kulcs  
visszaadásakor visszakapunk —, ki is váltottunk egy szobát. Ikerágy,  
kissé rozoga, egy szekrény, csap, foszló tapéta, vörös sz őnyeg.  
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бriásnyúl-kövület. 1893-bon bukkantak rá a Sacramento iszapjában. Egy  

szemfüles vállalkozó Ren бba szállítottra, ahol sokáig mint vásári  

carrousel-bábu forgott egy gigászi lila körhintán, melyre Reno ősz  
polgárai ma is szeretettel emlékeznek.  

Nemzedékek zárxák szívükbe, míg egyszer csak mindenki döbbenetére és  

mérhetetlen elkeseredésére el nem •t űnt, egy éjszaka,minden előzmény  
nélkül, titokzatos körülmények ІКёІt egyszerűen nyoma veszett. Egykori  

megléte a Cuniculusban kifejtett in ёzІtІim egész csoportját látszik  
megmásíthatatlanul alátámasztani  

Felfedeztünk egy forgalmas wtcát a közelben, azon megyürnk végig —
olcsóbb helyet keresünk. Egy térre ,érün .k, ahol valaki trombitáját re-
csegteti, arrébb kongókat ütögetnek; sínek, a sínek végén forgó, süllyesz-
tett .kerek ,pó.dium. A süllyesztett kerek ,pódium mellett hosszú sor, aztán  
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megérkezik a cable-car, a képeslapokról, könyvekb&1 ismert drótkötéi-
v+i ~llamas. A drótkötél a kis canyan alján fut állandóam. Arra kapcsolódik 
rá és kapcsolódik le :a szerelvény. Többet nem tudnék mondani a m űkö-
déséről. ViLlanymotaros aligha tudna megbirkózni San Francisco kapta-
tóival. Maga a ,süllyesztett kerek pódium nem más, minta drбtkötél-
villamos megfordítója, .lévén, hogy végállomásról van szó. A cable-car 
.külalakra olyan, mint a századforduló utasszállító bódéi, látom, belül 
sárga fapadok. Itt van a BARI' (Boy Area Rapid Transit), a szuperszo-
nikus földalatti egyik megállója is. A BARI-tol lehet kijutni Berkeleyre 
is. Egy kalózkinézés ű  fiú állítja: nincs szükség arra, hogy fizessüwk, áll-
junk ki az út szélére, a stopp itt j б1 megy. De 1mоsta Turk Streetet 
keressük, a Y.M.C.A.-t. Egy Hendriix-kinézés ű  rendőr szerint vissza kell 
mennünk, arra, amerr ől jöttünk. Megiszok egy sörn a hatizsákból, és vég-
re megállapítom, merre vagyunk -- neon a 'külvárosban, mint hittük teg-
nap este,ahhoz túl forgalmas is .a hely, hanem benn, a Market Street 
és a Powell találkozásánál. Mégis megkérdem a kalózt, hogy merre van 
a központ. Feláll, és széles gesztussal mutat körbe: ez az! Ebben benne 
van az is, hogy az egész Frisco az.  

Az X. hotel valamikor fehér épület lehetett. A vészkijárat vas gará-
dicsai rozsdásak, ablakai piszkosak; rojtos kék sz бnyeg, a fal mellett  
különböző  típusú székek, a székeken merev figurák, a sarokban tévé.  
A tapéta itt is .kunkorodi:k, ócska girlandok, az :asztalkán hervadt virág. 
légyköpéses csempe tükör, büdös felvonó. A RECEPCIO A MÁSODIK 
EMELETEN. A recepció pultja mögött indiai család 'heverészik. Ez lehet 
a nappalijuk: a földön elfogyasztott étel maradványai. Nincs hely. 

Zitát lenn hagytam a székekben révedez ő  szállodavendégek egyike 
mellett: középkarú férfi, szomorú tekintet ű , furcsa szakállú; szürke ruhá-
ban, amilyet gyermekkoromban viseltek a férfiak. A Jugoszlávia halla-
tára egy testes, 'hajcsavaros japán hölgy holdarca felragyog: 

— Nagyszer ű ! milyen érdek,es! 
Nem messze törött öregember üldögél, maga elé méz. Kezében m űanyag 

pohár. Időnként böffent, nyámnmog egy kicsit, majd .beleloccsantja a po-
hárba. Színes trikója van, hasonlít arra, ,amilyet valamelyik kirakatban 
láttam: ha tudom, hogy ilyen sokáig élek, Jobban vigyázok magamra.  

A szomorú tekintetű  férfi tanácsolja, hogy nézzük meg a lakáshirdeté-
seket. Egy prospektust is mutat, a szállodák lajstrofma árakkal. Megkö-
szönjük, erre ő  csak legyint, mintíha halni készülne: neki most már nincs 
szüksége rá.  
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Az utcán srég egy kalauzolónk akad, figyelmeztet bennünket, hogy  
vigyázzunik, nehogy a túl olcsó hitelben egyszer űen kirámoljanak ben-
nünket.  

A Y.M.C.A. ben sincs hely. Ők a Grand Centralt ajánlják a Marketen.  
A Grand Centralban csabító fotók a szabókról, tizenhat dollár fürd őszo-
ba nélkül (közös zwhanyozó van minden emeleten). Zitát már nagyon in-
gerli a ihátizsák; úgy döntünk, hogy itt töltünk 'egy éjszakát. S a szoba 
csakugyan nem olyan, mint a képeken, azonkívül az ablak tet đre nyílik, 
nyugodtan be lehet sétálni rajta. Most már ott egye meg a fene! 

Utána megettünk egy 'fél csirkét, s kimentünk a Fisherman's Wharfra. 
Csirkevétel .közben sompolyog mögénk egy kövér, piszkos, ,elvetemült né-
ger. Elcsukló hangon suttogja: éhes vagyok, csak egy darabka húst! Mi 
a miénket az utcán fogyasztjuk cl egy fekete márványlapon. A b őre a 
legfinomabb, ropogósra sült. A b őrébe szívódtak fel azok a finom f ű-
szerek, amikkel ikenegették. 

A Fisherman's Wharf a víz mellett van az öbölben, a cab.le-car másik 
végállomása. A cable-carról még csak annyit, hogy eléggé döcög ős, na-
gyokat ránt, negyed dollár, amit a kalauz találomra gy űjt be. A pénz-
összeget •egy hosszanti, fogantyústengely segítségével diktálja egy szám-
lapos dobozba, ami hasonlít .a taximéterre. 1892-bon gyártották. A ten-
gely fagódzkodóna!k eszményi helyen van, így könnyen megesik, hogy 
belekapaszkodsz, ilyenkar a kalauz nagyon ideges, mert az utas által be-
diktált összeget meg kell semmisíteni, különban neki kell kifizetnie. A  
masiniszta méteres rudat rángat, és egy elég magas fekvés ű  pedált tapos. 
Úgy tíúnik, óriási verőfeszítésébe ikerül, hogy a domboldalon lefelé össze  

ne törjünk. A drótkötél-villamos mindig úgy meg van tömve, annyian 
csimpaszkodnak .az .oldalán is, 'hogy hatalmas sz ő lőfürtre emlékeztet. A 
Wharf a város legkammerszeb'b része: méregdrága üzletek, méregdrága 
éttermek; ,innen futnak ki a sétahajók, és innen emelkednek a magasba a 
helikopterek, melyek elviszik a fiizet őképes látogatót a hírhedt Alcatraz 
szigete efölé. Nappala partról is láthatók az immár üres börtönépületek 
fehér falai. Olyanok, mint abban a filmben, melyben az egyik rab meg-
barátkozik egy verébbel. Az ALCATRAZ feliratú szürrke T-ghirtök vá-
rosszerte kaphaták. Itt van az útikalauzban ünnepelt Tarantino's Restau-
rant; itt van a száz dallásért nyíró borbély, aki fényképekkel bizonyítja, 
hogy egykor Frank Sinatra és Joe Maggio fejét ,csinosítatta. Itt vannak  

az aranyásók folyosói, az angol viaszbabák, a Ripley-furcsaságok. A le-
vegőben masszív csap, ömlik belőle .a víz. Első  pillantásra felfoghatatlan: 
úgy tűnik, hagy a levegőben lebeg, .aztánkiderül, hogy a vízsugár csövet 
rejteget magában: azon keresztül pumpolják fel a vizet, s az tartja a 
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magasban a csapot. Ha jól tudom, valamelyik világkiállítás egyik attrak-
ciója volt. I.tt van X. Y., a „legnagyobb japán szobrász" autaportréja is,  

melyre saját haját aggatta fel, saját !kör,meit ágyazta bele. Benn Lin  

Cs'ung, a .kettős szembogarú uralkodó, a !hírhedt kártyás és kurafi életh ű  
mása; arrébb a műanyag kutyagumit ,és okádékot áruló üzlet. Egy bará-
tomnak volt valamikor ilyen gy űjteménye. Volt egy kis tömlője, azt fel  
kellett fújni és .a szék párnája alá rejteni. A ráül ő  személyt — •többször  
is sikerült -- kellemetlen helyzetbe hozta: a kiprésel ődő  levegő  élethű  
ürgyű rűfütty hangjával .röppent ki.  

AZ ELME VIDÁMPARKJA. Az Államok .a világ egyik észbontó  
része: gigantikus ,(zsib)vásár és a huszonegyedik század. Dekadencia:  a 
tudományos-fantasztikus filmek szerkezetei pontosan, rozsdásodáfélben.  

Szeptember 14-én  

Visszatértünk a Budgetbe. Várnunk kellett délig, a kijelentkezésig,  
mert nem volt hely. Zitát leültettem a Grey!hound állomásán, és 'elindul-
tam hotelnéz őbe. A szomorútekintet ű  pártfogónk a W:indsart ajánlatta  
volt. Megtaláltam: olyan, mint az X. hotel, csak valamivel drágább.  
Drágább a Budgetnél két dollárral, ami lényeges ,különbség, ha figyelem-
be vesszük azt is, hagy a Budget bizalomgerjeszt őbb. A továbbiakban  
meg,gyóződtem arról, hogy a Budget kell nékünk: a Shawљan nem volt  
hely, a  Federalben huszonegy dollár fürd őszoba nélkül, ,máshol 30-40.  
(Lakásokat szinte olcsóbban lehet bérelni, mint Tjvidéken, sajnos, hosz-
szabb távon.)  

Végül megkaptuk a Budget 415-ös szobáját. Szürkéssárga, elüt ő  ár-
nyalatú göttyаkkel, tenyérnyi gipszelésekkel. A mennyezeten egy lyukat 
drótkefével tömtek be. Az ágy melletti falon nincs vakolat, de van té-
vénk, amelyik kifogástalanul működilk. (Egyedül a St. Claire-bon volt 
.még xévénk, de azon sű rűn vibrálta kép.) Két festményünk is van. Rep-
rodukКiók. A kisebbik Párizs valamelyik utcáját ábrázolja, a sarkon hir-
detőoszlop, rajta: PETITÉ. A PETITÉ alatt elmosódó n ői fej. Szerz ő je 
isaneretlen. A másik ,kép jóval nagyobb, le is szakadt a .falról. Piros-fehér-
kék-fekete négyszöges térbeasztású, ,a :központi .motívum mértani fa. Alá-
írás: G. Isola, 66. Isola aláírása mellett Ray Van Kesselé, aki tudatja 
velünk, hogy Fez .év augusztusában e kép társaságában töltött egy hetit. 
A PETITÉ nem itartozik a festészet említésre m.éltó alkotásai közé, de 
a FA sem. A tévén filmet vetítenek, állandóan megszakítják a hirdetéselv:  
Count Basie ül fetus-rfejével egy csinos n ő  mellett. Étteremben vannak,  
ízlésesen terített hosszú asztalnál. A n ő  .elmosolyodok:  
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Egy jóképű  együгоtes-vezérrel ebédelni felejthetetlen dolog, de va-
lami 'még szebb ennél.  

Mi?  
Az egész együttessel ebédelni.  

Az egész bigљand megrohanja az asztalt. A n ő  Basie-re néz moso-
lyogva:  

Nem lesz baja fizetéssel?  
Basie ragyogó arccal veszi el ő  ésmutatja fel — az American Express  

Cardot.  

Ellfagy .asztottuk a .maradék fél csirkét. Hidegen nem volt olyan finom.  
Budweisert ittunk rá, ez viszont jólesett. A Budweiser volt a kedvenc  
söröm, amikor pár évvel ezelő tt New Yorkban jártam. Világos, ik ёnny ј ,  
whiskyvel kitűnő . Csapolt sör gyanánt is legtöbbször Budweisert adnak.  
Az előétel után a kínai negyedben ebédeltünk, a Mandarinban. Aránylag  
olcsón kaptunk fóliában sült kacsahúst, rántott rákkarikát, .párolt csíra-
táskát és lekváros-szalonnás ,kalácsot, ,mellé xeát. Kristalytiszta patakocska  

csörgedezett .a bokrok !közt, asztalunk mellett a falba süllyesztve. A lek-
város-szalonnás .kalács tésztája olyan,mintha nem lenne megsülve: nyú-
1ós, de az ,egész készít ~rnénynek finom pikáns íze van.  

En 

Az wtcán ikбszálиa egy utcai combóra akadtunk: szikár vörös fiú fújja  
a szaxofont, bajszos középkorú veri a dobokat. A basszust ugyan gitár  
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szolgáltatja, erđsvtđre kapcsolt gitár, de ez nem sokat ront az el đző  ket-
tőn. Egy darabka szőnyeget terítettek a dobok alá, hogy ne сswsszan,  
mellette a szaxofon nyitott tokja, 'benne fémpénz. A vékony legény úgy  
fújja hangszerét, hogy egy id đ  .múlva be kell vallanunk: pár centért itt  

jobb zenét hallgatunk, mint az Art Farmer esten. Oly zseniálisan imp-
rovizál a Take Five körül, hogy az lesújtó.  

Pár centért itt jobb zenét hallgattunk,  
mint az Art Farmer isten  

A live-sex szórakozóhelyek utcáján lesétáltunk az Embarcader бig. Ha-
talmas önikiszolgálába. tértünk be. Ezek az önkiszolgálók külön fejezetet  
képeznek. Olyanak, hogy mérhetetlen fájdalommal tudnak eltölteni: meg-
erбltetés nélkül vásárolhatnánk el a heti pénzünket. Hogy a sajtok, fel 
vágattak, konzervek mérföldes standjainál ne is id őzzek, bort vettem.  
Kaliforniait. Vehettünk volna fr.an .oiát, spanyolt, olaszt, portugált és ma-
gyart is. A ikaliforniai olcsó bor, rossz min ősége ,ellenére ízlett: rég ittam,  
már nagyon megkívántam. Vörös Los Hermanos.  

Szeptember 15 -&z  

Vettünk jegy szelet dinnyét is azt remélve, hogy majd megmozgatja  
renyhe beleinket, mert problémánk van az ürítkezéssel. Több gyümölcsöt  
kellene fogyasztanunk. Indulásuniti el őtt Újvidéken Thomas Mann napló-
ját olvastam, abbбl kiderült, hogy az öreg Mann, ellenxétben velünk, s ű -
rűn kényszerült meglátogatni az árnyékszéket. A hotel vécéje — ,két férfi  
és egy női emeletenként — ,  az autóút melletti motelekével ellentétben.  
szűk. Olyan szűk ,  hogy miután az ember ,bepréselte magát, csak nagy  
nehezen tudja 'betenni maga .mögött az ajtót. Én rá szoktam ülni — némi  

kockázattal jár ugyan, de nem tudom másképp. Az otthoni guggolókat  
szívesebben nem használom. Olyanak, mint a kínzókerék, az olvasás is  
lehetetlen rajtuk.  
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A vécé falán .a szokványos üzenetek, aforizmák, versikék.  

Barátot keresek,  
potenset, férfiasat,  
ki hőn szeretne engem  
minden áldott nap  
tel. 93-064 -1224  

Faszokat szopok minden kedden kett őtől éjfélig  
tel. 234 -571 -9809  

Nagy nigró faszt keresek a seggembe. 127-es szoba  

A versikéik közül egy sem kelhet versenyre azzal a anély $dipuszi fáj-
dalmat küfejező, kissé kezdetleges, de annál egyenesebb kis lírai alkotás-
sal, .amit odahaza, a S ~toteks mellékhelyiségében olvastam:  

én mindenkin bosszút álltam  
csak apámon nem,  
ő  megbaszta az én anyám,  
én az övét nem.  

A tükör, porcelán és mikkel tiszta, magas fekvés ű  fenyveseket idéz ő  
világa helyett kényelmetlen, összeköpködött szekrénykébe kényszerültenn 
-- valamelyik kokainos nyálazhatta így össze. Kokбsbбl van bđven  a 
szomszédságunkban, kínálták nekünk is.  

Az óceán San Franciscónál  

Elsétáltunk a Municipal Pier-ig, a hatalmas C-alakú mólóig. Ütközben  
betértünk egy antikváriumba; fellapoztuk Andy Warhal egyik könyvét.  
Harmonikás volt, mint egynéhány meséskönyvem egykor, a különbség  
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Piscis  

csupán az volt, hogy a mesés tájak 'helyett .az olcsó McDonald's &ter-
mek sültkrumplis zacskói bontakoztak ki a szemünk el ő tt. Le Roi Jones 
és Phil,ip Lamantia verseskötetei közül vettem meg kett őt. Zita a házakat  
fényképezte, .a anólón pedig a szelíd sirályokat kapta lencsevégre — és  

két nagy halfejet a betonon. Csalik lehettek, a rákokat ugyanis úgy fog 
ják, hogy kerek .szákokba helyezik, a háló fonatához +kötözik a húst, s a 
mбlбrbl ,a +tengerbe lógatják. A rákok belemásznak és kész. Szeretik a 
húst. A fejeket erjedni hagyta valaki anapon, dülledt szemük az eget  

fürkészte.  

Volt egyszer egy szákom, benne volta rákom.  

Szobánkba visszatérve holminkat a padlón szétszórva ґtа 1 њk. 20 már-
ka, 10 dollár és a visszatérésre 'félretett 200 dinár tűnt el.  

(Folytatjuk)  



HOL BOLYONGSZ?  

ODÜSSZEÁSZ ELÍTISZ  

Hol bolyongsz naphosszakat, míg ajkadon megkövesül a tajtékzó  

[tenger aramája?  
Vajh' merre kбboralhatsz, mialatt kutatom l бted irdatlan kételyeit?  
Kondort imbolygató viharok szakítják, tépik az ormokat  

[mezítelenre,  
vagy vágyakozásaink pőresége kábít tétova némaságba minket,  
iszolygó rémképek kerget őznek ugrándozó szembogaradban,  
s emlékezetükbe váj a farkasordít б  decemberi széláramlat.  
Rég a múlté mára lágy szeptemberi szell ő  emlékezete,  
amikor .még ártatlanul fickándoztál a sárgavörös agyagon  

pajkos barátnőid hangosan cikkanб  vidámságtól övezve,  
biborl'ila árnyba rejt őzött a barlangkapu, hová buja élmények  
sejtelmeivel hordtátok az ölnyi rozmaring halmokat.  

Hol bolyongsz most naphosszakat, a tengeri sziklák  

érdes felületén életveszélyes perg ő  táncokat lejtve?  

Odüsszeász Elítisz századuk görög lírájának jeles képvisel ője, 1911-ben  
született a Krét a  szigetén levő  Iraiklianban; .itt is kezd ődik irodalmi pá-
lyafutása, sis б  verseit a helyi d.apok közlik. El đször 1940-ben jelentkezik  
kötettel, de a görög nemzetei ,költészet Olümposzáig sohasem jut el. Küi-
földön jobban megbecsülik, mint saját hazájában. Ehhez az is hozzájárul,  
hogy a katonai junta uralomra jutása után több haladó görög un űvésszel  
egywtn külföldön telepszik le, s több művét idegen nyelven, els ősorban  
franciául +  publikálja. A költészet nemis eszközével harcol a hagyományos  

hellén .demokrácia újkari érvényesítéséért. A Svéd Tudományos Akadé-
mia a iköltészet ember- és társadalon жfarmálб  ereje elđtt hajtott zászlót,  
amikor 1979-,ben neki ítélte oda az irodalmi Nobel-d бjaa.  

(bb)  
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Talán a szertefreccsen đ  napsugarak szálait gy űjtöd egyetlen  
[csóvába?  

Pihenj meg inkább, mozdulatlan áhítattal a vízparton,  

vagy barangolj gondtalanul virágokkal tarkított sárga búzamez ők  
[mentén.  

Felajzott fény zsörtöl ődik feszes kebleden,  
mint hősi eposzok hetéráién, kik p đrén várták  
messzi tájakról közelgő  hajбk vidám legénységét.  
Ajkadon újból megkövesül a tajtékz б  tenger aromája,  
s lángvörös ruhád ráncai, mint nyugtalan vérerek  

futkároznak nyugtalan összevisszaságban.  
Testedből nemes virágok bódító illata sz űrődik  
a rekkenő  nyár arányát permetezve széjjel. 
Hol bolyongsz, merre kбborolsz az ismeretlenben? 
Kusza sással övezett partok, tajtékzó tengerek peremén, 
merev moszatok szomszédságában, lélek nélküli viharokban 
göndörül ,kifürkészhetetlen utad végtelenje. 
Vérző  lelki tusák nem hökkentenek józanságra, 
idegen neveket mormogsz fürge lépteid közben, 
s te törtetsz, csak el őre törtetsz, felfelé 
a ragyogó mélységek csúcsáig lopakodsz titkon, 
idegen csillagképek ragyogását fürkészve folyton. 
Értsd meg hát végre, létünk értelme csalogat vissza, 
ne száguldozza napfények kába útjain tévelyegve, 
ámokfutóként sohasem éred el szerelmed végs ő  célját, 
hisz láthatod: ajkadon megkövesül a tenger ta jtékz б  aromája. 
Nem arra születtél, hogy csontodból sz őj nyári élménykoszorút, 
de ha akarod, a folyбk is visszafordulnak medrükben,  
hogy visszahozzanak téged az élet tisztására,  

s újból végigcsбkolhasd kertetek gyümölcsfáit.  
Oldd hát kötelékét idegen rabságod kalodáinak, 
felejtsd .a tegnapot, k бborló kalandjaid láncait tépd le, 
s titkaidat fedje mindörökre a szebb jöv ő  reménye. 

BEDE Béla fordítása  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

MÓRICZ ZSIGMOND  

BORI IMRE  

IV. ALKOTOI PROBLÉMÁK  

„Az albíró elgondolkozva nézett a két tanítára. Bovarynéra gondolt,  

akinek az esete oly nagyszer ű  volt, de .amely nem fog ,ismétlődni soha.  
Nincs olyan nagy nő  a kisvárosban ... Ahhoz, hogy valaki olyan ará-
nyúvá fejlődjék, ahhoz valami nagy :kultúra kell... Micsoda karikatú-
rája ez a világ, amiben mi élünk, a karikatorának ... Ez már a ,közön-
ségesség. Az unalmas, egyszer ű  iközönségesség ... Hol vannak azok a  
színek, 'hangulatok, amiket a francia 'kisváros ködös emléke .a könyvön  

keresztül meghagyott ... Ott színe, illata van az életnek ... De itt olyan  

józan, olyan szimpla minden ... nem lehet valami közönségesebb, mint  
egy házasságtörés ebben ,a társaságban ..."  

A  kérdés, ami Az Isten háta mögött albírójának gondot okoz, nem  
csupán Móricz Zsigmondé volt. Az 1900 -as évek derekán az Ady Endre  
időszerűsítette „europaiság" gondolata volt Móricz kiindulási pontja,  
amely magába foglalta a magyar ,társadalmi „valóság" .kritikáját is. Mó-
nicz azonban ebben .a regényben nem társadalmi-politikai vonatkozásait  
helyzete előtérbe, hanem .a művészieket (noha albiróján ~ak vannak sznob  
pózai is), ebből köveukezően az .alkotás kérdéseivel össz ~efügg&ekсt. Tetten  
érthető  tehát az író, aki a Sárkány megírása után találta valójában magát  

szembe a regényíró gondjaival, egywttal pedig a +modern magyar próza  

elméleti és gyakorlati ik ёгdёseivel. Ha ugyanis az albíró ,mondatai.t tesz-
szü ~k Az Isten háta mögött „ardhimédeszi pontjává", akkor azt tapasz-
taljuk, hagy írónk a maga szempantjá ~bбl •lényeges művészeti kérdésekre  
keresi a feleletet, mint anajd áteszi a Kerek Ferkó, a tószerencsét és A  
fáklya, évtizedekksl kés đbb pedig a Míg úja szerelem egyes passzusai-
ban. Amikor ugyanis a regényben az albíró halálos vég ű  kalandjával  
bebizonyította, hagy valóban egy házasságtörés karikatúrájáról volt szó  
a maga közönségességében, akkor az élet—nem élet prabиematikájában  
nem csupán a „magyar Ugar" jelképének a tartalmai sejlenek fel, hanem  
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az epikus ábrázolás kérdései is. Mit kezdhet az író a ilangyos, az inten-
zitást nélkülöz ő , színevesztett élet-látvánnyal? — ez Móricz kérdése, s  
nyilván a Flaubert-re való közvetlen utalás sem véletlen a regényben,  
amelyet a Bovaryné segítségével is tervezett, hiszen éppen ezekben 1z  

esztendőkben .kötötték le esztétikai kérdések a ,figyelmét, természetesen  

nem függetlenül a Ny нgat „esztétikai kultúrájának" a hatásaitól. Az  

olyan típusú kérdésfeltevéssel, mint amilyen a regény albírójáé, Móricz  

kortársainál is találkozunk. Kosztolányi Dezs ő  például .a vidéki élet áb-
rázolásának a lehetőségeit latolgatta, és majd a Pacsirta lapjain vonja le  
végkövetkeztetéseit, mondván, hogy az embereknek nincsenek tragédiái,  

ment olyan világiban élnek, amelyben el sem kezd ődhetnek a tragédiák.  

Egyértelmű , ellentmondások nélküli válaszai azonban nincsenek. A kép-
zelet .és a valóság viszonyának szemléletében sem. Az Isten háta mögött  

„magasabb •igazságok", „ismeretlen sikerek" és „:hatványozott ideggyö-
nyörök" után sóvárgó Veres Lacija ikrizisének csúcspontján állapítja meg  

a szerelmi élettel kapcsolatban, hogy a „valóság mennyire elmarad a  

képzelet mögött" Onán gyermekeként („Hol van az a n ő , aki úgy tudja  
őt ellátni forraló képzetekkel, mint ő  maga. Hol, akibe szerelmes tudjon  
lenni, amilyen szerelmes a saját maga alkotta n đ ideálba! ... Aki annyi  
kéjt tudjon neki nyújtani, amennyit ő  maga idéz fel magában a zárt aj.t б  
mögött ..."). A Kerek Ferkó Mariskája pedig, amikor meghallja, hogy  
Kerek Fer'kб  vđlegénye csatornázási tervéhez gratulalt, arra gondol, „az  

Élet megtagadta alapfarméit", és „lehetetlen, ostoba, hazug, .ádáz id ők  
kora következik", és egy mondatba foglalja véleményét: „Az ember töb-
bet lát a világból, mint amennyit a (fantázia megbír." A képzelet jelen-
tőségéből szemében ez a tény mit sem von le, a an űvészi „valósirtás" leg-
főbb eszközét látja benne, következésképpen az „élet fotografi.ai, fono-
grafikus és kinematográf igazságában" sem hisz, amiként a Magyarság  

és nemzetietlenség cin ű  1912-es tanulmányában kifejti. Á,m nem csupán  

elveti, +hanem át is értelmezi a naturalizmus klasszikus posztulátumait,  

és teheti, mert a klasszikus naturalizmus korszaka véget ért már a magyar  

гodalomban is, és a művészi képzelet követelte jogait, hogy .az író „.ma-
gát az életet” adhassa, s nem , fotogxafiáját, nem absztrakt ,megrögzí-
tését a magyar életnek", ahogyan a Kaffika Margit cím ű, ugyancsak  
1912-es tanulmányában ezt a kérdést magyarázza.  

Móricz Zsigmond az „abszolút tudományos érték ű  kísérleti regény"  
ideáljáról beszél, és amikor tagadja a fotografikus vagy absztrakt ábrá-
zolási mód célszerűségét, elutasítja mind a naturalizmust, mind pedig a  
tükrözésnek az elméletét, de a képzel őerő  anindenhatóságát hirdet ő  néze-
taket is, és .az alkat ős kulcsának a művészi Ént, az alkotó író személyét  

tartja. És az alkotásmechanizmusa érdekli mindenékel őst! „Abszolút  
~tudamányos értékű  ikfsérleti regénynek" tartja ugyan Tolsztoj, Gancsarov,  

Dosztojevszkij, azután Dickens és Jókai m űvét (az Új földesúr cím űt  
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emlegeti aim szerint!), de csak azért, mert .a kísérleti regénmyel kapcso-
latos zalai követelményt parttalanná teszi, a kísérlet elvét leválasztja az  

iránytól, amely lobogójára írta. Vallja tehát: „Minden igazi iró regénye  

kísérleti regény ..." És anegmagyarázza ebbđl a szempontból az alkat ős  
folyaanatát a kövevkezđképpen:  

„Az író ugyanis nem leveg đbđl dolgozik, hanem a val бságbó .l. Az író  
mára maga ibelsđ  .kísérleti rkutatásait dolgozza fel. Az író viviszekció  

alapján áll: az élet .rá nézve laboratórium, ahol đ  maga, mint szerepl đ  
éppen azért olyan idegen, mert az agya szakadatlanul egy ikülön, önz đ  
munkát végez: fotografál, boncol, elemez, csapar.tos јt, feldolgozza 'rész  
anyaggá a lénye bűvkörébe került létet. Mikor megírja a m űvét, már  
csak a kisebb és ,könnyebb részét végzi munkájának: a kész eredményeit  

adja közre ..." (Kaffika Margit)  
Vagy:  
„De a népi ,mesélđ  s az írб , mikor kitalál, ugyanazon .lélektani elv  

szerint dolgozik: élettapasztalatai a apján kombinálja az élet adalékait,  

és fantáziájában sorra átéli az életbeli lehetđ  fordulatokat.  
Ezt teszi az igazi írб, ezért az író, az istenadta írótehetség tulajdon-

kópgen sohasem hazudik: a valóságat adja. Hiszen az élet fotográfiai,  

fanografikus és 'kinematográf igazsga, az elmúlt pillanat után már sen-
kire nézve sem fontos. Csak a mély jellemvonósak a becsesek, ame-
lyek karakterizáljak az életet. És éppen az ebben való kiválóság adja  

meg az író értékét ... " (Magyarosság s nemzetietlenség)  

Lávszбlag iVláricz a realizmusnak egy Olyan felfogását kópviseli, ami-
lyet a. XX. század realizmus-centrikus el тnéletei is vállalhatmának. Az  
alikatбi Én szerepének nyomatékos kiemelése, az „élet mélyebb értelmé-
nek", a „jellemek titkos lényegónok" keresése, a „kivülr đl szemmel ész-
revehetđnek, füllel s az & érzékkel megfigyelhet őnek" a visszautasítása,  
még inkább pedig a maga művészi praxisa azonban arra figyelmeztet,  

hogy a szokványos realizmus-fogalommal átfogni Móricz esztótikai ideál-
ját nem lehet. Bizonyos azonban, hogy tudatosodott benne a modern  
regény neon ,is egy válságtünete, s az is, hogy éppen modernista korsza-
kában ,többé-kevésbé tudatosan kísérletezett a regónyformákkal, a meg-
formálás változatait mérlegelte olyannyira, hogy a Sárarany megírása  
után  született minden regénye tulajdonképpen egy-egy regényforma lehe-
tđségének akipróbálása. Sajnálatos módon azonban alapvet đ  formai  
elemzése nem készült el ezeknek a regényeknek. Regénymodelljeit sem  

ismerjük téhát. Holott Az Isten háta mögött például mintegy felkínálja  
a Bovaryné analógiáját —  a mű  felszíni rétegeiben és a mélyebben rej-
tđzđ  struktúrákban еgyаг nt. Egyelđre ezért nincsenek „formai" bizo-
nyítékaink arra nézve sem, hogy miért éppen ez a regónt' emelkedik ki  
Мбг  cz modernista ikorszaka, alikatásai közül manapság, és szorítja hát-
téribe az oly sokat emlegetett Sáraranyt.  
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Ami elterelte .a Móricz-+kutatás figyelm вt ezekrő l a formai kérdésekrő l,  
az Móricz ars poetica-szer ű, 1912-es tanulmányaiban hangoztatott nézete  
volt a regényírás formai problémáiról. Tagadhatatlantermészetesen az is, 
hogy ugyanezek a nézetek magát Móriczot vezettéktévútra, noha az is 
kétségtelen, hogy maga sem tudta követni hirdetett elvei estmutatását.  

S mi több: úgy ,tűnik, minél .inkább +hűtlenné vált valamelyik •m űvében 
önmagához, annál inkább nyert maga a mű  formai kvalitásokat, annál 
inkább „megszervezetté" és imegszerkesztetté vált. Ahogy ugyanis sajátos 
módon •értelmezte a „kís бrleti regény" fogalmát, ugyanúgy iközeledett a 
regényfarmi kérdéséhez is, legalábbis elméleti jelleg ű  írásaiban. A Kaffka 
Margitról írott tanulmányának van néhány mondata, amelyben a „for-
maszerűségek" bizonyos lebecsülésének ad hangot. Nem meri ugyan ta-
gadni a művészi forma szerepének jelent őségét általában, és nem is 
akarja éppen a Nyugat hasábjain, de a regényíró kiváltságos helyzetét 
nyamatókosan hangsúlyozza. És teszi ezt abból az .alapvet ő  tételébő l 
kiindulva, amely szerint, „aki az életét írásban tovább tudja élni, az 
író", azaz: „az írб, általában a művész az igazi életét anűvészetében éli 
ki". km: „A versíró már olyan szigorú formabeli zártságban teszi ezt, 
mint akár a festő, akár .a zenész." Móricz szerint viszont a „regényíró 
már a drámaírónál is sokkal szabadabb", mert neki nincsenek „mester-
ségbel,i ,gátjai". S ha ilyen van, akkor az sem más „kis küls ő  .segítségnél", 
amellyel az „áradást" karmányozhatja, szabályozhatja. Móricz szerint a 
regényíró a legszuverénebb .művész a vilá,gan: neki nem „aikadály az 
anyag, amiben ki kell fejezni magát", s a ionmák sem, „amelyek látszó-
lag megkötik szabadságában". Ú,gy tartja, hogy ezek valójában „kényel-
mes segítségei" az kónak, támaszai munka eközben. Ebben és az ilyen 
típusú felfogásban nincs helyik fогma-kérdéseknek, ,és a „megiformálás" 
sem látszik fontosabb ;művészi-írói problémának. Móricz azt vallja, hogy 
az íxó, amikor „,megírja a művét, már csak a kisebb és könnyebb részét 
végzi a munkájának: a  kész enedményeit adja közre". Következ.ésképpen, 
hogy milyen lesz egy regény, az .nem a papíron, a megíráskor d ől el, 
hanem :még az írói munka fő  szolkaszában, amikor .is az ír б  még a ..maga 
belső  kísérleti kutatásait dolgozza fel". Kézenfekv ő  magyarázatát kapjuk 
tehát, hogy a vizsgálat miért nem tud megnyugtató feleletet kapni a 
Мбricz- ~regényвk •megformáltsága- нmegfarmálatl.ansága kérdésére, legf őkép-
pen pedig arra, hogy a regényeknek van-e szerkesztési elve vagy sem.  

Azaz: az életanyag, amely reg бnnyé akart válni Móricz műhelyében,  
bírt-e annyi helyzeti energiával, 'hagy benne az „alak" az író szempont- 
fából meg tudta mutatni ,magát különösebb küls ő , .művi +beavatkozás .nél-
kül is? Akárhogy van, xény azonban, hogy .a Móricz-regények megszü-
•ettek, csak eldöntésre vár, hogy a sikerültek az író vallott .nézeteivel 
összhangban, vagy azok ellenében-e. 

Nem hihető  azonban, hogy Móricz meg tudta kerülni a maga módján 
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~felxárt életanyag jellegének a 'kérdését. A Kaffka Margitról írott tanul-
mányának van ugyanis egy kitétele, amely arra enged következtetni, hogy  

Az Isten háta mögött albírójának a már idézett meglátása nem vélet-
lenül ikerült a regénybe. Móricz mintegy m űvészi :konzekvenciáját is le  
próbálta vonni akkor, amikor a Színek és évek „epizodikus el őadásmód-
ját" fedezi fel, méghozzá a regényfarmi kérdésének a kontextusában. Ezt  

árja: „Föl lehetne ∎tenni, hogy Kaffka Margitnál ez itt csak egy esetleges  

forma; a regény (formája ugyanis az, hogy egy id ősebb asszony, vissza-
nézve életére, ,gyerekkorától a máig, sorban elmondja a vele történt ese-
ményeket. Ebb ől mindenesetre sok minden következik, hiszen nincsen  
szervesen megépített élet, a múlt lеgmegrázább, néha legfontosabb ese-
ményei végül is csak epizódoknak t űnnek fel ..." (A kiemelés .az enyém.  
B. I.) Bármennyire is rítapintatt a XX. századi regényíró alapvet ő  prab-
lémájára, itt, paradox módon, magára, a , férfii-íróra" nézve ,érvényesí-
teni nem tudta, vagy nem akarta az egy Az Isten háta mögött kivéte-
1évé1. Pontosabban a m űvészi Én,tđl várta el az élet szervessétételét  
mint tp4ldái Is hivatkozásai bizonyítják, a XX. század nagy regényírái-
nak minxájára.  

Van ;természetesen olyam regénye is, amely nyomatékosabban arr бi vall,  
hogy Móricz Zsigmond a művészi tudatosság szféráját nem kerüinette  

meg. Ilyen például a Kerek Ferkó című  1912-es regénye. Nincs száridé-
kunkban ezt a regényt .kiszakítani aMóricz-m űveknek ,abból a sorából,  
amelybe a Móricz-irodalom a Harmatos rózsa, A galamb papné & a 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül cfrnű  regényiket sorolta még, s nem  
is ,akarunk különösebb jelent őséget .tulajdonítani ennek a regénynek, noha  

Czine Mihály is olyan regényeket emleget vele kapcsolatban, mint ami-
lyen Kafka Margit: Állomások, Oláh Gábor: Szegény magyarok, Bene-
dek Marcell: Vulkán, Harsányi Kálmán: Kristálynéz ő  cLmű  alkotása,  
amelyeket a Kerek Ferkó rendre nъegelóz, hiszen .amazok legtöbbje (igen  
'jellemzően) 1914-ben jelent meg. A.m nem fogadhatjuk el azt az állítást,  

hogy a Kerek Fenkón a „zagyva moderneskedés" bírálata húz бdi.k végig.  
Vonzónak xaláljwk ugyanis azt a gondolatot, hagy ezt a Мбгісz-гegбnуt  
saijátos művészi •disputakén.t olvassuk, amelyben a szecessziós lelki indá-
zások állnak szemben a vaskos anekdotával egy élet-színtéren, amelyet  

az irónia holdifбnye világít ebe.  
Szecessziósa „polgármester úr kisasszony lánya" ebben a regényben.  

Őneki „zúg a feje a legmodernebb irodalmi »látásoktól«, amelyek egé-
szen különleges régiókba emelték az észjárását", mert ,tanítványa a „nagy  

~festőnónek, ,a Nyugat legújabb kreációjának, akinek szédiile.tes stílusát  

viaszlélеkkel őrzi meg a kislány". A hangulatok, gesztusok azonban,  
amelyeket Móricz ironikus fels őbbséggel stílusként interpretál, felbukkan-
tak azonban mára Sárarany ;gsáfnéjának rajzában is. Felmerülhet azon- 
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ben a kérdés, a túlrajzolás nem a kontrasztok élesebbé tételét szolgálja-e  
Móricznál. Mert ikétségtelenül stílparódia következ ő  részlete:  

„ ...Már csak behunyt szemmel láttam ezt az életet s pikánsf finom-
ságú összehatásba olvadt nálam az egész. A legmodernebb látás lesz űrt  
színeit vetítettem rá s valami parf őmös sajátszerűség aelítette meg az  
itthagyott világot, amelyet az én empire lelkem igazi biedermayer érzé-
sekkel ibanaatt fel, a saját ködén át, mint egy vakult tükörben, csodála-
xos varázslattal rögzítve meg a gyermekkar elmúlt, furcsás  emócióit,
amelyeknek az alaphangja mindig ugyanaz, de az intanálása újra más és  
rnás ..."  

És ennek a folytatása:  
„Beérződik hozzám a tubarózsák fölcseng ő  éles szopránja, s elnyomja  

a ,fásult, rozoga koldusnép szosnarú lelki penész szagát ... Mit ad az  
élet? Nagy érzéseket, félelmes ,megpihen őket, várásaktit és meglátásokat,  
emóciókat ... Gyönyörű  kilátásos hangulatokat, az illatok szubtilis át-
meneteinél, s úgy húzom magam .kicsire, ,gyávara az Élet fala tövén, mint  
egy tolvaj árnyék ..."  

Azután pedig a hasonlata:  
„Szűk az életem ... mint egy szomorú kisvárosi szoba őszi esős  dél-

utánon ..."  
Egy sznob állna előttünk a polgármester lányának az alakjában? Szo-

bája „mint egy keleti bazár", s már nem érdeklik a, faipán iparm űvészeti  
drgyаk, a, divat imrnmár a „tiszta indiai iparm űvészeti dolgok vásárlása".  
Móricz nem hagy kétséget arfel ől, hogy a szecessziós ízlést mutatja be.  
A lány szavai is ilyenek: „finomak, modernek, különösek". Amit pedig  
aLaplбjába leír, azt „szinte kéjérzéssel" teszi — méghozzá a „legújabb  
s legfiatalabb írók modorában"! Ezért van az, hogy amikor .megtudva,  
Kerek Ferkó meg akarja szöktetni, el őbb a „kentaur és a lány", a „ma-
gol örzffőnök és a leányrablás az ókorban" analógiái jutnak eszébe, és  
csak azután, hogy ezzel a szöktetéssel sérelem érné az ő  „modern nőies-
ségét". Ami elgondolkodtató, az a Nyugat-ellenes éle ennek a „modor"-
+mutatványnak, s araég inkább az, hogy ugyanebben .az évben Krúdy Gyula  
Is ezzel a kérdéssel foglalkozik A vörös postakocsi című  regényében, ho-
lott az 6 prózavilága közele еbb álla azokhoz a lelki szenzációkihoz, ame-
lyekről ezek a „legújabb és legfiatalabb írók" beszéltek akkoriban a  
Nyugat szövegeiben.  

Am hogy Móriczot az életen .kívül az irodalom kérdései is foglalkoz-
~tattáik, s hogy a Kerek Ferkó éppen ebből a szempontból jelent ős elsđ-
sarban, az bizonyítja leginkább, hogy a polgármester lányánaik enervált  

szecessziós életérzése és stílusa ellenpólusaként az anekdota világát állítja  

elő . S nem véletlenül! A „madarasi emberr ől" szóló adomák éppen úgy  
hőst és stílust jellemeznek, minta szecessziós futamok, és n еhéz lenne  
eldönteni, az író maga melyiket tartja távolabb önnön írói mivoltától. 
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Az első madarasi ,adomát még a polgármester felesége szövi beszédébe:  

„Annyi az egész, hogy meg akarom veled beszélni .a dolgot, m inta ma-
darasi tanú az ügyvéddel ... Azt mondja neki, hogy »tekintetes úr, hun 
is vátam én akkor meg akkor? Csak azért .kérdem, hogy oszxán egyfor-
mán ,beszéljünk!«" A többit azonban Héya, a mérnök, sziporkáztatja 
fel .a bálan a szecessziós polgármester-lánynak. „Mert Madaras jeles egy 
hely km... azt magácska ,még nem is tudja, hogy milyen szellemes népek 
laknak ott. Tudja, kinn járunk a 'határban, .hát egy tanyába é.pp akkor 
ér oda a végrehajxб , mikor mi. Természetesen foglalni akar. Van ingó-
sága? — .kérdezi a paraszttál. — Nekem nincs kérem, •több ingóságom, 
csak ez a " ső . A végrehajtó .megcsóválja a fejét. Hát ifekvósége van? 
— Benne fékszik, kérem, félesztend ős lesz araár innen-onnan ..." Tanul-
ságos .a követlkez ő  kis epizód is: 

„— Hol szedi ezt a sok adomát? Maga egy becses :ember, Héya. 
A mérnök nagy, fekete bajusza alatt szakása szerint kissé elmosolyo-

dott, és új ,adomával felelt. 
Hát instálom, úgy vagyok én az adomákkal, hogy elveszem đket, 

mint a szolgabíró .a cigány szamarát. 
Ugyan! — s a lány már .kissé kicsinylő  szemmel kereste, van-e 

mélye ennek az embernek? 
Ha a nagyságos főszolgabíró úr elveszi a szamaramat, vám lesz!" 

A mérnök hirtelenében araég öt madarasi adomát mond el (a madarasi 
asszony és a teafőzés; a halottkém és a madarasi özvegy; a madarasi fiú 
osztozik az anyjával; a madarasi asszony és a baptista), és regénybeli funk-
ciájuk ugyanaz, mint a lány levél-betétjeié volt: egyszerre örökíteni 
meg egy ,tudatv.ilágat és egy világhoz való viszonyt. Móricz azonban még 
ezzel sem elégszik meg. Kerek Fsrk бját, jellemző  mádon, a népmesék 
vi ágához viszi el. A parasztnépet sokáig ő  is a Héya módján látta, 
„érdekes, kissé komikus állatnak, amely nagy csizmáiban, ég felé emelt 
termetével, de földbe ragadt szellemével méltatlanul s furcsán viselné 
az emberarcot". Aztán „fölfedezte, hogy ő  paraszt", és felismerte, hogy 
„egész •lénye leggyökerében zsinóros és sujtásos, tulipános és keleti színes, 
zsíros parasztkarakter" az övé. Azt is mondhatnánk, hogy Turi Dani 
édessestvére, aki „bátyja" ellenében már tudatosan, programszerűen és 
Móricz elvárásainak szellemében „paraszt" — „a Kun László d őzsölő  
és kunok kunjai 'közül valónak érezte imagat". Ezért történhetett meg, 
hogy a „parasztok, a béres, napszámos, pásztoremberek furcsa szavai s 
még furcsább élete egyre közelebb jöttek a 'lebkéhez". Móricz ezt a vi-
lágot sem „,tartalmaival" állítja az olvasó elé, hanem stílusával, tegyük 
hozzá, fölöttébb jellemző  módon népszemlélete szempontjából. Nemcsak 
Kerek Ferkб, Móricz is „hallgatja" a népet, úgy, „mintha álomban volna, 
egy ideális, nem is földi ember világában", és jegyzi fonetikusan a sza-
vakat, hiszen wgy érzi, „mintha nem is azon a nyelven ibeszélnбnek, amit  
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megszokott magyarul az úriember füle". Leírja „csaralásukat": „—  No 
te leginybogyб  — kiált egy gyerekre az öreg Nagygyöngy Ferenc, aki  

a pusztai élstnаk amolyan magátul n đtt bбkebírája volt, s széles, 'kemény  
fogú szájában csak úgy tátogva rágta a szókat — ,  lökd le a .kaffancsot  
a :toppancsrul, osztón ,rázz egy kis cakort." A Héya „úri" adomáival  
szembeszegezi a népit a „páti ember vasának" a .kem бnységбrđl: „Az is,  
mikor aszonta neki a kovács, hogy még kem бnye, hajfa, aszongya rá,  
hogy hogyne vóna kemény, mikor esztendeje a pallóson száradt!" És  
megtoldja azzal az adomával, amely arról szól, hogy „megaggva  a 
móggyát, mint .a Rexus-zsidó csikóherélđje". Beleszövi a tárgyak „be-
szédének" népi s :tréfás értelmezését, azután Zöld Marci- ,  Angyal Bandi-
töttéceteket iközöl (több mint valószín ű , hogy a maga gyűjtésében), el-
mondja Csehó Pista deresre húzásának a históriáját, és Kerek Ferkóval  
a „kimondhatatlan édességű  éjszakában" nбpmesét hallgattat, .és arra döb-
benteti, hogy „aki ér:t hozzá, sbb đ1 a mes6bđ l jobban ,megkriheti a ma-
gyar fajnak egész szellemét, mint kötetnyi magyarázatból". Közöl nép-
dalrészleteket — most mar a népiesség ellenében azokat, amelyeket maga  
is hallott .és lejegyzett gyűjtđútjain. A pásztorélstrđl Csehó Pista, a bal-
ladahđs, eseteinek kapcsán esik szó, .aki !hí.res számadó volt, de végül_ is  

felakasztották, mert „megszalajtatta er đszakkal a barmot", így „legjob-
ban terhelte a Katlangané vadlósa". Móricz szinte halmozza a folklo-
risztikai jellegű  anyagot. Pásztothđseivel elmondatja a ,pásztori regulát és  
a pásztori tempót, elđadatja a cserón rendjét, Kerek Ferkó megtudja,  
hogy mi a szárazhús, hogyan kell ,iszáknak nyúznia bürgét", .azután  
pedig hogyan kell a pás гtarnak enni és ,mulatni. A ,pásztor-epizód záró-
részében pedig Kerek Ferkó nemcsak azt mondja, hogy „nincs az a híres  
író, akinek valaha úgy gyönyörködött volna a beszédjében", mint annak  
az öregnek az elđadásában, aki mindezeket elmondta neki, hanem arra is  
gondol, hogy mindezt le is kell írni, 'hogy „még a kés đ  unokák is tud-
janak .róla". A regényszövegb ő l természetesen azt is megtudjuk, milyen  
szerepet szánt Móricz ennek .a pásztoréletet .megidéz ő  betétnek. Ezt ol-
vassuk:  

„Ferkó nagy .,élvezette.)hallgatta a ;beszédet. Írni szerette volna m;.nden  
szavát. A haszontalan kis •piz бdo,n át, amely olyan lényegtelenül dib-
bent meg, még ennek .a színezetlen élet ű  pusztai embernek az .életében  
is, egy régi, letwnt világnak a képe újult meg .el đtte. Egy világé, amelyrő l  
.ezredrésznyit nem tudunk, mint a .régi róanaiak és görögök életér đl, pe-
dig itt van egy lábnyanlnyira mögöttünk ..."  

A Kerek Ferkó most jelzett három rétege Móricz tudatos m ~ávészi  
töreikvésbnek a reflexéként jött létre, hiszen egyik sem azonos a narrá ,.  
ciбnak „móriczi" módjával, ilyenként pedig sajátos funkcióval bíró kivé-
telt jelentenek, mintmajd amilyen lesz a Tündérkert és A boldog ember  

is az író opusában. Valószín ű  ugyanakkor az is, hogy a Kerek Ferkó  
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stílus-kérdései, és a velük össz аfüggő  szemléletbeli problémák nem értel-
anezhetők а  мagyагоѕќg .és nemzetietlenség cím ű  tanulmányának a szem-
pontjai ,nélkül. Ez a sanulmány világíthatja meg Móricznak azt a szán-
dékát, hogy a ekét, a „nyugati" és .a „keleti", m űvészi útellenében fel-
mutassa a magáénak tudott harmadikat.  

Ezt nyomozva kell megállnunk a Jószerencsét egyik .mikro-epizód jó-
nál, amelyben Rassovszky .az öreg Nemessálynak, a „Vezérnek" a szo-
ы.jában felfedez jegy Rippi-Rбnai-festményi:  

„— Ez egy jó dolog — mondta egyszerre, kizökkenve .a gandolatá-
ból. — Ez egy jó dolog! s egy ,napsütéses, szinte ég ően sárga színekkel  
pampás .kép elđtt ,megállott, s kinyújtatta rá az ujját, mintha valakinek  

magyarázna ... Ez az új élet, a mai ember szemével meglátott élez . . . 

Hogy ikerül ez ide!  
Szúrós fekete szemével er ősen .nézte, s egészen felvillanyozódott t лle  .. . 
Ez az .egész 'felrázza az embert, kiforgatja abb бl a szürke közömbös-

ségből ... Itt ri~kaltanak és k .gnek a színek ... Kékek és sárgák és lila  

árnyékok és csillogó ablak... A fehér és a zöld együtt ... Rippi-R б-
nai ... Persze..."  

Két szempontból is .tanulságos ez .a regényrészlet. Felveti a Rippi-Ró-
nai és Móricz Zsigmond felfogása rokoníthatóságának a kérdését, egyben  

pedig jelzi (az idézet lehetséges folytatásában található fényképnézés  

mozzanatával) azt a tényt is, hogy 1912-es tanulmányai után is fogial-
koztattáik alkotói problémák, s hogy ;fragpáns definíciókat is talált meg-  

oldási kísérleteinél.  
Vargha Kálmán részletesen (több szempontból is egyoldalúan ugyan)  

tárgyalta a magyar szecesszió nagy .m űvészének és Móricz Zsigmondnak  
a viszonyát, megmagyarázva, miért vonzódtak egymáshoz. Hivatkozik  

Móricz !három cikkére (1927-bál, 1928-b61, 1937 -bő .1), ,a Míg úja srere-
lem szobrászára, akinek Rippl-Rónai volt a modellje, s ezzel kapcso-
latban állítja, hogy mind a ketten az „egyszerre ,festés" elvére esküdtek,  

„rábízták magukat ösztönükre". A Jószerencsét viszont arra figyelmez-
tet, hogy Móricz a Rippl- ~képeeken a ,,mai ember szemével •meglátott éle-
iet" fedezte fel, ks 1927-ben is úgy tartotta, hogy a „látásnak ez az új-
sága, az érzésnek ez a. csiklandó boldagsága volt ... a legnagyobb kin-
cse" Rippl-Rбnainak. Perdöntő-e tehát a Rippl-Rónai m űvészete iránti 
vonzalma Móricz Zsigmondnak m űvészeti „iránya" megállapításakor? 
Ismét csak sajáxosellentmondásaira hivatkozhatunk, amelyekben kétség-
telenül adva voltak mind az új .m űvészet megteremtése iránt érzett igé-
nyek, mind pedig az új művészet megvalósításának elméleti és gyakorlati, 
az igényeknеk is ellenáliб  problémái. Ismét csak -.a stílusnak Móricznál  
még nеm vizsgált jelenségei lehetnének a dönt őek, mert ha a Rippi-Rб -
nai-párhuzamoknak van jeleтLtőségük, akkor azokat elsősorban a stílus-
szinteken érhetnénk tetten. Az expresszivitáson kívül például Móricz e16-  
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adásmódjának 'bizonyos dekoratív jellegében, s t аІ n a „kukoricás" tech-
nikában, ha ilyen egyáltalán elképzelhető  a prózastílusban, olyan pilJa-
natok keretében, amikor a. szöveg képi szervez đdést mutat. Természe-
tesen sajnálnunk kell, hogy M&ricz nem fejtette ki részletesebben a tízes 
évek sarán, ihagy neki magának mit jelentett a „látásnak az újdons ága", 
mert ha a tószerencsét idézetét vesszük alapul, akkor a rikoltó és ég đ  
színekre ,kell gondolnunk, amelyekkel az „új élet" kifejezést nyert a 
regénybeli Rippl-Rónai-alkatá.sban, „egy napsütéses, szinte égđen sárga 
színekkel pampás képen". S ezzel együtt ott van Nemessály Eugénia 
fényképe is, amelynek leírásából már ,idéztünk. Ennek fontossága miatt 
fel kell idéznünk a kép 'leí.rásának bevezet ő  részét is, hiszen ezzel a kép-
pel kapcsolatban Móricz jelent đs és jellemzđ  kijelentést tesz. Olyan fény-
képrđl van szó, amely hősének, Rassovszkynak, éppen úgy tetszik, mint  
neki magának:  

„Mintha megbabonázta volna a ikép, úgy vonzódott egyre közelebb  
hozzá. Kissé bágyadtan egy fiatal •n ő , ujjai közt egy szál rózsával, amely  
finoman ereszkedik le az arc, a mellfodrok egyedül :világosabb vonalá-
ban ... A finom modern ruha, amely a cimquecentóra emlékeztete*_t, s őt  
bizonyos németalföldi rajzokra ... A kis mosolyú, mélységesen él ő  mo 
solyú arc, monalizás pilantású, minden titkokat él ő  arc, csodálatos ha-
tással volt rá. El nem tudta vinni az arcról a szemét, s érezte, hogy 
valami szerves összefiiggés van e pompás, enyhén antik karakter és a 
háttérül használt nagyszerű  gobelin közt, amely a régi festők tájkép hát-
terét adta ki. A síkon turbánosan vadászó urak, s •a csaholó vadászebek 
erőteljes, bizarr háttere, a t űvarrás tömör .rajzával kitűnően •emelte ki 
a hölgy modern, •túrfinomult s még.is élett ől teljes erővel gazdag egyé-
niségét ..."  

Egy imaginárius kép pompás, noha közelr ől som a móriczi narrációr б l 
valló .jellemzése ez, amelynek 'kapcsán Móricz az egyik legfontosabb esz-
té'tikai jellegű  megállapítását teszi, ami azt 'bizonyítja, hogy a tósze-
rencsét a мÓricz-interpretáció szempontjából a legfontosabb m űvek egyi-
ke, hiszen tragikum-felfogásáról is ebben vallott! Úgy tetszik, itt oldja 
meg a „festanény vagy fénykép" dilemmáját, minthogy tudjuk, a „foto-
grálfiát" 1912 -es tanulmányaiban elutasította. Nemessály Eugénia fény -
Іképét ellenben elfogadja a következ ő , kulcsfontosságú min ősítés kísére-
tében:  

„Fénykép volt, de egy azok iközül amesterien sikerült f ényképek kö-
zül, amely a képek minden hatását adja, megsúlyosbítva az Igazság ab-
szolút ihitelével." 

S ez az, amit a realizmusklasszikus felfogásával a XX. század második 
•évtizedéban ,már nem lehetett .az irodalomban sem el őállítani. Móricz 
sem tudta, éppen ezért az 1910 -es években regényeinek java kísérleti, 
látk$resđ  jellegű  alkotás, amit 1912-beli elméleti jelleg ű  vizsgálódások 
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jellemeznek, amelyek 1914-ben is jelt adnak mag шkrб l, és a Rippl-R6-
naira való egyérzelmű  hivatikozással karakteréről is számot adott.  

Egységes művet azonban modernista korszakában Az Isten háta mögött  

kivételével nem tudott alkotni, minthogy regényr ől regényre haladva ke-
reste az „Igazság abszolwt +hitelével" teljes kifejezési lehet őséget. S akár  
gy regényen belül is — mint láttuk — tudatosan élt nemcsak egymástól  
ltérő  stílusbeli megoldásokkal, hanem tartalmi és ábrázolásbeli változa-

tokkal is. Ilyeneket látunk A fáklya szövegében is, amely e kísérletez ő  
karszaknak araár utolsó +művei egyike. A fantasztikum vonzásának itt  
például nem tudott ellenállni, s jellemz ően hősére (de ,magára az íróra  
is), Verest6i György: Holtakkal való barátság című  művébđl veszi át a  
„csudálatos repülésről való gondolatok" részletét, amelyben megtalálható  

mind a Holdba való utazás ötlete, mind pedig az a legendás anekdota,  
amely szerint a szerbek királya azzal fenyegette meg engedetlen alatt-
valóit, hogy lajtorjákat csináltat és azokon megy fel az égbe panaszt  
tenni. És itt ír le egy „vallanásszerúen gyors és kápráztató" szerelmi láto-
mást, ismét csak Onán gyermeke élményének ,megörökítése céljábói, János  
jelenéseinek stílusaban. Mindez pedig .arról vall, hogy írónk modernista  
korszaka regényeinek vizsgálatakor ikülönböző  jellegű  és .modorú betét-
jeinek különös figyelmet kell szentelni. Nélkülük Móricz prózáját meg-
határozni lehetetlennek látszik. Inkább csak jelzetként írjuk ide e beté-
tek néhány mondatát, hogy érzékelhessük, milyen egymástól messze ess  
stílvilágot kapcsol össze egyetlen regény szövegében ,is.  

„Nem régiben is találikoztak Olyan Természet vizsgáló Böltsek, akik  
azzal 'kérkedtenek, hogy ők tudnának olyan szárnyakat csinálni magak-
nak, mellyekkel éppen a Holdba be repülhetnének, s őt ,még a Hб ldon túl  
is шéhetnének — olvassa Matolcsy Miklós Veréstói György szövegét.  

De én az ilyen csudálatos repülésrő l való gondolatokat mind csak  
repül ő  Hazugságoknak tartom... Az Ember melyjén lev ő  inashúsban  
nintsen annyi erđ , hogy .az által az Ember imagát a Földr ő l felemelvén,  
ebben a híg, vékony és nemigen s űrű  Levegő-Égben repdes ő  madár mód-
jára .ide s tova hordozhatná ..."  

Matolcsy, káprázatában, azonban az égbe jut:  

„ ... S ott finn látta a lányt az egek kárpitja fölött, János jelenései-
vel, elragadtatik a Léldkt ől s királyi széket láta a mennyben, s a székben  

w1 vala egy valaki s a tekintete hasonlatos vala a jáspis és sardius k őhöz,  
de a szék körül vala a szivárvány, s az hasonlatos vala a smaragdhoz...  

És a szűz ült isteni fényben s minden ruhája ez isteni sugárzás és ,tün-
döklés vala, s emlői ki voltak feszítve, mint az elefáлΡtcsonttorany, s köl-
dökéből boldogság, sugárzott, mint a babiloni rétek illata. És ő  nem  
érhette el. És akarta és kellett s el kellett érnie. S néni kezdett teste  
fölfelé s végtelenségbe, mint egy fárosz, egy torony, egy világító szál  
a csillagok fölé, az Eiffel-torony уhoz hasonlatosan, s .két talpa lőn e  
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toronynak két alaipjává s a kén könyöke más ekét talppá, s a kezeit össze-
fonta mellén, a teste föln őtt a boldagságosi.g ..."  

És azután a nagy, exp.resszfv tűz-lefrás, a közlés egy harmadik válto-
zataként:  

„Smegindul, rohan, mintha súlya nem volna a lábának, csak lebeg,  
s Ott van, és mellette egy ég ő  legény zuhan le .a magasból, magasan lobog  
a láng .a feltartott karjain. »Sarkadra való vagyok« kiáltja, lezuhan, ei-
hallgat, halott. Egy láng utánavonit és üvölt: Megégett :a zsír! Uuu  .. 
Az emberzsír lánggal ég, bűz és irtбztatб . Tépik a baglyát, ahogy érik,  
a .bíró vonít »feleségem!«, már Magja- a karját, letapodják, odavan. S ő  is  
ragad, egy kart, belekapaszkodik egy tátagó polipba és húzza, húzza,  
hanyatt esik, letérdel. Egy legény esik rá, égett arccal vigyorog, fel akar  
állani, nem bír, a lábába egy gyerek kapaszkodott, ennek semmi baja,  
szepegve á11 odább, iszkol, mint egy eb, ép b$rét viszi ..."  

Igy tűnhet, hogy •modern,ista korszaka delel őjén Mбricz Zsigmond  
önnön művészete szamparтtijából xisztázta nézeteit. A fáklya lapjain leg-
fel,jebb már csak munkamódszerér ő l, .anyaggyűjtő  technikájáról vall ab-
ban az epizódban, amelyben elmondja, Matolcsy Miklós „Verest бi uram"  
orátiбinak olvasása közben jegyzeteket készítget: „Igy cél és központi  
gondolat nélkül, egyszer teol б.giai, máskor politikai, szociológiai vagy  
írói, sőt legtöbbször egyszerűen emberi dolgokat • űzött tollhegyére. Ki  
tudja, mire lesz j б  valaha..." Nincsen messze ett ől azonban a Tömör-
kény Istvánról ivott cikkének az a kitétele, amelyben Tömörkényt azért  
dicséri, ,mert „ ,önkéntelen följegyzője volt ... a nagy pillanatoknak, ame-
lyek megrendítđen hatnak", és néhány kiszemelt példa bemutatása után  
megállapítja: „Még nem n őtt ki Tömörkényben tiszta irodalmi hitval-
lássá, hogy ezeket a finom, finom életmotívumokat .gy űjtse fel, de érezte,  
ösztönszerűen rátapintott, ahol ügyébe esett." De ez a regénye .ideológiai  
,krízisének a tükre, és innen a Tündérkert és a Pillangó, illetve a Légy jó  
mindhalálig harmóniájának csalóka ígéreoföldjére indult el.  

„Egyszerre festéssel" készült, ám közelr ől sem egységes jellegű  művek  
születtek tеhát modernista karszakában, bel őlük .éppen az hiányzatc, ami  
a Rippl-RÓnai-képeket valójában naggyá ,tette: a m űvészeti szemlélet mo-
dernsége. A Móricz-regények „rétegezettek", s néhány jól elkülöníthet ő  
rétegét fel is mutattuk tanulmányainkban. De nem érintettük narráci б -
jának tengerszintjét, azt a közeget, amely a rétegeket kö .rüUfogja, mert  
úgy tartjuk, hogy ez a közeg bír legkevesebb jelent őséggel.  



A KRÍZIS ÉS A FORRADALMI SZUB JEKTUМ  

SZÁM ATTILA  

A kapitalista termelési mód ,alapvet đ  jellegzetessége a гunikásság szub-
jektivitás ának tagadására valótörekvés, vagyis hogy e szubjektivitást a 
termelési folyamat puszta mozzanatának tekintse. Azok az objektív 
irányzatok, amelyek .a kapitalizmust válságos helyzetbe sodorják, való-
jában a kapitalista tenmelési Imбd iméntii jellemzőjébđl erednek. Ezt a 
szubjektív er ők — elsősorban a munkásság — ~tбny ~kedésénаk kell tekin-
tenünk, amely nem hajlandó •alávetni ,magát a tőke uralmának, és for-
radalmi .tevékenységével szakadatlanul tagadja a kapitalista értékek els đ -
ségét. 

A válságot, mint a tőkéstermelés újabb ellentmondásainak megnyilvá-
nulását, a teoretikusok különböz őkбppen értelrcnezik. Egy részwk (f бként  
a pоlgári beállítottságúak) аььбІ  indul ki, hagy a kapitalizmus — va-
lamennyi (hibája ellenére — az emberi társadalom legtökéletesebb for-
mája. Szerintük a kapitalizmus probL бmái nem oldhatók meg semmiféle 
szocialista áta'laakulással, hanem csak az akként programozott társadalmi 
viszonyok jelentenek kiutat, amelyeknek „fokról fokra" sikerül megva-
lósítaniuk a társadalmi fejlődés alapvetđ  céljait, úgymint a szabadságai, 
az igazságot és a szolidaritást. Hogy .az ilyen viszonylatokban mit je-
lenthet a szabadság, látható abból az elgondolásból is, amely szerint a 
legfontosabb „az ipari viszonyok liberális politikájának" a létrehozása 
(Dahrendorf), amelynek szempontjából a ,munkásságnak a döntésekben 
való részvétele olyan zavaró körülmény, amelyet ki kell zárni. Tejhát a 
szabadságot valójában a tőke szabadsága jelenti, és a munkásságnak a 
döntésekben való r бszvбtele zavaró k&rülanénynek szá тih. A fentiakbő l  
következik az is,hogy a t đkés társadalmak meglévő  ellentmondásai 
olyan negaљtiv jelensбgek, amelyek nem araagából a t őkés termelési mód-
bál erednek, hanem a még nem eléggé (kapitalizálódott elemek tevékeny-
ségével ihoz!hatók összefüggésbe. 

Más teoretikusok meg, cikik számára a válság effajta anagyarázata el-
fogadhataфlan, és kritikusabban igyekeznek viszonyulni a kérdésfez, a  
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kapi~ta,liz~mus alapvstđ  el1•entmondásai:t kirekesztik a termelési viszonyok  
szférájából, és a gazdasági rendszerb đl az adminisztratív rendszerbe he-
lyezik át (Habermas). Ezzel felvetik az adminisztratív jelleg ű  korrekció  
lehetőségét, amely áthidalhatná a társadalam válságos megnyilvánulásait.  
Ezzel azonban felmerül a gazdasági rendszer politizálása :nélkül történ ő  
politiIkaii vezetés kérdése is (Jniche).  

Az itt felsorolt teoretikusok mézeteinek alapvet ő  hibája, hogy az osz-
tályjelleg mell đzésével vagy osztályok fölé emelkedve közelitik meg  a 
kérdést, s ezáltal elemzésük elvonttá válik, figyelmen kívül 'hagyja a tár-
sadalom globális ,törekvéseit. Létezik azonban osztályszeтnpontból téves-
nek mondható hozzáállás is. Erre alkukor kerül sor, ha a társadalmi osz-
tályt elvontan, a valós szempontok im сllőzésével értelmezik, illetve ami-
kor az osztályt kiegyenlitik a teljes társadalommal. E nézet képvisel ői  
a ikétiféle •társadaltmi rendszer, a szocializmus és a kapitalizmus ellenté-
teiben látják korunk nagy ellentmondását (különösen az egyes szocialista  
országok teoretikusai). Szerintük e lényeges ellentmondás mélyíti el  a 
kapitalizmus teljes válságát. A tőkés állaлmak poziciáinak gyöngülése  
azonban nem pusztán annak következménye, hogy a szocialista államok  
pozíciói megerđsödtek, hanem a kapitalista :termelési m бd belső  ellent-
mondásainak mind fokozottabb ikiélez ődéséé, s erre els ősorban az enormis  
gazdasági fejlődés 'követk:eztében kerül sor, amely mell őzi a valós emberi  
szükségleteket.  

A kapitalizmusa múltban számos krízisen esett át. A második  vilg 
háború után egy ideig szinte úgy t űnt, hogy válságra többé nem kerülhet  
sor. Az ötvenes évek végén mégis válsághelyzet állt el ő , a hatvanas évek  
végére pedig a .krízis egyre gyakoribb jelenséggé vált. A modern válság  
egyik lényegesen új vonzása az egyidej űség, mivel egyszerre sújtja a ka-
pitalista világgazdaság egészét. E tény jelent ősége abban van, hogy  a 
válságba jutott tőkés államok .a válság kiküzdésében többé nem támasz-
kodhatnak azokra az országokra, ahol még létezik konjunktúra, mert  
ilyesmi többé sehol sem létezilk. A válság leküzdésében valamennyi ország  

önmagára van utalva, ,ami :azt jelenti, hogy a megoldást vagy .a tulajdon  

„belső  tantalékaiban" kell keresniük, amiveltulajdon munkásosztályukat  
károsítják meg, vagy az új piacaklétesítésében. Ami ezek az utak a mai  
körülmények között szinte jáiíhatatlanak. Az új piacok létesítése hatalmas  
pénzügyi еszіközök lekötését kövсteli, és ennek kimenetele is igen ьizony-
tal.an (például .az Egyesült Államok vietnami „kalandja"). A krízis terhét  
a munkásosztály vállára helyezni ma mar mag.int csak nem olyan egy-
szerű, mivel osztályöntudata sokat fejl đdött, s emellett a munkásosztály  
szervezettebbé is vált.  

A ikorszerű  kapitalizmus válságának másik új jellegzetességét a világ  
gazdasági fejlettségében megmutatkozó egyenl őtlenségek léküzdésére irá-
nyuló mind kifejezettebb törekvések adják. At őke ugyanis az egyenl őt- 
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len fejlettségi szintre alapoz бdatit, és ennek további elmélyítését szorgal-
mazta. A ikülönböz ő  fejlettségi szintű  tőkének a világpiacon való össze-
függése azonban, hosszan tartó történelmi folyamatként, a termel őerők  
fejlődési folyamatában 'msgitnutatkozó egyenl ő tlenségek leküzdésére irá-
nyuló törekvéseket is mutat (Neusüss). Ez a t őke világpiaci szintű  válsá-
gat eredményezi, mert az egyenl őtlenséget csupán végső  erőfeszítések árán 
Lehet biztosítani, s ez mind nagyobb költségeket emészt fel, amelyeket 
erre a célra :a :t őke 'hatóerejéből kell leválasztani (fasiszta rendszerek, 
diktatúrák támogatására stb.). 

A kapitalizmus váltságának harmadik, ,lényegesen új .mozzanatát a 
munkásosztálynak az újonnan kialakult helyzet, vagyis a t őkés gazda-
sági válság nyomására a tulajdon részleges érdekeinek biztosításáért in-
dított harca jellemzi, amely egyre nagyobb, politikailag is jelent ős mére-
tekсt ölt. És ezzel ,kérdésessé vá ~lnak a tőke lehetőségei és 'feltételei a vál-
ság leküzdésére. A anun'kásmozgalom gazdasági és politikai harcának 
di.alektiikája a válság feltételei között magasabb szintre emelkedik, az 
osztálуharcnak arra a szintjére, amely az egyes nyugat-európai t őkés or-
szágokban 1945 májusától számítva els ő  ízben ismét távlatokat nyit a  
társadalom szocialista átalakulásának (Deppe). 

A jelenlegi válság említett új jellegzetességei azt mutatják, hogy ,a ka-
pitalista termelési mód feji ődése és erősödése egyre kérdésesebbé teszi a 
tőke bővített újratermelését. É.s itt most felmerül az a kérdés, hogyan 
lеhetséges, hogy az egyre gyakoribbá való válságok ellenére a t őke bő -
vitett újratermelése mégis tovább folyik? 

Marx szerint a profitráta süllyed ő  tendenciájának törvényszerűsége a 
kapitalista termelési imбd természetéb ől ered, úgyhogy .a tőke egziszten-
ciája bizonyos ellentétes hatású tényez ők alkalmazásának lehet őségétő l 
függ, ,bár ezzel nem lehet elejét venni .a profitráta csökkenése törvénysze-
rűségének, hatását azonban mégis lassíthatja, s őt rövid időre semlegesít-
heti is. A Marx által annak idején felti.intetett valamennyi .ellentétes ha-
tású tényez ő  jórészt még ma is jelen van :a t őkés gyakorlatban, azzal, 
hogy bizonyos átalakulásonesett át. A mai körülmények 'között a nem-
zeti it&kбk világpiaci összefüggésekiszélesedett és elmélyült, ami rányom-
ta bélyegét az ellentétes hatású tényez őkre is, amelyek valójában a kor-
szerű  kapitalizmus anozgatói. A mai körülmények között a dönt ő  .mozza-
natok .a nemzeti t őkék világpiaci összefüggéseinek alapján hatnak, továb-
bá az össz вΡfüggések .bővítése és elmélyítése révén is (Neusüss). Igy tehát: 

a nemzeti tokék egymásba szöv đdésének folyamatában kialakult  
nemzetközi munkamegosztás az állandó, de a variabilis t őke értékének  
csökkenését is maga után vonja, Іmј g ugyanakkor a munka termel őerő i 
és az értéktöbblet egy része is növekszik, ami lassítja a profitráta csök-
ksnését; 

akevésbé fejletteknek a fejlett nemzeti tökékkel való ikonkurrálása  
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a munkaerő  alulfizetését vonja maga után, ami szintién hozzájárul a pro-
fitráta csökkenésének eny'hítiéséhez;  

— a konkurrencia nyomásának gyöngülése a fejlett t őkék esetében  
elősegítii az adott szinten val б  felhalmozást, s ez is lassítja a profitráta  
csökkenését.  

A jelen körülményei között azonban — amikor a t őke rendkivüli nö-
vekedésére került sor — az ellentétes hatású tényez ők véletlвn alkalmazá-
sa nem lehet többé eléggé habhatós. A kapitalista termelési mód tiörvény-
szerűségének érvényesülése a modern körülmények között egyre nagyobb  
arányaktian veti felszínre az ellentmondásokat, úgyhogy a t őke erői köz-
belépésüket egyrészt a tiőkés állam segítségével igyekeznеk imegvalósitani,  
másrészt pedig a multinacionális társaságakikal. Szerepük .az  ellentétes  
hatású tényezők :gazdaságon kívüli alkalmazásában merül ki. A kénysze-
rítés gazdaságon kívüli jellege az álhun új szerepében лyilvánwl meg,  
amikor is az állama nagytőke érdekeinek eszközévé válik, .méghozzá  
mind a munkaerő, mind pedig az elaprózott t őke elnyomása érdekében.  
Az ellentétes hatású tiényez đk gazdaságon ,kívüli jellegét még eredmé-
nyesebben használhatják ki a multinacionális társaságtik, amelyek túllép-
nek a nemzeti határtikon, és a „peremállamokban" gyakran fasiszta rend-
szereket pénzelnek, ezzel biztiosítiva maguknak azt a jogot, hogy a mun-
kaerőt piaci &t бkén alul fizessék, amivel egywttal nyounásti gyakorolnak  
a magasan fejlett kapitalista országok, tiulajdonképpen anyaországuk  
munkásságának helyъetQre is. Az ellentétes hatású tényez ők gazdaságon  
kívüli jellegéb ől eredően a kapitalista termelési mód .törvényszer űségeinek  
közvetlen фa.gadására kerül sor, ami a kapitalizmus alapjainak aláásásá-
hoz vezet. A kapitalista tiermelési mód objektív törvényszer űségeibe való  
szubjektív beavatkozása megfelelt változásokat vonja maga utána ter-
melési mód egészében, és közvetlenül tagadja a t őkének mint szubjek-
tumnak, sőt mint közvetítőnek is a szerepét, és ezen alapszik az egész  
termelési anód.  

A kapitalista termelési mód ellentmondásai és válsága fokozódásának  
feltételei között mindinkább felszínre juta kapitalista termelés egy külön  
ellentmondása is. Egyrészt sor kerül a munka xenmel őer&inek, de ugyanígy  
a termelési 'kapaoitiásak rendkívüli megnövekedésére is, ami az összterm е-
lés megnövekedését vonja maga vitán. Másrészt mind határozottabban  
merül fel a valós emberi szükségletek kielégíthetetlenségénak kérdése is.  

Ez a tendencia a tőke destrwktív jellegér ől tianúskadik. A magasan fejlett  
tőkés országok példája arra mutat rá, hogy .a válság feltételei között a  
társadalmi szempontok sakkal kifejezettebbek, minta gazdaságiak. Épp  
ezért a fejlett országokban válnak a legszembeötlőbbé a modern pauperi-
záció formái és dimenziói, melyeket a kapitalista tiermelési .mód eredmé-
nyez. Tény, hogy a kapitalista termelés útján megval бskott „bđség tár-
sadalma" .nem jelenti a kényelmesebb létet is, ám ha figyelembe vesszük,  
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hogy egyes 'becslések szerint Dél-Amerika lakosságának 60 százaléka az  
ősembernél is alacsonyabb fokon .teng ődik, egybđl láthatóvá válik a tőke  
destrukciójának szerepe. Különben .a tdke e destrukciójának jelhge a ka-
pitalista termelés ,központjaiban fáként ökológiai problémák formájában  
nyilvánul meg, míg a fejletlen .o .rszágakban a tőke érdeke által diktált  
mértékben tartja vissza a társadalomtermel ő erőinek fejl ődését. Mindkét  
említett irányzata .nemzetközi értelemben vett létezés természetes és  
társadalmi fettételeinek leszíúkí ~tését jelenti. A létezés ternnészetes és tár-
sadalmi feltételeinek leszííkítésével a ,t őkke aláássa a munkaer ő  újrater-
melési ifeltételeit is, úgyhogy végs ő  soron a tulajdon korlátozódásának  
teremt alapot.  

A kapitalista фtermelési .mód effajta irányzatai egyre inkább felvetik  
forradalmi átalakulásának kérdését is. A polgári beállítattságú teoretiku-
sok vagy nem álhajtanok gondolnia forradalomra, amit gyakran a tár-
sadalomban .eluralkodó káosszal egyenlítenek ki (Dáhrendorf), vagy a  
külörnböző  iskolák (konfliktus-szociológia, egyensúly-szociológia stb.) ta-
níd.sai а1аpј n megkísérelnek semlegesíteni. A marxisták körében is fenn-
áll a ~forradalom neon adekvát módon való értelmezésének veszélye. Ez  

VeSZéI r 
 r n r  r r 1 r  y az abje tiv ~tenyezo szerepesek esetleges ~tulmeretezese or is ~ i-

sért. Az emberi e feltételek között mint szubjektumot .értelmezik, de aki  
csak azemberi munka által már korábbanmegteremtett objektív körül-
mények közöttit hathat. I,tt valójában az obj étív körülmény lép fel a  va-
lódi szubjektivitás szerepében, amely irányítja a valósan létez ő  emberek  
tevékenységét, úgyhogy dk valójában az irányftott szubjektumot, vagyis  
pontosabban az objektumot képezik. Ez a hozzáállás jókora adag auto-
anatizmust tartalmaz. E logika szerint a tudomány és .a technológia for-
radalma önmagában is forradalmasítja a polgári társadalmat.  

Igen gyakran esek szó .arról, hogy amagasan fejlett ipari t őkés államok  
munkásosztálya a modern körülmények (között nem lehet többé a for-
radalom szubjektuma, mivel elveszítette forradalmi potenciálját, s őt mi  
több, maga is polgárivá vált. A munikásosztály forradalmisága azonban  
nem tekinthet ő  át az osztályharc ,korábbi formáinak és modern meg-
nyilvánulásainak összehasanlításával, és a .mai körülmények között nini  
mérihető  le a kapitalista társadalom, a kapitalista termelési mód olyan  
elemzése ,alapján sem, amely képtelen túllépni a társadalom vagy az 11-
lető  ,termelési mód által feltételezett kereteket. A .t őlkeviszony reprodu-
kálásáпa;k tоvábbi lehetőségeit, valamint a munkásosztály történelmi ér-
dekeinek affirmálását ugyanis csak a polgári társadalom néz őpontjáról  
tudják felbecsülni. Ebbő l eredtSen a kapitalista termelés elemzését feltét-
denül a munkásoszЈtály örxénelmi érdekeiből kiindulva kell elképzelni,  
amely .túlhalad a polgári társadalmi rendszer keretein. Az ilyen megkö-
zelítés alapján a munkásosztály ismét forradalmi szubjektunvként mutat-
kozik, Imivel napjainkban is objektíve a legérdekeltebb .a t őkés termelési  
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mбd forradalmi megváltoztatásában. Forradalmiságát két tényez ő  is fel-
tételezi: el őször, hogy a legkizsákmányoltabb osztály, :másodszor, hogy a 
legkevésbé elidegenedett. A proletárnak a modern körülmények ,között is 
a leginkább sikerült emberségét meg đriznie. 

Az Olyan körülmények között, amikor az alapvet đ  kapitalista terme-
lési mód változásokon esik át, a forradalmi szubjektum lányében is bi-
zonyos változások mennek végbe. A teoretikusok abbeli képtelenségük-
ben, hogy a társadalunat fejl đdési folyamatában vizsgálják, a forradalmi 
szubjektum lényében végbement változásokat sem tudják felismerni. A 
jelenkar körülтnényei közötit azonban lényeges változások játszódtak le 
a forradalmi szubjektum lényegén, azaz a munkásosztály .tudatában, 
amelyeket a következ őképpen összegezhetnénk (Deppe): 

a „munkásosztály magvának" súlypontja a hagyományosan kijelölt 
nyersanyagipar és termelési javak •erületér ől a beruházási javak iparágá-
nak területére •tev ődött át;  

az alkalmazottak alsó és középs ő  rétegének munka- ,és életfeltételei 
kiegyenlítődtek a ,munkásosztályéval; 

a .tudományos és m űszaki értelmiség bizonyos csoportjainak egybe-
olvadása a munkásosztállyal jelentékeny .mértékben irányt szab növeke-
désének is. 

E változások alapján megállapíthatjuk, !hogy a kapitalista termelés 
válságának elmélyülési folyamata nem akadályozza meg a munkásosztály 
forradalmi fejl ődését, sőt, mi több, e folyamat új, kedvezd feltételeket  

teremt a munkásosztály és osztályöntudata érlel ődéséhez, s ez csak tovább  
erđsíti mint forradalmi szubiektumot.  

A fentiek alapján :a korszer ű  kapitalista .termelésben a .munkásosztály-
ra vára forradalmi változás véghezvitelének szerepe, illetve hogy a szo-
cialista forradalom szubjektuma legyen. Felmerül azonban a kérdés, hogy  

milyen feltételeit között fog leggyorsabban és leghathatósabban kifeje-
zésre jutni a kapitalista termelés objektív ifeltételei által megteremtett  

forradalmisága.  
A kapitalista termelési mód er ősödésénák folytán egyre nagyobb nyo-

más nehezedik az egész emberi társadalamra, f őként pedig a munkásosz-
~tályra. E nyomás az emberi lény társadalmi jellegénektagadása irányá-
ban hat. Erre oly módon kerül sor, hogy az embereik valós szwkségleteit  

háttérbe szorítják a t őke által rájuk er őszakolt és 'túlzottan kihangsúlyo-
zott szükségletek, amelyek •az egyén részér ől azt a látszatot eredménye-
zik, hogy az ember képtelen .lénye társadalmi jellegének újbóli ,kinyilvá-
nítására. Annak ellenére azonban, hogy „nem létezik egyed .partikuláris 
motiváció" nélkül, olyan egyed sem létezik, aki „soha, semmilyen for-
mában sem emelkedett volna tulajdon partikularitása fölé (Heller), ez 
pedig a munkásosztály forradalmi potenciálját képezi. A munkásságnak 
az a szükséglete ugyanis, hogy tulajdon partikularitása fölé emelkedjen, 
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magában hordozza a kapitalista termelési mód forradalmi átalakításának  

feltételeit is. Ebben az értelemben a probléma lényege a munkásság szük-
séglete iforradalmasításának lehet őségében, ;illetve a munkásság tulajdon  
partiikularitása fölé való emelkedésére irányuló szükségletének határozat-
roabb +kinyilvánításában van. Erre a folyamatra két tényez ő : az objektív  
és a szubjektív +tényez ő  hat.  

A munkásosztály szükségletei áffirmálásának abjektív tényez đje a ka-
pitalista termelés valós effektusaiból ered. A jelenkor körülményei között  
az objektív tényez ő  lényegét három tendencia alkotja. Az egyik a mos-
tani válság egybehangolt jellegéb ől következik, amely .a kapitalista ter-
rcrael .ési mód hordozóit mind nehezebb feladatok elé állítja. E feladatok  
megoldásábantöbbé ,nem számíthatnak küls ő  tényezőkre, tehát szükség-
szerűen .belül keresik a megoldást. Ezt azonban csak úgy érhetük cl, ha  
még nagyobb nyomást gyakorolnak a lakosság, tehát a munkásság élat-
színvonalára. Amennyiben a araunkásság ,ezek között a feltételek között is  

meg szándékozza őrizni egzisztenciáját, ,feltétlenül forradalmasítania kell  

szükségleteit. A munkásság szükségleteinek forradalmasításával a munkás-
osztály alkalmassá válik a kapitalista termelési .mód forradalmi átala-
kítására.  

A másik ',tendencia a tőke nemzetköziesítésének folyamatából ered. Ez  

az új mozzanat megköveteli a nemzetközi munkásmozgalmon belüli  

megfelelő  átrendez ődést, mivel a munkásosztály az újonnan kialakult  

helyzetben csak így válhat eléggé hathatós szubjektummá a kapitalista  

ternъelési móddal szembeni harcában. Ez utóbbi mint az osztályérdekek,  
a munkásosztály osztályszükségletei affirmálásának szélesebb, az egész  
világot átfogó alapja mutatkozik.  

A harmadik tendenciát a polgári szabadság lesz űkítésének egyre kife-
jezettebb folyamata eredményezi, amelynek értelmében különféle el őírá-
sok útján megtiltják a „balos" beállítottságú munkások alkalmazását  
(Berufsverboten). A ,munkásság ilyen objektív helyzete a mai ,körülmé-
nyek között a forradalmasodás igen jó alapját képezi. A munkásság pol-
gári szabadságára gyakorolt +nyomás lehet az az „utolsó csepp" is, amely-
sói "betelik ,a pohár", & hogy a helyenként reformista .törekvéseket mu-
tató munkásság ennek hatására forradalmivá váljon. A parlamentáris út  
járhatatlanná tétele a munkásságot forradalmi fellépésre és a fennálló  
rendszerrel szembeni viszonya gyökeres átalakítására késztetheti.  

Tekintet +néllkül a kapitalizmus, a kapitalista termelési mód bels ő  és  
külsđ  ellentéteinek szintjére, a +termelési ,mód megváltoztatásában a szub-
jektiv tényezđnek jut döntő  szerep. Ebb ől eredđen az egybehangolt vál-
ságjelenség аk vagy a +tőke nemzetközivé tétele, akárcsak a munkásosz-
tály polgári szabadságainak lesz űkítésére irányuló .törekvés csupán az osz-
tályihart reális kiindulópontját képezheti, amit a munkásosztálynak be  
kell építenie stratégiájába. A,m ez nem jelenti egyúttal azt is, hogy e for- 
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radalmasító tendenciák alapján .a munkásosztály automatikusan jobb po-
zíciót is szerzett :a !t őke ellen vívott osztályharcban. Ez a forradalmi fel-
készültség és alkalmasság, továbbá •a ~konkrét munkásosztály szervezett-
ségének kérdése. Amennyiben az új feltételek adta lehet őségeket .nem si-
kerül a tőke erejével szembeni harci pozíciónak meger ősítésére fordítania, 
a tőke új mбdat fog találnia kapitalista termelés tavábbi teng đdésére. 
Hogy erre azonban ne :kerülhessen sor, a munkásosztálynak jóval több 
figyelmet kell szcntelnie forradalmi pártja er ősítésére, mert egyedül csak 
így tudja a munkásság minimális egzisztenoiájáért vívott harcát a mun-
kásosztály történelmi érdekeinek megvalGsítása felé terelni. 

A munkásság szükségletei forradalmasítása szubjektív tényez őjének lé-
nyege egyre fokozottabb .mértékben a munkásság intellektualizálódásában 
nyilvánul meg. A munkásság intellektualizáládási folyamatán keresztül 
a mwnkásosztály egyre alkalmasabbá válik 'bénmurllkás helyzete gyökerei-
nek megértésére és az opportunista eszmékt ől való szabadulásra. Ezzel 
kapcsolatban szem el őtt kell tartanunk a munkásosztály gazdasági harca 
politizálásának 'kérdését és a sikeres forradalmi vállalkozások hatását az 
osztályöntudat erősödésére. 

A munkásság, objektívtársadalmi pozíciójából ered ően is, alkalmas a 
gazdasági harcra. A szétzilált .gazdasági harc azonban nini biztosíthatja 
a hathatós .ellenállást a t őkeviszony erőinek olyan törоkvéseivel szem-
ben, amelyek a kizsákmányolás folyamatánaik ,kiszélesítésére és el.mélyíté-
sére irányulnak. Az ember .fejl ődésével szükségletei is fejlődnek, .nt eze-
kit a szükségleteket a munkásság nem elégítheti ki a fennálló kapitalista 
termelési mód határai között vívott harcai szintjén. Ezt a folyamatot az 
a tény is segíti, hogy a munkásosztályt az is , 9megkülönböz+teti .a többi 
osztálytól, hogy nem áll meg :a törtéaneleun egyes eseményeinél, és nem 
érzi .magátvndíttatva általwk, hanem önmaga .képezi a mozgatóer ő  lé-
nyegét, és centrálisan hatva a központra b вfolyásпlja a fejlődés társa-
dalmi folyamatát" (Lukács). 

Továbbá, a munkásosztály forradalmi osztályöntudata nem a tudo-
mány és a hétköznapi tudat .egyoldal:ú közlekedése nyomán alakul ki 
(Hahn). A munkásosztálynak a párton 'keresztül történ ő  szocialista ön-
tudattal való telítődése nem puszta közvet%tés vagy leokék vétele útján 
megy végbe, hanem ez a marxista módon koncipiál бdatt harc, vagyis a 
proletariátus stratégiája és taktikája alapján játszódik le. A munkásság 
öntudatának fejlődési folyamatához való mindenfajta parciális közelítés 
az osztályöntudat bizonyos aspektusainak túlzott kihangsúlyozásához 
vezet, ami pedig a munkásosztály történelmi érdekeinek +ködösítését ered-
ményezi. Amennyiben neon kerül sora munkásosztály politikai stratégiá-
ja, gyakorlata és elmélete közötti kapcsolat ,megvalósulására, ,akkor ob-
jektíve arra kényszerül, hogy beérje helyzete parciális javulásával. Az  
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effajta viszony is azonban — keser ű  — tapasztalatául szolgál •a további  

harcnak.  
A munkásság valamennyi eddigi tapasztalata azt mutatja, hogy osz-

tályharca sikertelenségei ,fáként a 'kell ő  £akt egység hiányából eredtek.  
Az is tény azonban, hogy a munkásosztály forradalmi akcióinak vala-
mennyi sikertelensége közvetlenül a munkásságot érinti, amely mindin-
kább tudatába jut annak, hogy helyzetén a kapitalista termelés viszo-
nyai, fáként pedig ,a válság feltételei között nem javít Іъat engedelmes-
séggel, hanem csak egységes forradalmi akcióval, amelyet ajraszervez.  

Az akció arLirden sikertelensége, de :fáként sikere csak fokozza a mun-
kásság osztályöntudatának erđsödését. Ezért „sohasem szabad szem ei ő l  
téveszteni azt az eltérést, amely a forradalmi beállítottsága mumkásak  
tudatállapotát megkülönbözteti a proletariátus valódi osztályöntudatá-
tó:l. A proletariátus azzal ér véget, hogy megsz űnik, vagyis véghezvitt  
harcával megalakítja az osztályok nélkülitársadalmat" (Lukks). És azt  
is szem :eldtt kell ,tartanuxyk, hogy , ~a társadalomért vívott harc nemcsak  
a ikülsđ  ellenség, a burzsoázia elleni harc, hanem ugyanakkor a proleta-
riátus harca önmaga ellen is" (Lukks).  



A NON-FICTION IRODALOM SAJÁTOSSÁGAI 

ZSILKA TIBOR  

A XX. századi irodalaméban nemcsak a ,m űfaji határók elmosódása,  
egyunásba olvadásatapasztalható, hanem az egyes funkcionális stílusok  
keveredése, egymásra hatása. Ennek következtében olyan :m űfajok szület-
nek, amelyek átmenetet képeznek а  tudоmny és a szépirodalom, illetve  
a publicisztika és a szépirodalom ;között. E m űfajakról az utóbbi id őben  
szinte minden •irodalomelméleti és poétiikai ikézikönyv említést tesz, még  
ha hovatortozáswk, irodalmi „status quójuk" nem is egyértelm űen tisztá-
zott. S így aligha .tulajdonítható a véletlennek az sem, hogy az átmeneti  
műfajokat illetőan a ikutatбk mind ez ideig nem jutottak egységes állás-
pontra. A legismertebb lengyel irodalomelmélet az átmeneti m űfajok  
(gatunki pograniczne) közé sorolja az esszét, a riportot és a tárcacikket.i  
Ellenben Josef Hrabák Poetika cLmű  művében ,már több a hibrid műfaj,  
amelyek a szerző  szerint a szépirodalom és .a tárgyias irodalom (vecná  
literatúra) közötti átmenetet képezik. Nála itt találjuk az esszét, a tény-
irodalunat (li ~teratúra .fektu), a unemоár-irodalmat, életrajzot, önéletrajzot  
és útleírást, valamint néhány kisebb mu""faj is (nekrolog, portré, meda-
lion).2  Hiányzik itt a riport és ,tá .rcaciКk, valószfnű lсg azért nem sorolja  
ide őket, mert e anűfajak ömegkammunikkiбs szerepe sokkal dominán-
sabb, fontosabb, els őálegesebb, mint az el őző  ,műfajaké. A fentebbi mű-
fajok .mindegyike „irodalmibb", ámde bizonyos sajátosságok jellemzik,  
amelyek a szépirodalmi szövegekre kevésbé tipikusak. Konkrét adatokra,  
tényekre épül az effajta irodalam; éppen ezért nem ,fikciós, azaz nem ki-
talált irodalomnak szakás nevezni a fikciós (kitalált)irodalommal szem-
ben. Igy tulajdonképpen a neon ,fikciós irodalom e sajátosságai folytán  
oppozíciбt alkot a szó legszorosabb értelmében vett szépirodalamma .l —
a szépirodalrrli ,múfajakmkal szemben.  

Igaz, nehéz merev határokat vonni, hiszen a szépirodalmi фterxnékek  
mindig Is épülhettek ikankrét tényekre és .adatokra. A:m a szépirodalom-
ban e téren nem érvényesül a ,következetesség, a megbízhatóság és pontos- 

t VS. Glowinskd, Micha1—Okopién-Slawinska, Aleksa ,ndтa—SSlawiт  9ki, Tanusz:  
Zarys teortt ltteratury, Warszawa. 1972, 388-390.  

' Vö. Hnab&k, Josef: Poettka, Praha, 1973, 290-292.  
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ság sem primer követelmény, mindazonáltal ,a tények arte kgis aöltik be 
sajáЈtos, a mű  struktúrájából adódó funkciójukat. A fikciós és nem fik-
cióselemekkeveredése valójában nem ismeretlen az antik ,irodalomban 
eeun, a mai értelemben vett nem fikciós irodalom mégsemtekint vissza 
hosszú múltra. Erre figyelmeztet Szabolcsi Mnklós is, aki 'elmélkedését 
így folytatja: „De úgy gondolom, a dokumentálás, a tudományosság, a 
pontosság mostani vágyánaak, vagy ha úgy tetszik, divatjának .közvetlen 
előzanénye inkább a naturalizmus (a 'maga természettudományos pontos-
ságfikciójával) .és a tízes љнszas évek avantgardja (a dakumentumiroda-
lommal, az ,agitprop drámával stb.), és a mai nem :fikciós hulláun, hason-
lóan, mint azok, ellenállást is jelent egy bizonyos fajta, túl klasszikus-
nak, •túlfinоmultnaak, túl mesterkéltnek érzett irodalmisággal szemben; a 
szodi.alista ország kban ,tiltakozás is az örvkényes és szépít ő  sematizmus 
ellen; a kapitalista országokban pedig nem véletlenül ,kapcsolódik ma a 
baloldali vagy álbaloldali ,mozgalmakhoz — a meztelen tényleírás, úgy 
tűnik, lázadás , rabbant б  szándékot rejt •a fennálló rend ellen." 3  

A naaturalizmlusesztétikája valóban a tények :kul:tuszát választotta és 
tette meg alapkritériumnak, a valóságábrázolás f ő  aspektusának. Émile 
Zola szerint az író feladata csupán az, hogy logikusan elrendezze az ősz-
szegyűjtött tényeket. 4  A naturalizmus •esztétikájában 'egyenesen tagadják 
a fenséges, az 'élett ő l elvonatkoztatott, az irreális elemek szerepét a  mi-
vészetben; ezzel szemben kiemelik a 'baná'lis „történetek" jelent őségét, sőt  
esztétikumáat. Kiépvisel ői a túlzott irodalmiság elvetésével korvérét té-
nyekbő l és аdatakból építik fel és hozzák létre m űveiket. Mégsem non-
fiction irodalom ez a szó mai 'értelmében. 

Kétségtelen viszont, hogy a régebbi irodalomban, s ő t más irányzatok- 
hoz tartozó iművekben is fel 'lehet alpkor fedezni por excellence nem fik-
ciós (no.n- ~fiction) el ~emlek:bdl álló részeket, ;fejezeteket. Például Tolsztoj  
Háború és béke c. regényében az 'austerlitzi és a borogyinói csata leírása 
oly reális, hogy aligha kételkedhetünk a tények helyességében. De a csa-
tában ugyanakkor olyan szerepl ők is harcolnak és vesznek részt, akiket 
az írói 'fantázia keltett életre. S őt dk a f&h ősök, főszerepl ők: Andrej 
Balkonszkij, Nyikolaj Rosztov, Pjatr Rosztov stb. Ennélfogva a törté-
net, :a cselekmény meális tényekre épül ugyan, de az 'események f őhősei, 
részvevő i kitalált személyek. —Külön kérdés a romanticizmus ideje óta 
Oly ,népszerűségnek örvendő  történelmi regény, amely akkoriban szinte 
normaként Ikodifikálta a mények ,megszegését, megmásítását, önkényes ke-
zelését. S figy al.iglha véletlen, hogy Jókai Mór szinte 'kénye-:kedve szerint 
változtatta, alakvtotta és „kiköltötte" .a történelmi tényeket, amikor 
megrajzolta Korpanayné Gh гсzy Julianna vagy Andrássy István portré-
ját, .e,gyéniségét, tetteit A l őcsei fehér asszony c. regényében. Amde a rea- 

3 Szalbo ~icsd MLk1бs: Változó világ — szocialista irodalom, Budapest, 1973, 392.  
Zala„ Ex iае : A kísérleti regény. Iri: A naturalizmus, Szerk. Czine Mihály.  
Budapest, 1967, 183-184.  
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lista szellemben írott történel пni regények sem non-fiation alkotások, mert  
szépirodalmi követelmények, +m űvészi-esztétikai kritériumok alapján szü-
lettek. Az erős tipizálás, a miszticizmus mindig is többletként rakódik  
rájuk, szorosan hozzáépül a valóságanyagihoz, armely ~ből a műalkotás lét-
rejön. Ső t ez a sajátos többleter đ  az esztétikum hordozója és :kiváltója is  
egyúttal, mert hiszen az esztétikai hatásdimenzi6 .k +közül az irreal, tósnak  
nagy szerep jut, még; +ha olykar az olvasó nem is tudatosítja ezt közvet-
leпül.5  

A non-tfictian irodalom merđben unásként strukturálódik és áll össze  
sajátos szerkezeoté. Genetikáját és m űfaji sajátosságait tekintve .a deviá-
ciós esztétika, szellemében keletkezett. A deviációs esztétika ugyanis nem-
csak az egyes műfaji kötöttségeket oldotta fel, de magát az irodalmisá-
got is .mélyen kikezdte. S mindez akkor történt, amikor — szintén a de-
viációs esztétika kritériumai szerint — az irodalmi folyamat másik pólu-
sán az imagi+náció legszélsđségessbb unegnyilvánulásainak lehetünk tanúi.  
Az .irodalmon ,belül az érték +és az innováció szinonim fogalmakká váltak  
olyannyira, hogy a szabálysértés, sőt szabályellenesség esztétikai követel-
ményként kezdett működni és lépett elđtérbe. A non-ficrion irodalom ép-
pen a reális ёettő ~l való elrugaszkodást, elszakadást, az irrealitás elburján-
zását ellensúlyozza. A non-fictian irodalom ,a m űvészet immаnenсiáját  
tagadva a társadalmi +funkciót az esztétikai fölé emeli, els đdlegessé +teszi.  

Ez +teljes mértékben érvényes aharmincas évek „falujáró" írói лak al-
kotásaira is — az ekkori szaciagrá!fiai irodalomra. A társadalmi igények  
és elvárások :hozták létre akkoriban az új m űfajt; ennek következtében  
egy-egy terunékének értékét nem az esztétikai kritériumok határozták  
meg, hanem az összegyu"jtött anyag, az anyag kiválogatása és elrendezése,  
majd művé formálása. Igaz, mindez, nem zárja ki az esztétikumot, csak  
éppen „mellékvágányra" juttatja, unásadlagas szerepet +tulajdonít neki.  

Mármost kérdés, hogyan önállósul és ikülöпül el a szociográfiai iroda-
lom mint a non-fictian irodalom válfaja a szépiroda,lam+tól, a művészet  
szabályai szerint írott alkotásoktól. A non-Ifictian irodalom és a szépiro-
daloun szembeállí ~tásával a következ đ  oppozíсióikrat lehet  felállíani: 

Fikciós irodalom  

irodalmiság  
szüzsé  
kitalált helyszín  
kitalált ihđsök  
többértelműség  
képiség  
indirekt ábrázolásmód 
elbeszélő  .fagalmazásrn бd 

Az irodalmi mű  recepcYbjával, a  
foig1гalkoаnak. Vö. Bauer, Werner  
142-145.  

Nem fikciós irodalom  

anti-irodalmiság  
a szüzsé hiánya  
konkrét Ihсlyszín  
konkrét személyvak  
egyórtelunűség  
tárgyiasság  
direkt ábrázolásmód  
leíró fogalmazásmód  

hatás lcompon еnѕedvel tbleg rnémet kutatók  
: Text und Rexeption, Fie uгt/M, 1972,  
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Tarmés.zatesen ez tkaгántsem azt jelenti, hagy például a fikciós irodal-
mat meghatározó sajátosságok unaradéktalanul fellelhet ők minden egyes  
alkotásban. Am mégis kétségtelen, hogy a szépirodal ~m+i alkotásukban  
ezek jutnak domináns szerephez, a nem fikciós irodalomban meg az ap-
pozíciók másik tagja identiiikálhatб  elsősorban. Éppen ezért érdemes az  
egyes appozíciбkat •ülön-külön is tárgyalni.  

Irodalmiság — anti-irodalmiság. Ez az oppozíció a legáltalánosabb  
kategóriákra vonatkozik, vagyis magában foglalja és tartalmazza mint a  
nem fogalma a többi tulajdІnságat — pontokat. Az irodalmiság alatt  
értjük azokat az esztétikai együttihatókat, amelyeket a szerz ő  tudatosan  
plántál bele a műalkotásba, hogy (esz дtétikai) éLmanyt, hatást váltson ki  
az olvasb бban. Idetartozik a rím, a ikabtői és prózai ritmus, a szóképe'k, 
az alakzatok használata, .a tematikai kontraszt és esztétiikai arány kiala-
ldtása, megteremtése, az indirekt ábrázolásmód, valamint a hatásdimen-
ziók (az irrealitás, excepci оnalitás, értékelés, patencionalitás, aktivitás)  

„bekódolása" az a1ikotás strwktúrájaba. A szüzsé ,megléte, a polivalencia  

kifejeződése homályosság, többértelm űség, átvitt jelentés formájában  
sz ntén az irodalmiság jegyei, iismé+rvei közé sorolható. A nem (fikciós  
irodalom az effajta :ábrázolásmódot célként ks programkánt nem tűzi ma-
ga elé, ellenkező leg ;minimumra csökkenti e sajátosságokat, e sajátosságok  

előfordulását, sőt általában tagadja, semmibe veszi őket.  
Szüzsé 	a szüzsé hiánya. Ez az oppozíciб  teljes 'mértékben az el ő - 

ző  függvénye, konkrét megnyilvánulása. A szüzsé ugyanis énem más, mint  

a szépirodalmi abkotás tematikai éhrendezése, struktúrája. Mindez eszté-
tikai célok szolgálatában áll, .annak van alárendelve. Ez akkor jut kife-
jezésre, ha a cselekmény, a műbe pLántábt történet elaentétben van az  
idđrendi, az ok-okozati stb. feléphéssel, mint például az in medias rés  
szénkezet. A .nem fikciós irodalom az id đrendi, dk-okozati, logikai sor-
rend betartását részesíti előnyben.  

Kitalált helyszín — konkrét helyszín. A szépirodalmi alkotások  
színhelye ki+talált, földrajzilag énem kankrét. A 'környezet, a +történet pon-
tos helye ,még csak nem is identnfikál';hat б  .a legtöbb esetben. Szerepehhet  
a műben ikitalált helynév Glogova Mükszátihnál) vagy más módon is ál-
talánosithat a szerz ő  (Déry Tibor regénye: G. A. úr X-ben). Ezzel szem-
ben a non-fiction irodalom pontos helyneveket tartalmaz: Kiskunhalom,  
Békéscsaba, Hontfüzesgyarmat stb.  

Kitalált h ősök — konkrét személyek. A szerzđ  a 'hősök nevét ki-
találja, jellemüket saját elképzelése szerint alakítja, formálja. Ez még  
akkor is így van, ha történatesen a h ős prototípusa ismert személy, az  
életbđl „ellesett" egyén. Az utóbbi eset f őleg a realista alkotásokra vo-
natkozik, .áan őik sem pontosan azonosaik a prototípussal, általában több  
személy jellemvonásait tarnalmazzák. S ha netán valaki az ír б  szemére  
veti a hasопlбságat egy konkrét, élő  személlyel, a szerző  tiltakozik, ma- 
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gyarázЈkodik, csak részben hajlandó beismerni az .azonosságot, illetve ha- 
sonlóságot. A nem fikciós irodalomban nem a ,kitalálása fontos, hanem 
az azonosítás, az él ő  személyek szerepeltetése, pontos leírása, jellemzése. 

Többértelműség — egyértelm űség. A ttёbbértelunűség általában a köt= 
tészetet jellemzi, s ő t egyik .alapvet ő  sajátossága. Arthur Rimbaud nem 
v.él.etl,enül magyarázta anyjának egyik művét igy: „Azt akartam vele 
mondani, amit mond, bвtű  szerint és minden lelhető  értelemben."e Ugyan-
akkor az is érdekes, hogy az egyik 1lírizált iprózájával kapcsolatosan 
mondta ezt Rimbaud. S így végs ő  fokon a próza is .lehet több értelm ű , 
igaz, a legtöbb esetben az atöbbértelm űség adásként jelentkezik, mint 
a költészetben. Egy-egy alikatástömérdek interpretaciós lehet ősége ékes 
bizonyítéka atöbbértelműségnek. A nem fikciós irodalomban az elien-
kezőjét tapasztaljuk: a tények felsorakoztatása mellett ,egyértelm ű  érté-
kelést, a publicisztiikára jellemz ő  ikammentárokat is x.a.lálunk. 

Képiség — tárgyiasság. Az előző  oppozíció függvénye, ahhoz kap-
csoládik szorosan. A képiség sok díszít ő  jelzőt (epitheton ornans), igei 
szб.képet feltételez, absztrakt és .átvitt érnalm ű  fogalmak 'hozzák létre. 
A tárgyiasságra való tör вkvés főleg .a ∎konkrét főnevek szerepét növeli, 
frdkvenciáját duzzasztja fel. 7  S mindez gyaikori halmozásokat, felsorolá-
sokat idéz ~e1ő , ami explicirot.é teszi a szöveget. Az ,explicit ős tematikai 
szinten is kidomborodik: ,kamimentárak zárják a fejteg сtéseket, leíráso-
kat, vagy az egyes epiz бdakat kiegészíti a szerz ő  megjegyzésekkel, •ma-
gyarázatokkal. Arra xörekszik, hogy ,még csak véletlenül se lehessen fél-
remagyarázni elképzeléseit, álláspontját. 

Indirekt ábrázolásmód — direkt ábrázolásmód. A szépiirodalo.mban 
a közvetett, áttételes ábrázolásmód dominál. Statisztikai módszerrel is 
bizonyítani lehet, hogy az érnékel ő  kifejezések, ,a ,közvetilen érnékelés sok-
kalta inkább jellemzi a publicisztikai szövegeket és a non-fictian irodal-
mat, minta szépirodalmi szövegeket. A szépirodalmi szövegekben a h ő s 
cselekedetei, tettei alapján vonhatók le az ,axiológiai következtetések a 
szereplőket illetően. Továbbá bizanyíték az indirekt ábrázalásrnódra a 
gyakori párbeszéd, ami a nem fikciós irodalomban ritkaságszámba megy. 

Elbeszélő  fogalmazásmód — leíró fogalmazásmód. Aligha férhet 
kétség ahhoz, hogy a szépprózában mindenekel őtt az elbeszélő  jelleg do-
minál a művészi leírással szemben. Erre utal még az olyan fogalom is, 
mint .a narrátor. A non-ifiction irodalomban viszont az is гnеrеtterjеsztđ  
leírásnak jut fontos szerep. Ez hasonlít a tudományos leíráshoz, csakhogy 
oldottabb, egyszer űbb, sőt !funkciójánál fogva élményszerű , hatásos. S e 
hatáserő  .a szépprózai „:beütések" .folytán 'hatványosodik, intenzívvé vá-
lik. De hogyan, miképpen történik ez, arra már csak eagy konkréit m ű  
elemzése adhat választ. 

Arthur Rimbaud ösвхбs kđltбi művei. Budapest, 1965. 23.  
Vđ . Мi о, Fraт+tаšek: Od epiky k lyrike, BratisYava, 1973, 266.  
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TOLNAI OTT б  

ILLÉS ÁRPAD 

Budapesten, egy egész délután, Illés Arpád-képeket néztem: sok újat 
a mesterem állványán váltogatva .és régieket is a lakás nemcsak festmé-
nyekkel zsúfolt falain. Úrültem, liogy ilyen ,testközelbe" kerülhettem 
e :képekkel (még fonákjuk is érdekek), hogy végre az Illés Arpád-i ten-
gerfenék flórája és faunája közé ereszkedhettem, de a m űterem más pont-
jai is vonzottak: a sok-sok hanglemez, az a kolompokkal teli hangszer-
asztalka, amely a nemrégi földrengést oly hangosan jelezte, a Weöres 
Sándor-verseskötetek sora .a könyvespolcon stb. stb. 

Magamban két nagy korszakra osztottam munkásságát: a korai figu-
rálisra és a szintén két részre tagolódó absztrakt-szürrealista — a mély, 
sokszorosan áttört, a festés folyamatának nyomait is őrző  anyagszerűbb-
re és a letisztult, kivilágosodott, .bölcs, .anyagtalan legújabbra. 

A korai munkákat most láttam .el őször, de Weöres Illésről írt kis re-
meklésének ,köszönve már évek óta velem van közülük az egyik — több-
ször hivatkoztam is e leírásra, mint a iképz őművészeti kritika ideális 
példájára: „Élénken emlékszeдn egy régi képére: — írja Weöres falusi 
fabudi deszkaajtajának támasztott söpr ű ; az .ajtó sötétre barnult, és el ő tte 
a sárga szalanasöprű  szinte ragyogott, világított, Nap-szer ű  élőlénnyé 
változott, mint a hаlálnaktámaszkodó élet." 

Szürreális világ volt már az is, hiszen ilyen csönd, ilyen súlytalanság, 
harmónia csak az álomban lehetséges. René Clair számomra oly kedves 
és fontos korai filmjei is eszembe jutottak e képek el őtt. 

Itt valami nagy vihar .készül, mondjuk, vésztj бlsб  ez .a csönd, ez az 
irreális lebegés már valami más mágneses teret jelez. És tényleg: gyöke-
res változás történik, „felrobbannak" képei, és megszületik az egyik 
legnagyobb magyar szürrealista fest đ . 

„Amint látni — mondja — 50 éves ikoromban kezdődöot ez a bels ő  
világteremtés: jelképik, zenei asszociációk, természeti képek és népm ű - 
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vészet hatásának a bonyolult, de mindig lemérhető  •ölcsönviszanyá:ból."  
„Absztуakt-szürreális korszakának munkái különös egységet, egészet,  

egy végtelen frízt, zenei folyamatosságot képeznek: a mengerfenékr ő l  
,emelkedünk a Nap ,felé — és a ,lila után mosta sárga dominál.  

Bencze László +találta tán meg a legpontosabb kifejezést: trópus (-
mindenesetre  magyartrópus, teszi hozzá).  

A lalkásb•an sétálva, még nem ismerve Bencze írását, egy nagy vad  
falra szögezett b őre alatt én is .közel voltam már e kifejezéshez. Morc  
nevét említettem — és most megemlíteném még „:a legszürrsalistább"  
festő , Min o és a jugoszláv Petlevski nevét is, bár elgondolkodtatott  a 
Kerékgyártб  István által eanlntett Gorky is, akinél, mint Breton mondja,  
„elбször jelentkezik kriptogr:a+mként .a természet".  

Állandóan ú j képeket akarok látni ,  ,hátha sikerül megoldanom az Illés  
Árpádi rejtélyt, de hiaba, nem sikerül megtalálnom, hal, mib ő l is sza-
batnak, honnan is lrányktatnak ezeik a heterogén, nyugodtan mond-
hatjuk, abszolút heterogén formáik, nem tudom megtalálni, hogyan és col  
fogja össze ezt a sosem nyugvб  színességet. Pedig valahol itta fókusz,  
a centrum.  

Minden motívum, leveles vagy tüskés forma szétfelé tart, mégis va-
lami tojásdaddá rántja össze őket. A csap végén csüngő  vízcsepp .kohé-
ziója ilyen hihetetlenül er ős  .. . 

Páratlan naivitás, h вгerogenitás, lazaság, amely egy megleshetetlen pil-
lanatban következetes, immár évtizedek óta azonosan tudatos gesztus ál-
tal egyneművé varázsolódik.  

Ha van anyaga e tojástemperával készített .képéknek, akkor az egy-
értelműen zenei.  

Igen, nem véletlenül említettem .a sok lemezt, a zenét. Ott-•tarxózka-
dásam alatt pl. csengett .a telefon, és Kurtág jelentette be magát.  

Úgy hozta a véletlen, hogy a látogatás után modern magyar zeneszer-
zk lemezei iközött válogattam — nagy uneglepetésemre a legtöbb lemez  
tasakján Illés Á.rpád-festanény!  

„Munkáim kifejezetten zenei ilhletés űeгk", nyilatkozta. Mi most hozzá-
£űtihexjük: ez az ihletés oly mély és +autentikus volt, hogy az új magyar  
zene egyik ,kútfőjévé válhatott.  

Igen érdekes lenne p .l. Durko Magyar rapszódiáját (melynek „gyorsan  
mozgó, melizrnatikus, s đ+t improvizatív 'karakterű  fafúvós sz б+lamait és  
éretten pounpázб  zenekari színeit" emelte volt ki a kritüka) összevetni  a 
lemez tasakján .lev đ  Illés-+képpel  .. . 
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ORSZAG LILI  

Valahogy Pilinszky költészete részeként tudtam mindig Schaár Erzsé-
bet és :hat Ország Lili művészetét is; ha Ralálkoztam véletlenül munkáik-
kal, először ki kellett szakadnom, kilépnem a költ ő  mágneses teréb ő l.  

(Érdekes lenne egy-egy ajánlással érintett képz őművészek, zenészek,  
színészeik felől megközelíteni iköltőnk világát — milyen angyal társaság!)  

Az Ország Lilinek ajánlott így Keltek napjaink cím ű  prózaverset kel-
lene újraolvasni, hogy érzékeltetni tudjam a mostani találkozás lépcs ő-
fokait, vagy legalábbis az utolsó sort, nnely így tb бviti-billenti a cím  
múlt idejét a jelenbe, a jöv őbe:  

„Hát így teltek napjaink az örökös háború korában."  

Majd atavaly október 9-én elhangzott Búcsúztatót is idézni kell: „Az  

első , amit mint művészrő l mondani szeretnék, .az ,képeid szakadatlan  
véglegessége volt ... szólt a sírgödör mellett a ,költ đ . A másik, amirő l  
beszélrni szeretnék, a szépség radikális megértése és megközelítése volt .. .  
Símen Weil írta: »A szépség labirintus. Sokan elindulnak benne, de  
feleúton elfáradnak. Csak keveseknek van erejük bejutni a labirintus  
közepébe. Ott Isten várja, fölfalja és kiokádja őket. Aktkor — e válasz-
Rott kevesek — kijönnek a labirintusból, 'megállnak a labirintus bejá-
ratában, s az arra jövőket szelíden befelé Ressékelik«".  

Igen, és csak azután .következвtt számarcra a műcsarnoki betessékelés,  
a nagy tárlat: a valós képzőművészeti labirintus.  

A fiatalkori csodálatos kis szürrealista képék alkotják a kaput. Itz  
még minden tégla külön-külön vanmegfestve, úgy valahogy, mint Bo-
jan Bem pasztelljein. Kislánya fal el őtt, Szorongás, Cipók, A föld és  
a hold, Nő  :a fal előtt, RбzSaszin ruha, Mementó — milyen iküdönös,  
hogy ezek a iképek mind :az ötvenes években készültek. Néhéz elszakadni  
tBelük, nehéz továbbmenni, be-lépni. Ha ezen a világon, klasszikus szür-
~reális világon munkálkodott volna végig, künn rekedt volna-e, kérdem.  
Nem hiszem. Olyan radikális-e a viszony a későbbi iképsk és a hatvanas-
hetvenes évek között, mint volt az el őző  korszakban?  

Mindenesetre .és nagyon komolyan veszem a N ő  a fal előtt című  ké-
pet: a labirintusban egy kis táblán kéz mutat a háttal álló n ői figura  
kezével .ellentétes irányba  .. . 

A  képeket tiartб  pannók Fis :labirintusszer űen rendeződnek: a zsúfolt ké-
pek között végül is úgy érezzek, valóban megérkeztünk, a sivatag köze-
pére, ahol innm ár minden porszene útjelz ő  tábla  .. . 

A !hatvanas és a hetvenes években egyéni eljárást dolgoz ki: akárha egy  
óriás pecsét ütögetné a kultúr- és te гиhnikai eredetű  elemeket az alapul  



112 	 HtD  

szolgáló farostra. Az ember a labirintusban ugyanazt teszi, mint tett 
a barlangban: kaparász a falakon. Ország Lili .a régi kultúrák jeleit 
rendezgeti páratlan ízléssel. És mit ad, mit tud ő  hozzájuk adni?! A .mű --
szaki iьeгendezёsєk szújáratra emlékeztet ő  .sémáit, .nyomtatott lapjait. 

A katalógus-szöveget író Németh Lajos látni véli az egészet, az új 
formát : 

„A nagy múlt tárgyi töredékei — írja — , а11kalmasak voltak arra, hogy 
mobilizálják a lelki mélystrwktúra er ő it és lehetővé válta mítoszok em-
1&töredékeinek, a történelem dimenziój.ának a formába öntése." Tán ép-
p,en arról ,a Pilinszky .említette „örökös háború korár б.l" van szб  .. . 

Három kép címét jegyeztem fel :külön miagamnak s helyeztem el őket  
valahol Bálint Endre és Csáji Attila képei között: Szünke ikon, Kártyák,.  
Felirtatok kapuja.  

Úgy tűnik, nekünk .még sokáig kell benn kбvályognunk, hogy egyszer  
majd kitalálhassunk, s másakat tessékelhessünk befelé  .. . 

BÁLINT ENDRE  

Megyek barátaimmal az üres Belvárosban — mintha csak végtelenné  

akarnánk nyújtani Eötvös Loránd utcai vonulásunkat, mert hát ilyen  

szép nyári délelőttökön sokkal nagyobb igényeink vannak a képekkel  

és mindenféle esztétizálással szemben, úgy érezzük, csak valami lényeges  

dolog miatt lenne érdemes izolált helyre betérni  .. . 
A kis felkér dobozra emlékeztet ő  Helikon Galériában Bálint Endre 21  

linatypiát állított ki. „Egy szobányi csönd fogad. Fizikai gyötrelmekt ő l 
feszülő  évek egy pillanatra megállított futása" — kezdi katal бgusszövegét 
Mándy Stáf ánia.  

Az anyag nem nagy, különöseliben ,kiemelked ő, elkülönülő  alkotást 
sem ,találunk, de az életm ű  problémái itt is teljes .egészükben jelen vannak. 

Bálint Endre :az egyik legfontosabb magyar képz őművészeti ,körhöz 
kötődik: a szentendreihez .és az Európai iskolához, pontosabban ezek 
centrumához, Vajda Lajoshoz. Vajda a magyar képz őművészet Bartókja: 
tisztaság, hidegség, maximális f eszeltség — a húrok feltépetése. Utolsó  

szénrajzait nézve .nemrégen .Szentendrén, Bartókot idézem: Hogyan lehet  

még kоmponálni, kérdevték ,tő le egy koncert után. Sehogyan, válaszolta.  

És ez .a sehogyan nyert látható formát a nagy, sárga, piszkos pakk-
papírakan Vajda utolsó korszakában (melyet különben, a hatvanas évek  

elején, B. Szabó György fedezett fel számunkra).  

Bálint Endrénél a vajdai feszültség, megpattanás, tragédia után valami 
álomszerű  lebegés, nyugalom uralkodik el — a futás, ahogy Mándy Ste-
fáxtia mondaná, egy pillanatra megállíttatik. 
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Ő  is anotívumo .kat kutat, gyűjt, Іkülönít el, preparál, hogy aztán egy-
beszerelje dket. Anyagszer űsége megérinthetetlen. Legjobb képei •  tán azok,  
amelyeknél ez .az operáció, ifilmszerű  áttűnés valami érdesebb anyagon 
történik.  

A Helikon Galériában bemutatott anyag, mely a hetvenes években 
ikészült, akár a Búcsú címet .is viselhetné. 

Először is :búcsú Zsennyét ől, a zsennyei művészteleptől: mosta kastély 
padlójának egy •k őkockája lényegül bálinti jellé. 

És mind többször tűnnek át .koponyákká a tárgyak sorai: Koponyák 
és poharak. 

A tárlat legjobb iképe, ,а  Hol sírjaink domborulnak című , arra enged 
követikezteni, hogy ját tesz a túl zárt és túl geo.metrizált .motívumkör-
ből való ikiszakadás: .a sötét földön halotti maszkok fehérlenek. 

Végső  egyszerűség, minimális szín, csönd, nosztalgia — a ,halál közel-
sége, összegezzük a йrlatat. 

Frank János egyszer megkérdezte Bálint Endrét, 'hogyan nevezné meg 
művészeti irányát. Művészünk :a ,nosztalgikus szürrealizmust" válasz-
totta. Igen, a nosztalgia többszörösen is jelen van —Bálint m űvészrecét  
pl. legjobb barátja és mestere, Vajda utáni nosztalgiaként is ért вlmez-
hetnénk: nosztalgia gy művész után, aki feltépte az idegekként feszül đ-
rezgő  !húrokat, a húrokként vibráló idegeket  .. . 

DIENES GABOR  

Ideális hely Dienes Gábor képei számára .a Váci utcai Csók Galéria: 
egy igen népszerű  és divatos fiatal fest ő  ,munkáiról van szó, amelyek a 
magyar képz őművészet magas standardjáról tanúskodnak. Persze Dienes 
nemcsak a Váci utcában népszer ű  — a Cagnes-sur-Mer-.i nemzenközi fesz-
tiválon Pl.  ő  kapta a közönség 

Én az idén ,találkoztam el őször nevével, a Művészet című  folyó-irat 
februári számában; azonnal megállapítottam: egy kit űnő  modern festő  
— akir ől írnom kell.  

Katalógusát persze azonnal szétkapkodták, igy nem sok adatot közöl-
hetek róla: a Képzőművészeti Főiskolát 1963-bon végezte el, azóta — a 
számomra is nagyon fontos — Kakas Ignác tanársegédje.  

Elsđ  tárlatát 1974-ben rendezte; tehát ez a mostani csak második 
tárlata. 
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Mindinkább úgy hiszem, ahhoz, hogy valami lényegeset tudjak mon-
dani Dienesrő l, előbb egy különösfajta ІКutугбІ  kellene beszélnem. Min-
dig izgattak ezek a csöpp, araár-romár csontváz, pontosabban, •sont-b őr,  
abszolút rezgékeny, diderg ő  állatok — 'egzisztencialista kutyák, :amelyek  
kissé stilizálva persze, gyakran megjelennek 'fest őnk képein is. Láttam  
néhányat, de csak most döbbentem rá, neon is tudom, hogyan hívják  
őket, nem .tudo .m, hogy a degenerábt olasz agárról vagy .a CHIUCHIA-
ról vagy éppen egy harmadik fajtáról van-e szó.  

A chiuchia a legdivatosabb és legdrágább kutyák egyike: 15-20 cen-
timéter. Az azték birodalomban tenyésztették ki, ahol az uralkodó osz-
tály luxuskutyája lehetett .. .  

E kutyáról kellene tehát szólni, e kutyáról kellene megtudni valami  
fontosat. És .ez por excellence fest ői-formai kérdés!  

Először is, .miért ez őrjítő  ,redukció?" E lélek-kutyáik? Másodszor,  
igy „redukálhatta" végül aragát az azték szellemi .arisztokrácia, uralkodó  
osztály is? Majd arról, miért választhatta Dienes e .kutyát? (Túl merész  
hipotézis lenne-e, ha azt ,mondanánk, hogy pl. a gyönyör ű  Emberek .című  
nagy kép éppen azt a pillanatot ábrázolja, amikor 'agy civilizáció böl-
csei pontot tesznek történetük végére?)  

Igen, valami lényeges összefüggés sejli:k: Dienes 'hermetikus világában  
az emberi figura is éppen olyan hegyes, ,twhegyes profilú, abszolwt karcsú,  
már-már madárlény.  

Különös karcsúság ez: szép, noha olykor már csak a vázat, .a, csont-
vázat — a halált mutatja.  

Aszkéták, de a .szép aszkétái. A fizikum ellégiesedését, olykor ijeszt ő  
rútságát a küls ő  pompa, a díszes, nehéz ruhak, nagy turbánok, kalapok  
ellenpontozzák.  

Szép madárijesztdk.  
Szekta, mely valami titkot keres araár ezer éve, mely valami titkot  

őriz ... 

Képzeljük el Jan Van Eyck Arnolfini házaspárját — tovább légiesítve,  
még jobban átszellemülve (természetesen .a gombócforma ,kutyára is értve  
ezt), és akkor megkapjuk a dienesi figurát, világot.  

Noha, mint láttuk, a kutya mativumát érintve, Amerikához jutottunk,  
most inkább e világ északi voltán inszisztálnánk. Északi .misztikusok, al- 
~kimiisták  .. . 

Dienes Gábornak, ennek a fiatal budapesti fest őnek, máris sikerül mo--
dern, autentikus figurációtteremtenie, és én, minden preci őzsége ellenére,  
ott látom đ t a nagy magyar figurálisok (Gulácsy, Farkas István, Szabó  

Vladimir stb.) társaságában.  
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A jugoszláv festők közül népszerűségét Szafet Zecéhez hasonlítanám,  
rút tudósait Glavurtié tudósaihoz; de ,megemlíthetném még az aszkéta,  
fekete-+fehér Stupicát és az arannyal telje э  Merszat Berbert is.  

DERKOVITS 

Az eddig legteljesebb Derkovits-anyag látható .a Budavári Palotában.  
Előtte Mednyánsziky .képeit láttam itt — és most, elébe vágva mondan-
dómnak, megjegyzem, hogy .az ő  csavargója, lumpenpro .letárj'a után szinte  
természetesen .következik Derkovits proletárja  .. . 

Soik mindent tudtunk Derkovitsról; alegnagyobbak ІКОZ6 helyezte  o"t 
a kritika; ám nagy, ezüstösen csillanó rózsaszín képei el ő tt megdöbbenve  
tapasztaljuk: lényegében szinte még érintetlen ő .  

Arra, hogy ezt az összetett opust részletesebben tárgyaljuk, nincs id őnk,  
ezért csupán néhány lényegesnek vélt impressziónkat közöljwk — még  
mindig izzó arccal: a Hajókovács,mely el ő tt legtovább álldogáltam, szinte  
megégette arcomat és most már én is .hordom azt a bizonyos derkovitsi  

visszfényt  .. 

Milyen vad, egzotikus világ, mondom az els ő  korszakok {képei között  
sétálva Kernstock, Marc és Gauguin nevével próbálkozva. Majd egy, az  
önarcképeiről írandó esszéhez gy űjtö .m cikázva az anyagot; hiszen majd-
nem minden ,képen felbukkan kimerevített vonása — legizgalmasabban  
tán éppen egyik ,központi alkotásán, a Rézkarcoló önarcképén.  

Az első  ,kép, amely el őtt aztán .tényleg a szó szoros értelmében — és  
Derkovi ~ts értelmében is — a földbe gyökerezik a lábam, az a Halas  
csendélet.  

Vizsgálom telhetetlenül, akár egy fényes tárgyat. Mennyi tisztaság az  
Igazi {műalkotásban! És milyen nyitottság! És milyen nyers és durva az  
igazi múaLkotás. A konyha súrolt világában egy pillanatban felcsillan az  
ezüst, az arany és ,megcsörren a celofán ... Itt valami {még nem tapasz-
talt érintkezése volt az anyaggal Derkovitsnak.  

Giolkovszki kis hanyag tervrajzai és Klee jelentéktelen vázlatai jutnak  
eszembe — melyek {megváltoztattak egy világot.  

Életünk, világuruk titka ott, azokban az egyszer ű  számadásokban a  
sárga papiion. (Ez a sárga papiros külö .nben Vajda Lajos nagy pakkpa-
pírjai 'felé mutat: íme, az olcsóság színe bevonul az arany és az ezüst  
me11.é!)  

És :aztán a derikovitsi piktúra!  
Tiszta festészet, mondjuk.  
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„Tisza festészeti elemekkel ... síkokat mint egyetlen monumentális for-
mát."  

Azé üveg és a hб, .a bacik és a csecsemđk rózsaszíne, a tűz 4s a vér  
vöröse a mszínek, az ezüstpor által valami újat eredményeznek. A tég-
lahordó festéktömböket .a hústömbjeit viszi, hogy ,afféle K őműves Ke-
lemenként beépítse; ,a Rézkarcolónál a foltosság, a fátyolosság szilárdul 
lemezzé a Hajhkovács t űzfogója magát a vöröset fogja... 

Ahogy Jбzsef Attila formának tudta a proletariátust, úgy látta azt 
színnek, ezüstbe oltott rózsaszínnek Derkovits. Körner Éva nagy .mono-
gráfiájában :p.roletár panteizmusról beszél,majd Bonnard nevét említi.  
Igen, Derkovitsat .nevezhetjiúk proletár Bonnard-nak.  

„Ahogy a középkori festők az arany pampájával hódoltak Máriának  
és a kisdednek, úgy fürösztötte meg Derkovits prolitaralakjait a szi гn-
bolikussá növekvő  •ezüstben, •a rózsaszín, a világos okker és a világoskék  

lágyan egymásba simuló szintpárájában", írja Németh Lajos.  

Egrynek sikerült 'hasonlóan lepárolnia, piktúrává krisdlyosftania va-
lamit balatoni remet•eségében.  

Körner említett monográfiájában a Dunai hamakszállitókat tartja Der-
kovits monumentális alkotásának. Nem, tiltakozik bennem egy hang, a  
homok nem... A Hajókovács, mely .kapcsán Dési Huber, új mítoszrói  

beszélt, •a központi m ű : •a monuпnentális.  

NAGY PÁL: BARANGOLÁSA KÉPZŐMfTVÉSZETBEN  

Az évek folyamán egy egész kis tkönyvtárat hordtam össze képző -
művészeti vonatkozású skönyvekb ől, .albumokból, mappákból, folyóira-
tokból. Immár szépen látszik .az is, melyeket •kedvelem, melyek lettek  
valóban kézikönyveimmé, melyek inspirálnak hétr ől-hétre. Mind igénye-
sebb vagyok az újakkal szemben, illetve, mind pontosabban tudom, me-
lyek ezek, amelyekkel majd élni is tudok...  

Egy 'hónapja lehet annak, hogy eljutott hozzám Nagy Pálasaik a Kri-
terionnál nemrégiben megjelent könyve. Gondoltam, majd megnézem, s  
ha másra nem is, arra minden bizonnyal jó lesz, hogy felidézzem szer-
zője kedves, vidám alakját.  

Nagy Pál ,  ez a könyvének megjelenése el őtt meghalt marosvásárhel у i  
festő, jб  ismerősöm volt, barátom: laktam nála, jártam m űtermében  .. . 

Csipegettem a könyv kis fejezeteit, nézegettem tfekete-fehér ,képanya-
~gát, elemző  vázlatait, és egyszer csak azt vettem észre, még a városba is  

magammal viszem.  
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A nagy, ,pazar, divatos kiadványok tűzijátékaik után hirtelen ikih ű l-
nek és elnehezülnek. Ezzel a felettébb egyszer ű , mértéktartó könyvvel  
éppen fordítva történt. A kis fejezettik szép miniesszékké kerekedtek,  

hogy szervesen illeszkedhessenek :be a :könyv egészébe, mely is háttér-
ben álló szerz ő  önarcképe tulajdoniképpen.  

Különös, vele hajlandó vagyok mindent elölr ől kezdeni, tanulni. A . 

vizsgált képeket is mintha most latnám •el őször — ;pedig érezni, Nagy  
Pálnak nemigen volt alkalma az eredetiekhez utazni —, ám éppen ezért,  

nosztalgiája értékesebb a turista-kritikusok információjánál: 6 látja az  
eredetit!  

Két, találomra választott idézettel szeretném érzékeltetni létez ő/nem  
létező  módszerét.  

Bránсu~i Pogány ikisasszony-sorozataról beszél: „Általánosít-e vagy  

egyénit Bráncui, :absztrakt, ,kubista vagy realista szobrász? Külön-külön  

mindezek a sajátosságok kimutathaták, mint ahogy :méltatói saját m űvészi  
hitvallásuknak rcnegfelel ően igyekeztek is alapos érvekkel alátámasztani  

besorolásukat. De ,tekintsünk el minden .beskatulyázástól, és gyönyörköd-
jünk inkább :a művek hallatlanul tö.mör szobrászi me,gfogalmazásában, a  

nő i bájak, az ívelt vonalak és g ёmbölyű  formák 'kifejez őerejének har-
monikus együttesében. A szemléleti következetesség és ,a 'kitartó munka  

eredménye pedig a mű , amely természetes és egyszer ű , mint a román pa-
rasztházak szerkezeti megoldásai. Neon jelkép, hanem megtestesülés."  

A másik helyen, mielőtt Rembrandt Emmausi vacsorájának vázlat se-
gítségéveltörtén ő  szép elemzésébe kezd, így ,tűnődik: „Lehet, hogy az  
elemzés nem snás, mint mesterkélt belemagyarázás, amit ő l szegény öreg  
Rembrandt .bosszankodva visszariadna. Ennek ellenére egy ilyen vizsgáló-
dás hozzásegíthet a képszenkesztés titkainak megértéséhez."  

Mi a titka Nagy Pál könyvének, kérdean. Az, ami minden könyv tit-
ka: ,a nyelvi. Egyszer ű  mondatai egy .nehezen meg őrzötit emberi meleg  
séget, nyugodtságot sugároznak.  

Morandiról írja- „A csendes szemlél ődés, az önkéntes .magány, a kétségek  
és bizonyosságok közötti állandó őrlődés, a ,kitartó munkában való meg-
tisztulás !képi megnyilvánulásai ezek a ,kisméret ű  csendéletek ... Közpon-
tos elrendezés és szinte lekatd.zható természetes ritmus ... A tompa szí-
rek iközül ütemes változatossággal villannak el ő  ,a hideg és meleg, a me-
szes és színes féhérek ,fényben izzó faltjai. A tört .színek együttesében ki-
finounult érzékkel iktatja be a hidegzöld, a .kobaltkék vagy a bágyadt  

narancsvörös hangsúlyaktit. Egy üveg, :két üveg, hároan üveg. Esetleg egy  

kanna is. Ezeknek az egyszer ű , önmagwkban semmitmondó elemeknek a  
végtelen variációi, permutáC101 és koanbinációi ... Képein a megsz Сmé-
lyesített tárgyaik Chardinre emlékeztetnek, de Morandi nem utánzó, mint  

ahogy nem is nagy újító, a látványos formabontGk mellett a maga sze- 
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rény, :bensőséges anűvészetével anégis ikivívta ,a ;legnagyobbaknak kijáró  

halha.ta fanságot."  
Jól ismert művekről beszél Nagy Pál és mégis mindig ,éppen szakról,  

melyek a modern művészetben lényegesekké váltak, radikális köt ődése-
ket,továbblépéseket tettek lehet ővé. Elég, .ha az önarcképekr ő l írt esszé-
sorozatára utalu гvk — és azok közül is külön kett őre: •a l вgelső  önarc-
képre és Midhelangelo vélt önarcképérre.  

„Az egyik dombormű  részletén hosszú .rudakkal felfegyverkezett mat-
rózok hadakoznak. A harc csónakról csónakra terjed. Valahol a sor vé-
gén, a legutolsб  csónak mélyén £elt űnést kelt egy mozdulatlan figura.  
A mozgalmas harci jelenet köz вpette maga alá húzott lábakkal ül, és  

láthatóan ügyet sem vet a +körülötte zajló eseményekre. Semmiben sem  

vesz részt, csak önmagával van elfoglalva... Az ül ő  alak maga a szob-
rász, aki nem mulasztotta el .rávésni a domborm ű re nevét és foglalk оzását.  
Ezek szerint a művészettörtén оt első  név szerintismert szobrásza, aki  
önmagát is meg mеrte örökíteni, NI-ANKH-PTAH. Mindenesetre nem  

kis ,bátorsg kellett eihhez, és va16színuleg számolta következmények-
k el is."  

Tán felesleges is külön fоlhívni a figyelmet arra, milyen finoman —
a műfajnak megfelel ően — érzékelteti a domborm ű ritmusát és mind-
össze néhány szóval: a harc csón аЈkrбl csónakra terjed, írja és látjuk,  
hogy +a hosszú rudak tulajdaniképpan csak arra szolgálnak, hogy m ű -
vészünkre mutassanak.  

Michelangelo önaroképe izgat legjobban. Mint tudjuk, Az utolsó í tél et  
Szent Bertalanja egy lenyúzott emberb őrt tart kezében. A művészettör-
ténet egyik lвgkülö ~nösвbb +momentuma ez. Nagy Pál nem elemzi rész-
letesen, csak bevezeti, s tán éppen ezért, nem hagy nyugton bennünket,  

tán .éppen ezért érezzük úgy, hogy egy kicsit is mi 'b őrünkrő l is szó van.  
Ebben a nyúzott bőrben ott az egész modern festészet problematikája  

már. Engem Halbeinnek arra a — Šejka által oly szép еn .és alaposan  
elemzett, de a modern francia vagány altal is vizsgált — misztikus for-
májára, deiformált kopanyájárа  emlékezt оt: itt is csak meg kellene ta-
lálni a látószöget, hogy kitűnjön, ,kiről és mirő l is van szó tulajdonkép-
pen, meg kellene találnia módot, hogy felfújjuk, ,felöltsük azt a lenyú-
zott .emberi bőrt  .. 

km itt Nagy Pál smár elengedte akezünket — elengedte, de meleg-
ségét még érezzük soká.  
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A PROZA С'SNREFLEXIбJA  

Nádas Péter: Leírás, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979  

A Leírásba gyűjtött prózai szövegek — лбhány kivбtellel —agyid őben  
íródtak Nádas regényével, az Egy családregény vége (1977) cíművel.  
(Meg kell jegyeznünk, hogy mindkét .kötet néhány évvel a megírás után  
kerül kezünkbe.) Különös módon azonban rendkívül nehéz áttételekt ő l  
mentes kapcsolatot találni a Családregény világa és az újabb 'kötet szö-
vegvilága ikёzагt. Mintha mindaz, amire Nádas rendkívül jd érzékkel  
ráérzett, szervesen éppen a regénybe épült volna be, létrehozva ezáltal az  
újabb magyar próza egyik legtöretlenebb érték ű  alkotását, s mintha  
ugyanennek az alkotói periódusnak az összes dilemmái, kételyei, szelle-
mi vívódásai és töprengései ,a Leírásiba felvett szövegekben csapódtak  
volna le. Ha a Családregényt a megtalált elbeszél ői hangvétel és .mód-
szer művének nevezhetjük, ezeket .a szövegeket nem fogadhatjuk más-
ként,minta .módszer keresésének dokumentumait. Talán túl merészen  
sarkítjuk .a problémát, az azonban kétségtelen, hogy az új :k:ötetnek csu-
pán egy-két olyan darabja van, amely nemcsak a Családregény felé mu-
tat szerves köt ődést, hanem — Nádas most ikészül ő  regényének megjelent  
részleteit szem előtt ,tartva — a Családregény utáni irányvétel felé is  
hidat ,képez.  

A modell a paraván mögé vonul, majd vetk őzni kezd. A modell, majd  
a vetkőzés leírása .képezi az Élveboncolás, a kötetnyitó írás prózai szi-
tuációjáx. A kiinduló helyzetet azonban Nádas nem a próza vonalán  

építi aovább, hanem a prózai .közkésr ől való elmélkedés mentén. A szituá-
ció, a modell ileírható, megközelíthető  más oldalról is, nemcsak a szöveg  
elején ibeállítatt perspektívából.  

„Most rólam van szó; a bizonytalanság egyetemességének érzetéb М  kí-
nos, mindent átható bizalmatlanság következik. Emberek, tárgyak, jelen-
ségek iránt. Emberek, tárgyak, jelenségek értelmezését keresve, tapoga-
tózva valamiféle magyarázat után — a részletek többféle, logikailag egy-
aránt helyes ,meghatározásához jutok. De milyen meghatározás az, aminek  

ha az ellenkezője nem is, de variációi számtalanul bizanyítható,k? Ha  
kellő  szigorral figyelem saját észleléseimet, s ha ezt a viszonylag tág  
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értelmi, &zelnii tartamányt összevetem a leírt részlettel, ikiderül a l гírás  
esetlegessége — a torzítás."  

Próza ez még, .kérdezhetnének, vagy filozófiai fejtegetés, n вΡtán prбza-
ontalógiаi esszé? A prózai szituáció, mint mondattuk, alkalmat szolgál-
tat Nádasnak arra, hogy az ívat önmagába visszakanyarítva 1. magára  
a. szituációra, 2. a sz іtuació leírásának lehet őségeire és léhetetlenségére,  
3. a prózai megjel вΡnítés.bő .l következő  kötöttségekre, a „szabott pályára",  
valamint 4. az .e kételyek mögött .munkáló egyetemes bizanytalansá gér-
zetére reflektáljon. Ezek a prabl вmá~k a .kötet legtöbb darabjában fel-
merülnek, de ,a tk érdésak, a nemcsak prózatechnikai, hanem filozófiai di-
menziókat nyerő  dilemmák legsűrítettebben éppen — a prózaírást „élve  
boncoló" — ikötсtnyitб  írásban jelennek meg. Számunkra átmenetileg sem  

tűnik problematikusnak az ,  hogy a szöveg csupán fragmentumaiban prG-
zai jell ~egú, s hogy magvát egy teoretizáló ,gando .latsor alkotja. Megíté-
1ésünk szerint azonban .a szöveg egyik központi .gondolatáv аl, melyet  
fentebb idéztü,nik, olyan elemek szivárognak ebe nemcsak az Élveboncclás-
ba, hanem a többi szövegbe ,is ,  amelyek a prózaírást meghatározó küls ő -
belső  ;tényezők idemisztifikálása helyett a misztifikáció, a teljes felfüggesz-
tés, a relativizálás veszélyével fenyegetik a szövegekb ől kilbontakozó  
szвΡmléletanódat. Nádas nyilván teljesentudatosan vállalkozott arra, hogy  
egy sor olyankérdést vizsgáljon meg kitartóan, következetesen, amely  

egy meghatározott .prózaírói szemléletib ől és a prбzairás gyakorlati ta-
pasztalatából logikusan következik. Közlésformájául nem az esszét vá-
lasztatta, hanem a gondolati elemekkel felduzzasztott, a hagyományos  
•műfaji és kampozicianális karlázakat elvet ő , a prózai és reflexív moz-
zanatok keresztez ődéseiben létrejöv ő  fluid prózai szöveget. Tételeit Nádas  
nem rejtegeti, nem szöviészrevétlenül anyagába, hanem kimondja, meg-
vitatja, Ik&elyeinek, vívódásának ,közvetlen megnyilatkozás .i módokat  ta 
lál. Kételyei a modern prózában eluralkodó szkepszissel rímelnek, amely  
annak a felismerésnek a nyomán bontakozott ki, hogy a valóság tükrö-
zésének meg.nyugtatd mult századi illúziója mer ő  tévedés.  

A próza — aha belül marad a nyelv tranzitív használatának körein  
—  ,közölhet, sejtethet, teremthet, szuggera.lhat, közvetíthet bizonyos tar-
talmakat, de a reprodukáló ábrázolás és a világot tükrözés fénye-
gétől idegen minőségek. Mészöly Wittgens.teinnel teszi fel a kérdést:  
„Így hát nem ;marad egyéb, mint a 'belátás, hogy »a dolgok állását csak  
leírni lеhet, nem pedig megnevezni?«" A modern próza, elfordulva az  
ábrázolástól s az „ábrázoló illuzionizmustól", két utat igyekezett jár-
hatóvá tenni: az egyiken — az önmagába visszatér ő  ívhez hasonlóan —  

az álbrázolást az önábrazolással váltatta :fel, a másikon pedig mindent  
megtett, hogy ábrázolásel.lenes magatartását kifejez.és.re  juttathassa. Ezek-
kel a megoldásokkal a prбzámak a nyelvvel szembeni magatartása is  
alapvetően mиgv.ál:tozatt: a nyelv tranzi ~tív használatát a nyelv intran- 
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zitív felhasználása cserélte fel. A francia kritikus gondolata (az irodalom 
a világot vallatja a nyelv 'segítségével) így unódosul: az irodalom az iro-
dalmat vallatja a nyelv segítségével. A francia új regény revellációként 
fordul a leíráshoz, s jó ideig a leírás által felszabadítható energiák, a le-
írással elérhet ő  tárgyilagosság, distanciálás bűvkörében él .t. A leirásban  
meglátott új lehetőségek az új magyar prózát sem hagyták érintetlenül.  
Úgytűnt, a kiiktatott elbeszél ő , a tárgyától önmagát távol tartó narrá-
tor legmegfelel őbb iközlési eljárását .találta meg a szenvtelen leírásban, a  

dolgok, tárgyak felsorolásszer ű  megidézésében. A deskripció „állítás-szé-
riái" helyettesíthetik az ugyancsak kiiktatott történetet, a cselekvést, a  

mozgást, hisz — adott köх  lmények között — spontán módon elbeszélés  

is formálód''hat belőlük. Annál is inkább, mert a leírás az id ő  vaaatko-
zásában új min őséget hoz létre, az ún. , ;deskriptív időbeliséget". 

A mai próza szerteágazó Іkísér.leteinek, pr бbál:kozásainak, új felisaneré-
sekig elvezet ő  ikwtatásaina!k konteкtusában olvasva Nádas megállapításait 
,,a leírás ,esetleg.ességéről", a lényegét képez ő  „torzításról", s ebben a szö-
vegkörnyezetben értékelve „az eltorzított, a torzító és a torzítás" viszo-
nyának tisztázására irányuló törekvései ~t, neon .leplezhetjük azt, hagy 
gesztusa váratlanul érte prózára vonatkozó ,elképzel.éseirrket. Ennek .er-
mészetesen több oka van: hogy minden m űvészi iközlésben természetsze-
rűen jelen van a torzítás, a hangsúlyozásból, a hangsúlyeltolásból, .i ki-
emelésből, a visszaszorításbOl, a saját rendez ő  elvek érvényesítéséb ő l 
kialakuló új összkép, ahhoz nem férhet ékétség. De apiért, hogyan vált ez  
a próza problémájává? A próza öniként vállalja а  І e г s .esetlegességét  
is, de ez az esetlegesség a prózai szöveg határain belül egyetlen és kizá-
rólagos megoldásként jelenik .meg. Nádas az okokat kutatva állapítja  
meg, hogy .a .korábbi fix pontok iránti bizalmatlanságának hátterében egy  
radikális bizonytalanságérzet áll:.ebb ől erednek kételyei, amelyek észle -
letsinek bizonyosságát, közlésmódjánаk adekvát jellegét, szemléletmódjá-
nak hitelességét érintik. A felismerések Nádast további kutatásra ösztön-
zik: szövegek sorával kísérli meg mindazoknak a problémáknak az elem-
zését, amelyek lehet ővé vagy éppen lehetetlenné teszik a próza létrcjöt-
tét. Felsorakoztatja a számba vehet ő  műveleteket, visszavezeti a prózát  
az artikulálatlan, nyelv el őtti, prelogikus tartalmakhoz és állapothoz.,  a 
hallucinációhoz, a prózát valamilyen teremtés el ő tti állapotában próbálja  
megragadni, prózaként prezentál olyan anyagot, amely csak részleteiben  
az. A Szerelemben csupa olyasmi történik, „ami nem történhet", ha pedig 
történik valami, akkor az nem a 'h őssel, hanem a hősben történik.  

A +kör fokozatosan zárul ebe. A bizonytalanságérzet lassan emészti fel  
azokat a tartalanakat és fogódzókat, amelyek korábban bizonyosságuknak  
tűntek. Ennek a lemarzso.ládási folyamatnak a megérzékítésére, láttatá-
sára fordul Nadas magának a prózának, a prózai közlésnek a problé-
májához, amelyet szövegei témaként, tárgyként járnak körül. A próza  
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itt a próza önreflexiójába megy át: magát boncolja, magát figyeli, m аgára  
hívja fel a figyelmet: „Beléptem a körbe, amelynek volt bejárata, de  
nincs kijárata": .a Szerelemnek ez a mondata frappánsan jelzi nemcsak  
szereplőinek létállapotát, hanem ennek a prózának a „létállapotát" is.  

Nádas alámerülése az érintett problémakörökbe elgondolkodtató, de nem  
megnyugtató. A felvetett problémák természetéb ől következően sem lehet  
magnyugtató, melyek mögött a szubjektumnak már-.már univerzálissá  

váló fenyсgetettségérzete munkál. De azért sem, mert a kisregény ,nem  

győz meg bennünket arról, hagy egy ilyen létérzésnek a felmutatásához  

egyetlen megoldás kínálkozik cswpán: az önmagát feDfüggeszt ő , önmagát  
megkérdőjelez&, önmaga hitelességét kétségbe vonó .elbeszél&i attit űd. Kér-
désesnek és vitathatónak t űnik az is, hogy „a lét felülete alatt" az érté-  
kekben, a tudat mögött lejátszódó folyamatok kivetítéséhez vajon éppen  
a narkotizált állapot, ,tehát a tudatm űködést „tudatosan" kikapcsoló  
gesztusa legmegfelelőbb-e, mint a Szerelemben. Nyitott kérdések ezek,  
melyeknek aspektusából, az önellentm .andás veszélye nélkwl állíthatjuk,  
jó, hogy az új magyar próza nyitott kérdések ifelvetését is megkockáz-
tatja.  

THOMKA Bea'ta  

A NÉPMESE SZINTÉZISE  

Nagy Olga: A táltos törvénye. Népanese és esztétikwm. Kriterian Könyv-
kiadб, Bukarest, 1978  

Nagy Olga mwnkássága ismert a jugoszláviai magyar néprajzzal fog-
lalkozók körében is. Szaktekintélyét nemcsak a több mint három évtizede  
folytatott mesegy űjtés és publikálás (A három táltos varjú. Mezőségi nép-
tтiesék, 1958, Lüdérc sógor, Erdélyi magyar népmesék, 1969, Széki nép-
mesék, 1976, Zöldmez бszárnya, Marosszenrokirályi cigány népmasék, 1978  
— hogy csak a legismertebb köteteit említsük) alapozta meg, hanem a  
mesék vizsgálata következtében elért szintézisteremtés (Hősök, csalókák,  
ördögök, 1974 .és A táltos törvénye, 1978). Noha igyűjtőmunkájával pár-
huzamosan jelentetett meg kisebb-nagyobb tanulmányaktit, ikönyvének  
fülszövegében többek között ezeket ínja: „Ha eddig jobbára csak a mese  
variációs lehet бségeit mutattam be, azt, hogy miképp alaikíthatja .a népi  
képzelő- és alkotóerő  a nemzedékrő l nemzedékre hagyományozódó mese-
kincset — most mára miértekre is feleletet szeretnék adni: melyek azok  
a mazgástörvények, ,amelyek a mise sajátos esztétikumát meghatározzák."  

A •népmese esztétikai megközelítésével, kérdéseivel olyan jeles foklór- 
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tudósok faglaltkoztak már, .nlint Honti János, Max Liithi, V. Propp, akik  
művészi szövegként kezelték ugyan a mesét, de archívumi anyag  alap-
ján dolgoztak(holt szöveggel). Nagy Olga kutatásai olyan közösség  
anesekinсsére irányulnak, ahol huzamosabb ideig tanulmányozhatta a  
mese esztétikai értékváltozásait; tehát következtetéseit a még mozgásban,  
alakulásban levđ  „élő" mesékbđl vonta le.  

xönyvének bevezatđjében már rávilágít arra a fansos tényre, hogy  a 
népmese esztétikumának feltárását nem lehet csaik a szövegvizsgálat ered-
ményeire bízni; a meseszociológiai vizsgálatok a szövegelemzéssel együtt  
teszik léhetővé a mese egységes vizsgálatát. Nagy szerint a mese ,esztéti-
kumát az ,élő  mesében mindig jelen levđ  jelképesség (mely az él đ  szóbeli-
ségben hat és alakul) segít megközelí.t сni. Azaz a mese állandóan alakuló,  
változó műfaj lévén, mindig, .minden id őben a kar szintjén, az emberek  
világlátásának megfelel ően tolmácsolja az ősi mandanivalбt; jelképessége  
teszi tehát lehetővé a különböző  tudatszintű  egyének és közösségek szá-
mára az üzenet ,megfejtését és továbbadását. Ez az üzenet fogalmazódik  
maga legkisebb elemi struktúrában, a motívumban, a bonyolultabb szer-
kezetű  epizбdban és a mese egészében, a típusban is. Ezért a mese szer-
kezetre való bontása, elemzése teszi lehet ővé, hogy az alkotбrészek egy-
anásralhatásának és mozgásá:n аk kifiirkészése által a mesei esztétikum  
sajátosságait meghatározzuk, ami a népmesekutatás egyik legfontosabb  
feladata.  

A népmese esztétikumcína'k első  része — a kötet több mint fele — a  
népmesék elemzését foglalja araagában. Els đ  lépésként a mesei fantaszti-
kum eredetével és természetével foglal ~kozvk, különbséget téve a mesei  és 
a mítoszban rsjlđ  fantasztikum között. A mitikus fantasztikum (igaz je-
lentést hardozva magában) kizárja az esztétikum lehet őségeit, a mese (a  
fantázia szabad szárnyalása révén) pedig +már tartalmazza azt. Nagy  
Olga .a mesei jelképességet az đsenтber világhoz való viszonyából, látás-
módjából eredezteti, hiszen még nem volt képes igazi összefüggéseket  
teremteni, ezért fantáziája és intuíciója segítségével szimbólumot terem-
tett (élet köve, fája, vize). A mese a mélyrétegeiben őrzi ezeknek az đsi  
rítusoknak az eanlékét, amit Nagy magnak tekint, azaz változatlannak  
a mesei jelikép azon alkotórészétő l, mely a nemzedékek váltakozásával  
azok karszintű  jelzéseibđl rakódott a magra; ez a burok. A mag visel-
kedését ezek szerint a hagyomány őrzés, a burokét pedig a hagyománytól  
való elszakadás jellemzi. Minta fában az évgy űrűk, az idđk folyamán  
a jelkép alakulásában szántalan egymásra rétegz đdđ  burokkal kell szá-
malnunk. Ez a belső  mozgás, szervezőerđ, a régi jegyek lebomlása és  
az dj jegyek beépülése, mely a mese minden elemét korszer űen éltette  
századokon át. A mesei jelképrendszere szervezettségének sajátos funk-
ciója által nyújtja az esztétikum lehet đségét: nem akármit és akárhogyan  
mond el, hanem az emberről, annak sorsáról mindiga legfontosabb üze•-  
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netet iközvetíti, ez pedig, hogy az embernek h őssé kell válnia, küzdelmet  
vállalnia és gy őznie kell, vagy Hanti szavaival: „a mesében az egész  
teremtett világ engedelmeskedik a mese h đsénak, kitágul minden keret,  
minden határ leomlik, ha a meseh ős beleütközne."  

Nagy Olga meséken keresztül mutatja be az állandóan ismétl ődő  (szte-
reotip) jegyek esztéti!kumát is. A ,mesei nagyítási készség (a valóság ará-
nyai megnőnek, sokszorozódnak), a megszemélyesítés (a mesében az esz-
közök, •tárgyak, állatok beszélnek), az átváltozás (a h őse varázslatos  
képessége funkciбt tölt be a mesében, így tudja elvégezni erejét meghaladó  

feladatát), a hangulatkelt ő  szólások (:hozzájárulnak a mesei atmoszféra  
megteremtéséhez), a mesei formulák (a h ős feltámasztását szolgáló for-
mula pl.: „Húst a húshoz, csontot a csonthoz, ínt az í.nhez, vért a vér-
hez") nagyban hozzájárulnak a mese varázsához: álom és valóság egybe-
mosódását kölcsönzik a imesének.  

A mesei elem esztétikai lehet őségei fejezetet a wsokértelműségg .el vezeti  
be, amely a mese ,esztétikuma szempontjából fontos, ugyanis a mesei elem  
állandó mozgásában, alakulásában rejlik a mese sajátos gazdagsága.  A 
гedukciб  és implifikáci6, a ,behelyettesítés, a deformáció, a jelentésátfor-
dulás, a humor, az inverzió — az elemek mozgásrendszere egy-egy egy-
ségben aneseszövegeken és táblázatokon keresztül ismerhet đ  meg.  

A mese létrehozásában Nagy szerint az élménynek van rendkívül fon-
tos szerepe. Ezt az élményt azonban ki kell beszélni, ami a mese másik  

összetevője, a kibeszélés lélektani szükséglete. A mesei epikum esztétikai  

lehetőségének vizsgálatát a mese el őzményeitől az ősi epikumtól (eredet-
mondák, melyek ősök, totemősök cselekedeteit tartalmazzák) kezdi ve-
zetni, hogy a mesealakító funkciókon, a mesei cselekményen, a bonyo-
dalom szerveződésén, a tér- és id" ateg бriákon .keresztül jusson el a me-
sei szerkezet összetételének ,törvényszer űségéig. A motívum, az epizód  
szerepét vizsgálja a típusban, .és ezt táblázatokkal teszi énthet đbbé, vilá-
gosabbá. A mese esztétikumának elemzését a népmese elbeszél ő  stílusáról  
írt tanulmánnyal fejezi be. Akárcsak •az eddigi fejezetekben, itt is utal  

folКl6rkutatás legnagyobbjainak (J. M. Latman, M. Lüthi, Ortutay,  
B. Nagy János stb.) ezzel kapcsolatos elméleti munkáira.  

A népmese esztétikumának szintézisében a tündérmesék grandiózus és  
humoros valamint a tréfás mesék fordított világát mutatja be. Nem vé-
tetlenül időz a tündérmeséken, hiszen ezek lényege a fantasztikum; nem  

a világot, hanem annak ellenképét tükrözik, a soha meg nem valósulható  
igazságot és rendet. A h ős miatt és a hősért történik minden a tündér-
mesében: nélküle nincs grandiózus mesei világ, és ezáltal példaképjellege  

egybeforr a mesei eszmeiséggel. Ezek a h ősök örök célokért .küzdenek,  
nem elvont eszmékért, hanem olyan elemi szükségletek kielégítéséért,  
amelyek az életet jelentik (pl. vízért küzd a hős a sárkánnyal, mert az  
kiszárította a kutakat, de az élet védelmezője is, mert ez .a sárkány sz űz  
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leányokat pusztít el stb.). A mesehős valójában .a hősiesség típusát kép-
viseli: vagyis a mese a h ősnek emberfeletti kalandjait mondja el, egyféle  

világlátást közvetít.  
Az eddigi elemzésből ikitűnik, hogy Nagy könyvének tárgya az á 11an-

dóan alakuló, változó népi alkotói tudat nyomán .az esztétikum, ietve  

esztétikai kategóriák kibontakozása. Egy rendkívül gazdag vari ~aciós le-
hetőséggel állunk szemben, amely a mesékben csak látszatra .egysíkú és  

,egyszerű . Legjobb példája és a népi humor mesei funkciójának bizonyítéka  
is a tündérrrlesékben jelentkező  humoros világ. Gyakran nemcsak hangu-
lаtikeltő  szerepe van a .mesék kezdő- vagy záróformuláinak, melyek a  
játékosságot, kötetlenséget biztosítják .a mesében, de a mesemondó és hall-
gatósága aközött olyan kapcsolatot teremtenek, mely gyakran megal,zott-
ságot .kompenzál, azaz a mesemondó a maga és a hallgatósága nevében  

vesz elégtételt a társadalom megalázottságért. És ha •a humort kelt ő  mesei  
formulákban az egyén (mesemondó) névtelenül is van jelen, a humor itt  
már olyanmagasabb rendű  esztétikai ikategória, amelyet kimagasl б  alko-
tóegyéniség fogalmaz meg. A nagy erej ű  társak (Nagyevő , Nagyivó,  Kő  
marzsoló stb.) alakján és szerepén igazolja Nagy, hogy ezek humoros  
egyéniségülckel hogyan .illeszkednek be atündérmese szférájába; a h őssel  
nem kerülnek igazi ellentétbe, megmaradnak a humor világában, de ki-
emelik .a ':hős alakját ésküzdelmeit. Amíg a h ős csodálnivaló, addig raj-
tuk csak mosolyogni lehet. Ha viszont •a h ős paródiájával találkozu.nik  
és a .mesében ,minden a visszájára fordul (a h ős cselekvései, ellenfelei),  
akkor már lényegi, minőségi változásról beszélhetünk: ez már a tréfás  
mese világa, amit nem a hit éltet, hanem a kétked ő  magatartás. A .tréfás,  
hazudozó, csali- és .ijeszt ő  mesék egész során bizonyítja be a szerz ő  a népi  
komikum és groteszk szervez ő  ,erejét. Ezeknek a meséknek is gyakran  

erkölcsi célzatwk van (p1. a Póruljárt szerelmesek típusnál), és hagyo-
mányozódásúk, akárcsak а  tёndбгшese esetében, itt is nagyban függ a  

mesemondó személyétő l.  
Nagy Olga több évtizedes folklórtapasztalatának kitűnő  eredménye  

A táltos törvénye című  könyv, melyben igyekszik feltárni (nem kis siker-
rel!) .a népmese zárt világát, és segít bennünket közeljutni ahhoz a szép-
séghez, amit a mese valójában rejteget számunkra. Munkáját gazdag  

jegyzetanyag, szakirodalom és háromnyelvű  (román, német, angol) össze-
foglaló zárja.  

VAJDA Zsuzsa  
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HARAG l7JVIDÉKI CSERESZNYÉSKERTJE  

Csehov utasításai minimálisak — Beckett sem tudott sdkat elvenni  

belđ.lük, csupán véglegesíxhette, má .r-már egzakttá Mehette őket; Cseresz-
nyéskertjének els ő  mondata így hangzik:  

,,A ».gyerekszabi«, amelyet .még mindig igy hívinak."  
Íme, máris kezünkben minden vagy lsgalábbis egy lehetséges koncep-

ció. Igen, íme .a mindenkori játékterek játéktere, mondottam belépve Ha-
rag fehér világába — északi fényébe. Ismét sikerült teháM megtalálnia azt  

a valamit, amеlybđl, akár egy panír б1 (mint .a. Három .n ővérben), ki-
mozdíthatja olyannyira kimozdításra váró világunkat, ujjongtam a fehér  

és rózsaszín játékok között lépkedve a színpadon. Kár, hogy mi is nem  

kaptunk egy-egy labdát, ,babát, hiszen mi is játszani akarunk, játszani  
nagyon — egyikünk azért, mert nem volt gyerekszobája, a ,másikunk  
meg azért, mert volt gyerekszobája.  

A gyerekszoba mint paradicsom; a gyerekszoba mint pakol.  

Harag Cseresznyéskertje szerves folytatása Három n đvérénak. A fehér-
ség mint «kёzeg immár állandó. Itt minta tavasz (a cseresznyevirág egyike  

a legősibb lírai motivumdk .nak) és a „betegszoba", a halál színe.  
Fсhér lepedők, függönyök. Tü11, csipke vagy pókháló borítja a vésze-

sen himbálódzó csillárokat?! 
Selyemgubó, melyből végül is nem repül kii lepke. Nem és mégis,  

mi is anegismételhetjük, e kerteket „nem hagyták el az égi angyalok",  
csupán meglebbentették szárnyukat Lopahin segítségével.  

A fehérségmint állandó iközeg, mondattam. De állandó a Három n ő-
vér kapcsán általunk jancsóinak nevezett mozgás, :forgás is. ČUrömmel  
nyugázom mindezt, s szeretném, ha Harag befejezett Csehov-triptichon-
járól is elmondhatnám majd, — azokra a fest őkre hivatkozva, akik élet-
tagasztalatukat végül is egyetlen színnel, az izzó, vakító fehérrel tudják  
legjobban elmondani.  

Persze mindennek ellenére azt is meg kell állapítanwnk, hogy, a Három  
nővérhez viszonyítva, mintha egy árnyalattal lanyhult volna .a feszült-
ség, lassult volna a forgás, hogy a féhérség nincs annyira eg уbemarkolva,  
mintha nem képeznének ,teljesen zárn rendszert a leplek. Be kell valla-
nom, amikor Piscsik azt mondja, hogy földjén az angolok Haláltok „va-
lami fehér anyagot", akkor én a Három n ővér szivacsára, masszájára,  
közegére gondoltam és arra, hogy ezek a leplek is összeáLhattak, össze-
szövődhettek, összegyű,rđdhettek, összegyúródhattak volna „valami fehér  
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anyaggá" ... Mintha Harag túl gyorsan p аkalta volna el gyerekszobán-
kat. Könnyen átalakíthatta volna Pl. egy nagy billiárdasztallá, billiárd-
teremmé „duplafals... középre megjátszani ..."  

Csehov mondatai! A modern irodalom nagy hányadát vezethetnénk  
vissza e rövid mondatok laza halmazára — amelyekben mégis Olyan er đs  
kontrapunktvka munkál az általános filozafémák és a kankrétumak kö-
zött. Igen, Csehovnál minidig a végs đ  dolgokról van sz б , meg arrbl, hogy  
csikorog .a csizma, meg hogy pecsétviasszal mindenféle betegség gyógyít-
hatб, meg hogy Ihová lett a sárcip đ .  

Egy helyen azt mondja: „az az izé ... az a szabadság". Utána kellene  
nézni, hogyan hangzik ez eredetiben, bár így látatlanban is elámulhatunk  
Tбth Arpád fordidsán.  

1905 elđestéjén írta Csohov a Cseresznyéskertet; mint mondani szak-
tők, érezni benne a forradalom .el đszelét, hallani — a mi esetünkben  ,tбl-
ságosan is — fejszecsapásait; ám éppen Harag rendezésének köszönve,  
érezni azt is, hogy Csehov sokat megsejtett forradalom utáni világunkb б l  
is: a lepleket vég nélkül kell lebbentgetnünk, cibálnuivk, tépnünk. . . 

Ahogy Harag építi triptichonját, úgy lesznek közben csehovi h đsökké  
szánészeink — olykor egészen különös azonosulás révén. Ferenci Jen őre  
gondolok itt elsđsorban. Ahogy az el đzđ  évek Fejes évei voltak, ágy ér-
zem, ezek a mostaniak, Ferenci évei.  

Hogy végül is nem áll össze olyan szerves egésszé, „valami 'fehеr anyag-
gá" az előadás, abban talán az Is közrejátszott, hogy mind 'nagyobb sza-
kadék tátong a modern színjátszást iképvisel đ  és most is kitű  &n játszó  
Bicskei iházaspár Abra'hám Irén, Rövid Eleonóra és hát az uborkát ev đ  
Ladik Katalin valamint a többiek között. Két világ, ekét színház. A  
másik pólus legjobb alakítását Soltis Lajos nyújtatta. Fejszét tart er ős  
kezében, miközben (az Ezen az oldalcent idézve emlékezetünkbe) Bicskei-
Trofimov azt mondja neki: „A kezed is olyan finom és gyöngéd ... mint  
valami művészkéz ... a lelked is biztosan ilyen finom és gyöngéd ..."  

Ahogy Ferenci Janđt, ágy Stevan Šalajiéоt is külön kell megdicsérnun'k.  

TOLNAI Ottó  
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KÉPZŐMŰVÉSZET  

A FÉNYKÉP A JELENKORI (JUGOSZLÁV) мrrvÉSZETBEN  

A főbb művészeti vonulatokon kívül es ő  Banja Lukára a IX. Őszi Sza-
lan témája a fénykép művészeti alkalmazását, elterjedtségét és felhasz-
nálásának módját ölelte fel, s így ez rövid iddn 'belül mára második  
Olyan országos méretű  művészeti szemle, amely a rész és az egész viszo-
nyát tárgyalja. A rész ( а  fotómédium) és iaz egész (a m űvészet) kapcso-
latának és kölcsönhatásának vizsgálata máresak azért is kényes feladat,  
hogy a fényképnek a hagyományos manuálistechnikákra kifejtett ,hatása  
egyre nyíltabb és kifejezettebb, ami sajátságos és páratlan nyelvi össze-
mosódásakra, átfedésekre ad alkalmat. Alaptan volt tehát azoknak az  
aggodalma, akik a fénykép вlőrenyamulásától a festészet elhalását vár-
ták; a dolgok más fordulatot vetteik.  

A Banja Lwka-i kiállítás érdeme mindenekel őtt abban van, hogy jugo-
szláv viszonylatban elsđként igyekezett tudományos rfelállításban érzékel-
tвtni azokat .a nyelvi és műfaji problémákat, amelyek a hagyományos  
művész вΡt ,kötelékébe tarxoz б  szobrászat, festészet, rajz és grafika, vala-
mint gaz elektronikus civilizáció vívmányakérLt nyilvántartott fénykép  
találkozásából és szinvbiózisából erednek. Nem feszélve az új m űvészeti  
gyakorlat intenzív fényképhasználatát tematizáló csoportosításról, .amely-
hez ezúotal egy újabb ikategória, a m űvészi fotófás fejlettebb vonuiatát  
képezd gondolati irányzat csatlakozott. Talán érdemes aláhúzni, hogy  
míg a hagyományos ,technikák m űvelői számára a fénykép másodlagos  
fontosságú, csupán kiindul бpont, addig .a másik két osztályba tartozó al-
kot6knál a fénykép —attól függetlenül, hogy m űvészi, dakumentáris,  
esetleg célszerű  jellegű  — jobbára végterméknek tekinthetđ .  

A tárlatot A fotórealizmustól az új romantikáig elnevezésű  válogatás  
vezette be. A fotó-, illetve ћiperrealizmusnak egyre több a híve m űvé-
szetünkben. Az irányzat terjedése azonban nem ,könyvelhet ő  el minden  
lebkiismeret-furdalás nál:kül, hiszen egy végs&kig középszer ű, semleges  
ideológia húzódik mögötte, amit mi jugoszlávok semmivel sem magya-
rázhatunk meg.. A hatvanas évek végén bekövetkezett és kudarcba ful-
ladt, jobbára a diákság politikai mozgalmához f űződđ  társadalmi-szociá-
lis harćból való kiábrándulás életérzését kifejez ő  rezignált hiperrealiz-
mus, talajt vesztve, nálunk ,már csak inkább nyelvi áttételként, esetleg  
a műv észeti struktúrákban meghúzódó polgári elemek ténykedésének nyo-  

mán hanosodihatatt meg. Az irányzat iikonikus jegyei egy hűvös és ki-
mért, elidegenült .és mechanikus életütem ű  világ státusszimbólumaival,  
fétisein el azonosíthat6k, képvisel őit pedig a nagyobb városokban, fo-
gyasztói ,gócokban találjuk meg. Ezzel szemben a neoromanticizmus hívei  
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a még envberibb peremvidékekre szorultak, munkájuk folyamán pedig  

túlnyomórészt amatőr fényképekre támaszkodnak, amelyeknek roman-
tikus hangulatát gya ~krаn egy az egyben ültetek át a vászonra. A fotó-
realizmus képvisel đ i -főleg a tömegtájékoztatási eszközök képi informá-
cióira támaszkodnak. hja Ivamjicki például a gépkocsiban halvatalált  

Moróról készült, világot ,bejárt fotót vitte át vászonra. A fényképet  

különbözőképpen alkalmazzák: vászonra vetítik, kollázsolják, beépítek  

vagy szimulálják. Annyi bizonyos, hogy a fotórealizmus szószólói szá-
mára a fotó készen kapott befejezettség, aminek vászonra vitele már  

csak egy mimetikus, utánz б  munkaművelet. Az új romanticizmus hívei  
azonban sohasem elégszenek meg csupán az eredeti fényképmotívummal,  

hanem ikiegészítik néihány képzeletbeli, elvontabb elemmel.  

A rajz esetében furcsa paradoxonnal van dolgunk, hiszen egyes fény-
képészeti eljárásoknak '.köszönve olyan éles perem ű  és végsőkig kon:trasz-
tozott fotók állíthatók el ő , amelyeknél nehéz eldönteni, melyik kategó-
riába, a fényképészetébe vagy a rajztechnikaiba tartoznak-e. Másrészt 
ma rrr.".r egyes ;különlegesen érzékeny kamerákkal rajzszer ű  hatás is el-
érhető . A realista rajzművész аk — illusztráitorok, iképregényrajzolók  

a valósághűség édekében támaszkodnak ,fotóeszközökre: .a papírra ve-
tített tárgyak körvonalait ily módara a megtévesztésig h űen viszik át.  
Mint ahogy fatóeljarással rajz, ugyanúgy készülhet festékszóróval ál-
fénykÉp. 

A grafikát .két irányzat jellemzi. Míg a néprajzzal, naiv és egzotikus 
motívumokkal 'feltöltött elbeszél ő  irányzata legkülönböz őbb x е  hnikákra 
épül, ,addig a szerigráfiai techniikát alkalmazó minimal.ista-konstruktivista 
törekvések legtöbbször valamilyen fotóeljárást hasznosítanak. A fénykép 
grafikai alkalmazása azonban nem hozta meg a várt ,eredményt: azon 
túl, hogy az ábrázolás reálisabb, valóságh űbb lett, a 'fató a grafikát sem 
tartalmi, sem formai értékekkel nemigen dúsította. Leggyakrabban csak 
a hatás volt a fontos; a ifényképszer űség nyomán a grafikát a priori  
haladónak és korszerűnek ítélték meg. 

Az új művészeti gyakorlat fényképhasználata sem egyértelm ű . Vannak, 
akik csak segédeszközként, akcióik, fellépéseik, rövid élettartamú m űveik 
dokumentálására, az „egyetlen tanú" szerepére fokozzák, m űvészeti ma-
gatartásuk megnyilvánulásait .rögzítik vele. lilásak legitim kifejez őesz-
köznek tekintik, és nyelvi lehetdségeiknek tagításán, a médium .termé-
szetbeli sajátosságainak .megfagal,mazásán munkálkodnak. A .m űvészek 
viselkedéséről, magatartásáról készült fényképek gyakran csak kés őbb, 
az élet- és munkafolyamatok szerencsés +alakulásával nyerik el igazi ér-
tékivket. 

Az utolsó .kiállátói csoportosítás a ,m űvészi fotózás gondolati vonulatát 
szamléltette, tágabb értelemben pedig a fotómédium és a m űvészet köl-
csönhаtásá аk globális kérdéseire igyekezett rákérdezni. Ennek .kapcsán  
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igazat kell adnunk Dimitrije Baái čeviEnek, aki a hagyományos művészeti  
kategóriák és a korszerű  fotóműfajok összeütközésében, egyarásba anosó-
dásában és hibxidizálásában lényegében két civilizáció, tudrLiill,ök a kéz-
muvesség civil.izkiójának és a mechanökai munka civilizáci бjának össze-

'tűzését látja. Következtetése onnan ered, hogy különbséget tesz a m ű-
vészeti kép és a fényképészeti kép között, mert míg az első  egy végsđ ,  
befejezett tökély, .a másök csupán egy folyamat részeredményeként fogad-
ható el. Arról nem beszélve, hogy a m űvészeti képhez viszanyitva a fotó-
kép .merđben más, alapvetđen megváltozott nyelvi struktúrával bír, ami  
aztán a látás szerkezetére is kivetül.  

Végezetül el kel mondani, hogy .a kiállított anyagot a felvetett .témák  
alapján  Azra 'Beglié, Dulan Dоkié, Irina Subatić, Zdenko Rus, Jerko  
Denegri és Dimitrije Bančeviб  válogatta és dolgozta fel. Dicséretes, hogy  

művészeti életünk elsđ  ilyen szemléjét, a már aismert és országos viszony-
latban affirmálódott kiál .lftбi intézmények megkerülésével, a Bonja Luka-i  
Művészeti Galéria szervezte. Például szolgálhat azoknak .az intézmények-
nek, amelyek ilyen vagy olyan okokból mindaráig idegenkednek az id đ-
szerű  művészeti prablémáik feldolgozásától.  

SZOMBATHY Bálint  

6ZONDiжS PAMATOK  

Nem is voltam, nem is vagyok bejáratos Maurits Ferenc m űhelyébe.  
Nem tudhatom pontosan, hogy ezt az utolsó ,humanistát az újabb ád ők-
ben milyen belsđ  lázak és vívódások gyötrök.  

Nem szakásam a múltat visszasírni. Am annál ,inkább bántanak a múlt  
hibi. 

Néhányunknak, akiknek mindmáig a hatvanas évek mauritsi al ►kotó-
vtilága jelenti az els đ  igazi ifjúkari művészeti élményt, enyhén szólva  
csalódást okozott az a nagyméret ű  újvidéki ,tárlata hetvenes évek ele-
jén, amelyen Maurits sza+kftott a figura,tivitással — araagával  a költői 
világgal. Nem tudtuk mire vélni, hogyan válhatta fel máról holnapra  
a tollat a festékszóró, az emberit a fémes világ. Mint minden változás-
baan, az újat ünnepeltük benne, a lelkesedés mögött azonban 'kétely hú-
zódott meg: nem-e a mindenáran való (ál)modernség szinonimáját látta  
a korunkhoz talán jobban „illő" hűvös szférák formavilágában? Miért  
lett a humanisták utolsó sarja a technicis ák népes mozgalmának egyik  
beállósa? Vagy csupán poláris átállás (következett be ugyanazon alkató-
világon beliil: a ►földi lét, az emberi értelem elvesztésének félelmét most  
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a másik oldal, a gépi erđk megismerésével kellett volna 'kompenzálni?  
A roncsolás és a zúzódás erőmozgásainak sötét világa, üres formajátéka  
a :korábbi mauritsi rajzok fehér, sivár hátterének ellenpontját képezte  
volna? Nem lehetetlen, de a tézis-antitézisnek ezt a változatát nehezen  
tudom elképzelni. Annál ІkІvёѕьё , 'hagy a dialektika törvénye értelmé-
ben előbb-utбbb sort kellett volna keríteni a részleteiben, külön-külön  
is megismert el ~lanvilágok £rontábis szembeállítására, ami sohasem ►követ-
kezett be. Sokáig csak a csend honolt a mauritsi viilágban.  

Éppen ezért aneglepetés számomra Maurits leg2ijabb .rajzainak kamara-
kiállítása, még olyan alkalmatlan környezetben is, mint a Forum klub-
helyisége. Nem mellékes körülmény, ,de énem is meghatározó, hogy illuszt-
rációkról, a ifolyóiratunkban 1979 folyamán közölt elbeszélések szöveg-
rajzairól van szó. Tizenegy szerző  .tizennégy prózai .műve széles mozgási  
felületet biztosíthat a rajzolónak. Igy is van. Az emberközpontú mauritsi  
világ számomra mindeddig legérettebb, :legkorszerűbb és legk&tđibb al-
kotásai ezek a színes tusrajzok. Nyoma sincs már a valamikori nyers  

expresszionizmusnak; mintha törés :nélikül folytatódna a mauritsi h őskor-
szak —ózont árasztanak a gomolygó pamatok.  

És .még valami: végtelenül őszinték, emberien tiszták ezek a rajzok.  
Nyomát sem lelni a mauritsi „elektronikus korszak" beleélésen alapuló  

á lmagatar,tásnak, a feltételezések világának.  
Csak toll, csak ecset — csak lant és csak ívúr. Mindennél szebb zene.  

SZOMBATHY Bálint  
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AZ ÉV ESEMÉNYE. Az újvidéki  
Gondolat (Misao) című  művelődési  
lap szerkesztősége körkérdést intézett  
tartományunk számos m űvelődés- és  
oktatásüggyel foglalkozó dolgozójához  
azzal a kérelemmel, hogy nyilatkoz-
zanak, mit tartottak az elmúlt év leg-
jelentősebb vajdasági művelődési ese-
ményének. A megkérdezetteknek szin-
te egyöntetű  volt a véleménye, hogy  
tartományunk kulturális, művészeti és  
tudományos életének legjelent ősebb  
eseménye a Vajdasági Tudományos és  
Művészeti Akadémia létrehozása volt,  
hiszen azt az egyre er ősödő  tudomá.-
nyos életünk hozta létre, s minden  
bizonnyal óriási hatással lesz tarto-
mányunk tudományos tevékenységé-
nek még gyorsabb fejlődésére. Az  
Akadémia megalakítása, természete-
sen, csak egy a sok jelent ős esemény  
közül. A válaszokból kiderült, hogy  
kiemelkedő  eseménynek számit Vicsek  
Károly Trófea című  filmje, amellyel  
egyébként Pulán elnyerte az országos  
filmfesztivál nagydíját. Jelent ős szá-
munkra Aleksandar Tilma Az isten-
telenség iskolája (Škola bezbožniitva)  
című  újabb elbeszéléskötete, amelyre  
felfigyelt az egész ország irodalmi  
közvéleménye, s az Andri ć-díjjal is  
kitüntetették a szerz őt. Rudolf Bru č i  
szerzeménye, a Szimfónia is az óév je-
lentős sikerének számit. A koppenhá-
gai fesztiválon is bemutatták, s innen  
az egész európai rádióhálózat közve-
títette. Jelent ős művelődési esemény  
volt továbbá — a Gondolatnak adott  
válaszok alapján — a Vajdasági En-
ciklopédia előkészületeinek megkezdé- 

se, Mihailo Pupin tudós születési év-
fordulójának megünneplése, a Neven  
című  gyermeklap elindítása, valamint  
a típusiskolák építésének megkezdése.  

A KоZMŰVELбDÉSI KtZt7S-
SÉG ELISMERÉSE. A Tartományi  
Közművelődési Közösség minden év-
ben kitünteti a közművelődés terén  
jelentős eredményeket felmutató dol-
gozókat. A múlt évre szóló díjat hat  
személynek és négy szervezetnek ítél-
ték oda. A művelődésügyi dolgozók  
közül a Kultúra Szikrái elnevezésű  
díjban részesült Boris Černogubov ru-
mai zeneművész, akadémiai tanár, dr.  
Živojin Čulum fizikus, az Újvidéki  
Egyetem Természettudományi Kard-
nak tanára, Sava Damjanovi ć  zrenja-
nini színművész, Milan Gavrilović  ki-
kindai zeneművészeti amatőr, Mirjana  
Marel verseci festőnő  és Szabó Ist-
ván, a Szabadkai Népszínház rendi-
zđje. Az intézmények közül elisme-
résben részesült a petr đci Vladimir  
F-Iurban műkedvelő  társulat, a deliblá-
ti művelődési egyesület, a zombori  
Karlo Bjelicki Népkönyvtár és a Vaj-
dasági Múzeum művészettörténeti al-
OSztálya.  

BCTCSÚ MIRNICS JоZSEFTŐL.  
December 21-én rövid betegség után  
elhunyt dr. Mirnics József történész,  
az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának rendes tanára, a nem-
rég megalakult Vajdasági Tudomá-
nyos és Művészeti Akadémia levelez$  
tagja. Mirnics József 1923-ban szüle-
tett Szabadkán. Egyetemi tanulmá- 
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nyait Belgrádban végezte, s ott is  
szerzett doktori címet, 1962-ben. Két  
évvel később került az újvidéki böl-  
csészkar történelmi tanszékére, ahol  
1973-tól egyetemi rendes tanárként  
iktatott. Tudományos munkáiban el-
sősorban a vajdasági munkásmozgal-
mat s azon belül annak szociáldemok-
rata szakaszait vizsgálta. Foglalkozott  
Vajdaság magyar megszállásának kér-
déseivel, a jugoszláviai németek tör-
ténetével, a szocialista forradalom  
kerdéseivel stb. Munkáit négy önálló  
és három közös gyűjtemény, valamint  
számos monográfia Srzi.  

NOLIT-DÍJ — ŠANTI-DIJ.  A 
legismertebb belgrádi kiadóház évente  
kiosztásra kerülő  díját, a Nolit-díjat  
1979-ben Sreten Marić, az Újvidéki  
Egyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak világirodalom-tanára érdemelte ki  
Az esszék tisztásai (Proplanci eseja)  
című  tanulmánykötetével, míg a  
Mosztár város alapította, hároméven-
ként odaítélend ő  s a legjobb verskö-
teteknek járó Šanti ć-díjat ezúttal En-
ver Giergeku prihinai költ ő  kapta.  

ELISMERÉS MAURITS FERENC-
NEK. A Forum Lap- és Könyvkiadó  
és Nyomdaipari Munkaszervezet több  
mint húsz évvel ezel őtt alapított Fo-
rum képzőművészeti díját ezúttal  
Maurits Ferenc fiatal újvidéki fest ő  
és grafikus, az i'Ij Symposion című  fo-
lyбirat munkatársa kapta. A díj bí-
ráló bizottsága — Acs József, Deák  
Ferenc, Bela Duranci, Szombathy Bá-
lint és Tolnai Ottó —, mérlegelve az  
1979. évi képzőművészeti termést,  
megállapította, hogy jelent ős esemény-
ként kell elkönyvelni a szabadkai  
Képzőművészeti Találkozó rendezvé-
nyeit, elsősorban a grafikai és nyom-
daipari termékeket bemutató kiállítá-
sait, valamint a már Forum-díjas sza-
badkai festő, Petrik Pál retrospektív  

kiállítását, de talán mindennél jelen-
tősebb Maurits Ferencnek a modern  
képzőművészet terén kifejtett tevé-
kenysége, az az új hang, amellyel a  
vajdasági és az ország képzőművésze-
tét gazdagította. Maurits Ferenc a  
múlt év folyamán részt vett a nürn-
bergi első  európai rajztriennálén, és  
ínunkái azon a reprezentatív kolozs-
vári kiállításon is szerepeltek, ame-
lyen — a jugoszláv kultúra napjai ke-
retében — hazánk képzőművészei  
mutatkoztak be a romániai közön-
ségnek. Ezenkívül Maurits a múlt év  
folyamán számos egyéni és csoportos  
kiállításon vett részt nemcsak Vajda-
ságban, hanem az ország legnagyobb  
képzőművészeti központjaiban is. Leg-
utóbb Újvidéken, a Forum klubjában  
mutatta be a Híd tavalyi évfolyamá-
ban közölt tizennégy szövegrajzát.  A 
véletlen közrejátszása folytán, éppen  
a díj odaítélésének napján, december  
27-én mutatták be, ugyancsak a Fi-
rum-klubban, Apró Zoltán Telep cí-
mű  kisfilmjét, a Neoplanta produk-
cióját, amelyet Maurits Ferenc költé-
szete és képz őművészeti alkotásai ih-
lettek.  

MŰVÉSZGRAFIKAI ÉS NYOM-
DAIPARI KIALLITAS SZABAD-
KAN. Már előző  hírünkben is szó  
volta szabadkai Képzőművészeti Ta-
lálkozó nagyszabású vállalkozásáról, a  
grafikai kiállítások egész sorának  
megrendezéséről és azok sikereiről.  A 
szabadkai Képzőművészeti Találkozó  
még 1964-ben megtartott országos jel-
legű  tanácskozásán felvet ődött a mo-
dern grafika begyűjtésének és rend-
szeres prezentálásának gondolata. Az  
anyag gyűjtése ekkor megkezd ődött,  
minek folytán 1978 decemberében  
Szabadkán a találkozó képtárában  
meg is nyílt az első  kiállítás, amelyen  
több mint kétszázötven művészgrafi-
kát mutattak be. A legutóbbi kiállítás  
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művészgrafikai és nyomdaipari ter-
mékeket mutat be.  

„A kiállítás alkalmából — írja Szi-
lágyi Gábor a Gondolatban — 1979  
februárjában művészek, műkritikusok,  
nyomdásztechnikusok és mérnökök  
részvételével megbeszélés volt a Kép-
zđművészeti Találkozón. Ez a testület  
konkrét programot hozott a grafikai  
kultúra fejlesztésérđl. Olyan döntés  
született, hogy elđször Vajdaságban  
kell felmérni a helyzetet. Ennek ér-
dekében 1979 júniusában egyes nyom-
dák képviselđi megbeszélést tartottak,  
és 1979 szeptemberében megnyílt  a 
vajdasági nyomdák termékeinek és a  
művészgrafikának elsđ  közös kiállítá-
sa Szabadkán.  

A XVIII. Képzđművészeti Találko-
zt 1979 decemberében megnyílt kiál-
litása Az elgondolástól a megvalósí-
tásig címet viseli...  

Rézkarcok, linó- és rézmetszetek,  
foltmarású és lágyalapú vagy borzolt  
lemezekrđl levont lapok, kđrajzok és  
szitanyomatok, vázlatok, technikai el-
járások fokozatai, lemezek, próbal с-
nyomatok és kész grafikai lapok  
szemléltetik a művészi alkotómunka  
folyamatát.  

A művészgrafikák mellett az alkal-
mazott grafikák közül a plakát- és  
védjegykészítés munkafolyamata,  a 
művészi tervezéstđl a nyomdai kivi-
telezés minden fázisáig, közszemlén  
van a kiállításon.  

Igen sok szakmai, technikai és tech-
nológiai, valamint esztétikai dolgot  
vet felszínre ez a kiállítás, és úgy  
tartjuk, hogy szükség van mindezek  
közös megvitatására, a nézetek össze-
hangolásáгa és a közös feladatok ki-
jelölésére.  

Biztató jelű  kezdet ez a kiállítás!  
A nyomdászok és a művészek alko-
tómunkájának a társulása — összefo-
gása a grafikai kultúra és szakm űves-
ség fejlesztésének érdekében."  

MAGYAR FESTIK BANATBAIV.  
Ezzel a címmel rendezett kiállítást a  
Zrenjanini Múzeum, amelyen az el-
múlt ötven évben Becskerekén, a mai  
Zrenjaninban megfordult fest đk mun-
káit állították ki. Tíz évvel ezel đtt  
már volt egy kiállítás, amelyen Becs-
kerek képzđművészetének két évszáza-
dát prezentálták, de ez részletesebben  
szól az elmúlt fél évszázad esemé-
nyeirđl. Anyagát Vukica Popović  mű-
vészettörténész válogatta a rendelke-
zésére álló anyagból, a katalógusban  
sok dokumentummal bizonyítva, mi-
lyen gazdag képzđművészeti élete  
volta városnak. A kiállításon egyéb-
ként harminc szerzđ  85 alkotása sze-
repel, köztük Illés Aladár, Patkó Ká-
roly, Barabás Miklós, Ivónyi Grün-
wald Béla, Szđnyi István és mások  
képei. A kiállítás katalбgusa egyéb-
ként 80 jelentđsebb becskeréki, majd  
zrenjanini kiállításról tesz említést.  
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