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LADIK KATALIN VERSEI 

HANDOXE, HAJÁBAN VILLAMOSJEGY 

Oh, Botterhim, két lénnyé oszolhatsz 
Te, aki alszol, világi sikereiddel: titkos bűntudattal 
gyötört, világ szájára került kredenc! 
Kirakatban sokszorozódol FESZTHUMUSZ kedvence 
és ígéretes reménysége, zamatos, friss golyó: halálos. 

Handoxe, aki alszol dermedt fügékben, 
hajadban hegesztőpisztollyal, 
rövidlátó, gyötört szemed megsokszorozódik: 
több lénnyé szakadhat. 
Botterhim! Te, aki bennem alszol 
és villamosjeggyé szakadsz velem, 
ne hagyj el, ne hagyj el. 

CIPRUS, ITT A FAGYOTT TENGERNÉL 

Hátra se fordulj, gyönyöröd keresni, 
rajtad kívül nem épít senki hajót. 
Világítótorony vagy, 
magad köré gyűjtőd a fényt. 
Villám sújt, gyönyörét hagyja benned, 
habjától sírásba vagy kacagásba fulladsz, egyre megy, 
a Pannon-tengeren csak te építesz hajót. 

Térben és időben párhuzamosan hullámzik 
egy eperfa, fagyott káposztalepkékkel teli. 



Egy fiúúú- hogy gyönyörét lelje benne, 
káposztalepkét élesztget, s épít neki piciny hajót 
habból, fényből, zúzmarából. 
Hátra se fordulj a gyönyörtől, 
a fiúúú zokogásától vagy kacagásától, 
hogy villámokat gyújtson benned! 
Vagy aki vagy, Bolygó hollandi a Pannon-tengeren, 
a Párhuzamos Világok és Fiúúúja káposzta árusa. 

HATTYÜTOJÁS GŐZBEN, DALBAN 

Beke Lászlónak 

Homlokán „Légy tilos" ars poetica. 
Torkában önműködő piros haboltó, 
melyet a hattyú oltására használ. 
A selyemgombóc kizárólag a „belső tüzekre" irányul, 
s merőben új anyanyelvet alakít ki. 
Az alkimista tükör: Tűzvész makett. 
Életművész jelenléte a „második valóságban" teljesedik ki: 
Fluxus hattyú modell. 

Fehér éjszakában égő ejtőernyő. 

HAJNAL KÖZELEDTÉN, AZ ÁLOM TORKOLATA ELŐTT 

Elosonok, mielőtt még felébrednék. 
A fű nem fű az égi pázsiton. 
Elosonok széttárt szárnyaimon. 
Most igyál fáról vagy kőről. 
Miféle állat lakik benned? Másképp sikoltott. 
Lehajló ágain Pandóra virágzik. 
Kagylóarcába a bűn csendes, alig felhő. 
Távoli karja lehullik fájáról a jeges szélben. 
A szárnyai. Vedd el! 

Maradni csak örökre tudtam volna. 
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A MÁGIA HAJNALÁN HOMOKÓRA 

ahol a dualizmus a legemberibb betegség. 
A kötél vége. Csak az élet lezárásánál látszik 
egy vékony, fehér csík, talán ösvény, 
ahol a bal kéz ujjai ismerhetők fel. 
Vágya a sakál szeme: 
két világ, a múlt és a jövő, 
a külső és a belső valóság átfolyásai, 
a homokóra torka, ahol a kettő találkozik. 

A hajnal átdöfi az ablakot. 
Árnyékot vet a fejét összekötő lóval. 
Így csak a képkivágás látszik, az ismeretlen gyilkos 
falra vetülő árnyéka. A képmezőn túl 
azt sugallja, hogy az „élők" többen vannak. 



VlGEPOSZ 
részlet 

B Ö N D Ö R P Á L 

3.1. EGY PARASZT/FAUN DÉLUTÁNJÁNAK 
KERESZTMETSZETE 1 

Soha nincs aprójuk, viszem haza 
ezeket a rágógumikat, az lesz a vége, 
hogy a gyerek fogaiból kipotyog a tömés. 
A kisebb is nyúlkál utánuk, a kis buta még majd lenyeli! 
Soha nincsen aprójuk, viszem haza 
ezeket a cukorkákat, gyufásdobozokat, léggömböket. 
Nem is olyan régen valódi kincs volt egy cukorka, 
hogy a léggömbről ne is beszéljünk. 
Luftbalon. 
Ilyen türelmetlen idő ez, 
bajuszkát pingál magának mindegyik, 
hogy ő lehetne a Mona Lisa mosolya, 
azt mondja, csak ha akarna. 
Soha nincsen aprójuk, mindenki 
csak nagy pénzekbe játszik. 
Kenyeret, tejet* olajat — mit mondtak még? 
Négy dolgot kell vennem — mi a negyedik? 
Álljunk meg. 
*Behúzódol egy kapualjba, vagy beállsz 
az újságosbódé mögé, 
szélvédett helyen mondjad: 

1 Csillaggal jelöltük a szövegben azokat a helyeket, ahol vers kezdődik, két 
csillaggal a vers végét. Ami e határon kívül esik, a statisztikából kibújt átlag
polgár megvetésünket érdemlő halandzsája. 



— Íme a téli kikötő! 
Megfagy minden körötted, benned meg 
a fagy felenged. 
Szavakkal beszélsz, szavakkal beszélsz 
önmagadnak is.** 
Sehol nem írja, 
milyen kell legyen a fülhallgató ellenállása, meg azt sem, 
kikapcsolhatom-e vajon a hangfalakat. 
Fő, hogy eladják, te meg csinálj, amit tudsz és akarsz. 
Megvan: cimet! 
A négy alapelem, amiből ez a délután felépül: 
a kenyér, a tej, az olaj és a cimet. 
Nincsen tej, hogyhogy, hogyhogy nincsen tej? 
Boltok boltját álmodom: 
valami rövidnadrágos Mozart élesztővágóval. 
Hány óra van, élesztővágócskám? — kérdi a gőzfűrészecském. 
*Négy óra után, 
rövid ideig, 
a képkeret képkeret volt, 
a liszteszsák liszteszsák, a százas villanyégő 
ragyogott 
és a szív 
a helyén 
halkan dobogott. 
Az alacsony égbolttal átöleltem a világot. 
Könnyeztem is úgy lehet. 
Talán még mindig 
ott állunk összeölelkezve, 
ha azóta meg nem haltunk.** 
Nem hívtam a mestert, hanem hazamentem. 
Nem hívtam a mestert, mert már hét óra volt. 
Mire ideér, az nyolc, fél kilenc, különben is 
a központi egység döglött be, azt nem javítja meg 
fél óra alatt, és akkor mi van, vége a váltásomnak, 
elmegy az utolsó autóbusz, álhatók a parkban. 
Harmadik váltásunk meg nem is volt a héten, 
tehát úgy is csak reggel lehetett volna folytatni a munkát. 
Mit is szurkolok ilyen hülyeségen, ha ganéskodik, 
szájonkapom. Nézze, főnök, én sem 
csinálok kérdé$t abból, hogy ön egy műveletlen sakál 



Tehát döntetlenre állunk, igaz, néhány félbeszakadt játszmával. 
Hoppá, ezt a parasztot leveszem! 
^ Gyenge sakkozó vagyok, így bizonyára sok szépsége 
rejtve marad előttem egy-egy játszmának, amit hébe-korba 
lejátszók magamnak a sakk-könyvekből. 
És azokat az érthetetlenül rossz lépéseket 
nagyon szeretem, melyeket olykor a legnagyobb játékosok vétenek. 
Milyen erős indulatok lehetnek, milyen csábító ötlet az, 
milyen pompás bonyolítás, ami így félrevezethet 
egy nagyszerű koponyát, a logika bajnokát! 
Így telnek napjaink, hol szomorúak vagyunk, hol vidámak.** 
Hoppá, ezt a parasztot mégsem veszem le! 
Rejtett veszély 
a hatvannégy mezőn, 
ami a színpadnál sokkal több. 
Igen, azelőtt más volt a nevem, itt ültem ugyanennél a gépnél, 
ugyanezeket a gombokat nyomkodtam, igen, 
gombokat nyomkodtam, üzeneteket pötyögtem, 
amire a gép képernyőn válaszolt, kicseréltem 
a szalagokat a szalagegységen, igen, én voltam az, 
itt ültem valamikor, ahol most, de nem tudnám 
megmondani, mikor volt az: tíz éve vagy tegnap 
vagy tegnapnál is régebben. 
És elefeljtettem azt is, 
ki mutatta meg, 
hogyan kell a gombokat nyomkodnom. 
Azelőtt nyugtalan volt az álmom, 
most inkább virrasztok, és * almasárga bútorra 
könyököl velem a holdsugár. 
Egy mondatot ismételget fáradt testem. 
Rossz lábú széken hintázva várom a hajnalt. 
A mondat engem sértett, többeket mulattatott. . 
Ezredszerre értelmét vesztve visszhangzik bennem a mondat. 
Hosszú az éj. Ismét én győztem. ** 
Be kell mennem az iskolába. 
Beszélni kell az osztályfőnökkel, gyanús ez a gyerek, nem tanul 

[semmit. 
A héten nem bírok, egy a váltásom a gyerekével. 
Bemegyek jövő héten. 



Nem, nem bírok, éjjeles vagyok. 
Bemegyek múlt héten. 
Benézek huszonöt évvel ezelőtt. 
Megkérdezem, hogy ityeg a fityegem. 
Végül még rá sem ismerek. Pedig bennem. 
* Bennem zúg, zümmög,vergődik. 
A légyfogásnál az a pillanat, mikor 
még sejtelmed sincsen, elkaptad, vagy 
elszállt a tenyered mellett. 
Nyithatnád ki otromba lelked. Zúg benned. 
Agyon ne szorítsd, el ne engedd! 
Így nyúlni mindenhez? Fagyás és égés magasfeszültségével 
köröz és zúg. Vagy csupán zúgolódik, 
dörmög, szuszog és pöfékel? ** 
Szól a rádió. 
Láthatatlan paták és a lófarok, amivel a legyeket — reflex — 

[elhessented. 
Bagolyszemek. Ruha alá rejtett tigriscsíkok. 
Langyos leheletnél a beszéd több lehet. 
Tanárnak tanultál, beszédes barátom, Vajda János bácsit ját

szottunk 
a múlt órán, ma mást mondok nektek, gyerekek: 
tudjátok, hogy a magyar nyelv egyike azoknak, 
mely nem ismeri a nemeket. 
De, * jaj, rózsa, margaréta, ibolya nőnemű ám 
kertben,, vázában ahogy kacéran billeg ** 
— vajon mert lánynevek is egyúttal? 
Vagy eredetileg nőneműek, és így lettek nemcsak virágnevek: 
lányok, lányok! 

Semmivel sem csúnyább virág a tulipán, 
de nem nőnemű és nem az a több mázsás orgona, 
nem, bizonyára, a bazsalikom sem. 
Játsszatok hát: a nyárfa és a tölgy, ugye, nem egynemű. 
Játsszatok, gyerekek, még az ásványok, az ásványnevek is 
különböző neműek. Találgass, pajtás! 
Felhívom a figyelmeteket, hogy * a használati tárgyak 
használhatatlanok, többnyire semleges neműek 
vagy ha nem, nemiségük brutális. ** 
Minden hiába, a jövőbeni kútbazuhanás záloga 
Piroska is, a farkas }$, 



A gimnazista emléknek ilyesféle a múlt, jelen és jövő ideje. 
* Apámtól örökölt 
hosszú, kék zakóban jártam, 
és nemsokára utolért a divat. 
Nem is volt ez éppen utolsó dolog. 
Ott álltam ártatlanul és divatosan. 
Vagy ártatlanul divatosan. 
Azóta is. 
Hol így, hol úgy. 
Nincs itt mit okoskodni. ** 
Megmozdítom magam. 
Ezer levelével remeg 
vagy gőzölgő levesestányérokat hintáz hátán, fa ez, 
csontból és búsból faragott sakkfigura. 
Már a következő mezőn vagyok. 
Veszélyes hely. 2 Az utolsó pillanatban vettem észre, 
már majdnem ráléptem, 
a sarkamon fordultam meg, hogy el ne tapossam. 
A sarok mögött hátán fekve bogár vergődött. 
Kevés hiányzott, hogy hanyatt vágódjak én is, 
égnek meredő végtagokkal ketten kalimpáljunk. 
Nem estem el, siethettem tovább. 
Hajoltam volna le, állítottam volna lábaira, 
vagy tapostam volna el, a további kínlódástól váltva meg 
— Szilveszter, örök sietésben nem érkezhetsz meg sohasem, 
hagyjuk abba, bajok vannak, ismét vers ingerkedik. 

8 Bizonyára akadt, aki ellentétesen cselekedett az els6 jegyzet útmutatásai
ban javaÚt módszertől, nem a csillagokkal határok szövegrészekben keretté, 
amire kíváncsi. Szeretem őt. 



SZIGORÜAN BIZALMAS 

S Z I V E R I J Á N O S 

Torlódás: felettünk, alattunk. 
Reánk — eredendően — csupán az tartozik tehát: 
ami föltétlenül igaz, avagy nem igaz. 
(Csak éppen vigasztalódni nem tudunk sehogy.) 

Két 
kéz 

a tarkón összefonódik. 

— Hiába ázik, fázik hátunk közepe, 
természetszerűen nem látjuk azt. Hihetetlen: 
szél beszél a fülbe. 
De hát, ez még korántsem szociál-

koz-
-mo-

lógia. Hidd, amit mondok! 

Mint holmi korszerű próféciák: állathad alatt 
lehajló liánok. Ok és okozat helyett. — 
Miért a visszacsengés — a dolgok visszahallása fülünk legmélyén. 
(Kijátszva egymás reménye.) 

Ez 
hát, 

amit á tudat könyörületből visszavetít. 

Az állásokon megállás nélkül folyik a(z) (ülő) 
munka. (Le)épülnek az erénybarikádok. Pihekönnyű, 
bolhaporfehér tokban pihegek, 
örökmogorva korokban; még így sem. 

„A reá 
-liák 

felelőtlen elmozgatása 



egyre inkább fogyasztja energiánkat." 
Újszerű rendezőelveket kéne 
vallani, leküzdve 
az ellenek által belénk plántált kelletlen patoló

giát. 
Iát — 

mint mások másutt — szerepük túljátszva — mondanák! 

Érvényt szerez a kenetteljes szellemi(-testi)séggel való 
személytelen vita (elleni — egymást birtokolva 
történő — kegyetlen küzdelem). Megnyílnak, 
íme, a mindenség örök érvényű tartományai, s 

föl-
(szaba)-

dúlnak a fennkölt szó-javak. 

Kémlelem e foszló nosztalgiát — ami íme közénk ék 
-elődöt(t) —, eme Part pour Part-féle bomló ideát. 
Mint fogaim alatt a sárgarépa reccsen, 
őrlődöm a roppant (gén-)gépezetben. Így 

roj-
to-

zom az öröklét széleit. 

A hideg fák között, 
mint kötélen száradó nyirkos ruhák. — 
„Lesi a természet önmagát." És láthatom én is, 
a réseken át 

ma
gam 

-ra miként ugyanígy figyelek. 

— Nézek így (ekkor már) emberemlékezet óta. — 
ím: lógok a meglét pókháló-fonalán. 
Mint tenyérnyi, kérges falvelet az erek, 
behálóznak a kiszabott törvényvéletlenek. S 

tes 
-tem 

elönti a világ. 



A TOLL ERÖS CSAPÁSAI, ÜTÉSEI, ZSILETT-
HANGJA, HIRTELEN FÉKEZÉSE 

T O L N A I O T T Ó 

HIGANY NEM REMEGNE JOBBAN 

Belet tol a Mamatyi nyikorgó, rozoga dragacsán, a vágóhídról. 
Ez a mutatvány csak neki sikerülhet. 

Remeg a nagy rakomány, higany nem remegne jobban, kígyó
zik magában, ám egyetlenegy zöld, kék, rózsaszín, sárga, lila vagy 
fekete szál sem csúszik le a réseken a forró, szinte lángoló porba. 
Mintha csak előbb nagy gubancba csomózta volna a vékony vagy 
öblös tűzoltófecskendőre emlékeztető beleket, gegákat, s csak az
után indult volna el rakományával a Kálvária és a vasútállomás 
mellett, végig a főutcán. És mintha csak a drágakő-csillogásé zöld 
legyek seregeinek engedné meg egyedül, hogy megközelítsék, kö
rüldongják a megfizethetetlenül szépen remegő rakományt. Még 
legkedvesebb hozzátartozója, vak kutyája is csak tisztességes tá
volságból követheti. 

KIT NYÚZNAK ITT? 

Több helyen megsérült, elrongyolódott a tapéta. Pedig még csak 
hat éve, hogy ideköltöztünk. 

Az emeletes ágy alsó részénél pl. már szinte semmi sem ma
radt azokból az üde kék körökből, sőt ott már a falban is nagy 
lyukak keletkeztek — közeli a nap, amikor majd gyerekeim, mint 
boldog bányászok, alagútépítők, átérnek a szomszédba, a sertés
tenyésztőhöz, onnan pedig még nagyobb egér- és patkányinvázió 
zúdul át hozzánk. A narancsoszlopon, amelyen a bohóc-képek 
gyűjteménye sorakozik (a Buffet-clown a legjobban adjusztált, de 
én az egyik ORWO-reklámot kedvelem leginkább), a kémény
seprő kérésére, zsilettel ajtót vágtam (Van Dongen öreg, piros 



frakkos bohócát derékban megfelezve). Az előszobában azt a 
vészes hasadékot egyelőre sikerűit eltűntetni Ady centenáriumi 
plakátjával — ki is volt ez a cigányképű úriember, állok meg 
mind gyakrabban előtte. A konyhában meg Rippl szép Móricz-
pasztellje teljesít hasonlóan fontos feladatot (ez volt szegény Elek 
Artúr legkedvesebb képe) — Nietzschééhez avagy Sztálinéhoz áll 
közelebb bajsza, tűnődök olykor, forró tojásokkal labdázva. 

A dohánytapéta, az egyszerűen ledobja magát, leugrik a fal
ról; mint bőrdarabokat szedegetem naponta. (Még nem láttam 
emberbőrből készített erszényt, de a tapétadaraboknak köszönve 
már van némi elképzelésem. Sőt arra is gondoltam, mi lenne, ha 
tényleg megpróbálnék erszényt szabni, varrni belőlük, hiszen itt 
a jó öreg, még a mostoha nagytatáéktól örökölt THE BEST 
SEWING MACHINE. Az emberek azt hinnék, valódi emberbőr
ből van az erszényem, kicsit hátrább húzódnának tőlem, ám an
nál inkább csodálnának. Csak azy nem tudom, miből, melyik ta
pétából kellene pénzt csinálni, mert hát hogyan néz ki egy üres 
emberbőr erszény?!) 

Kit nyúznak itt?! 
Ragasztgassam meg, restauráljam a lakást? Kislányom körző

jével, akvarellkészletével már megkíséreltem a múltkor szimu
lálni azokat a küllős, égszínkék köröket. Egyáltalán komolyan 
vegyem-e ezt a tapétaproblémát, vagy hagyjam lerongyolódni to
tálisan falaimat, hiszen künn a természet maga is rongyokban áll. 

Mi lesz az én életemmel?! 
Istenem, milyen borzalmas kulissza illik majd hozzá az elkö

vetkező időszakban — a nyolcvanas években?/ 

CÉLOZTAM 

Már többször megfigyeltem, ha huzamosabb ideig tartózkodom 
távol a Virág utcától, idegenben, egy-két hét után: visszavonu
lok. 

így történt most is. Hirtelen kivontam magamat a nyüzsgés
ből, és labdát formálva tiszta és piszkos zoknijaimból, rongylab
dát: célba kezdtem dobálni. 

Nem szabad szétszóródni, szétfolyni (AG nekem is szegezte volt 
a kérdést: össze tudod fogni magadat?!): gombostűként kell tűzni 
a lényeget. 



Előbb a karcsú vázát ütöttem le; nagy csörrenése csak még ébe
rebbé tett. Azután a telefont; hallottam, valaki fuldoklik, mesz-
sziről kiabál, sikítozik a kagylóban. 

Pontosan éjfélkor, magam előtt is titkolva, bedugtam az ólom
nehezékkel ellátott kulcsot a labdába, és a tükör elé álltam. 

Céloztam, a homlokomat céloztam. Noha a tükör nem tört 
össze, én ájultan elvágódtam. Hasonló esetekben mindig így 
szoktam letaglózni magamat. Másnap, immár felfrissülve, újra 
bekapcsolódtam a város nyüzsgő életébe. 

PERSZE HOGY 

Miért hordom állandóan magamnál ezt a súlyos kis (5 cm át
mérőjű) tárgyat?! Amikor az áruház 4. emeletén mohón megvá
sároltam, tulajdonképpen fogalmam sem volt, mi is lehet. 

ólomba öntött rézszögek. Mondanom sem kell, minden zsebe
met tönkretette, mind kivérezte már a combomat, fenekemet, 
mellkasomat, és ráadásul körül is satírozta, feketítette a sebeket. 
Akár egy kis fakír-heverő. 

fakír-kaucs fakír-pamlag fakír-priccs fakír-divány 
lel

kesedtem megpillantva. Tenyerembe helyezve pedig a suszterpo
gácsát juttatta eszembe: arcul csapni valakit! 

Emlékszem, akkortájt egy novellát terveztem (igen, akkortájt 
még léteztek külön novella-témáim), amelyben valaki, minden ok 
nélkül természetesen, arcul csapja borbélyát egy ilyen tárggyal, a 
borbély pedig, szinte reflexből, átvágja az illető torkát; a nyo
mozást végző felügyelő sokáig forgatja, méricskéli az ólompogá
csába vert véres rézszögeket, míg végül felkiált: de hiszen ez egy 
ikebanasünl 

Persze hogy. De, kérdem ismételten, miért hordom még mindig 
állandóan magamnál?! 

ERŐSZAK 

Tyúkot hoztunk kis ilonakertvárosi tanyánkról. Akárha gyöngy
mellény lenne rajta, kendermagos. J. összekötötte szárnyait, lá
bait éles manilával, és ott hagyta indulásig a tanya előtt, az eresz 
alatti porcfűben. 



Krumplit, répát, tojást is pakoltunk, egy pár kisgalambot is 
lehoztam (inkább mi dugjuk őket a levesbe, mint a bagoly mé
szárolja le őket), és a lábatlan Pista is ott lábatlankodott díszes 
kalapjában (mind összegyűjtötte az utánunk maradt újságokat, 
szalvétákat cigarettapapirosnak — megígértem, legközelebb egy 
holland szivart fogok hozni neki), és már későn vettem észre: a 
szép nagy, erős vörös és fehér és kendermagos és fekete kakasok 
mind összesereglettek, és tőlük sosem látott fegyelemmel, sorba 
állva: mind megerőszakolták a gúzsba kötött tyúkot, sőt, ha jól 
láttam, a vörösek már másodszor is felsorakoztak.. . 

VADSZAZSZORSZÉP 

t Véletlenül kerültem mellé az egyik külvárosi jazz-koncerten. 
Görög vagyok, mondta. Kutyákkal foglalkoztam profimód. 

Most színházakba, koncertekre járok. A Goldmárk utcában la
kom; délig alszom. Mind hosszabban néztem profilját. Csak ak
kor tapsoltam, amikor ö . 

És te mit csinálsz, kérdezte. 
Én?! Reggel pl. fogpép-keresztet tettem szállodaszobám ovál-

tükrére, mindenre sós jelet! Vadszázszorszépet vittem az aquin
cumi víziorgonára: mint gyurgyalag gurgulyáz! Dr. Schmidt toll-
klinikáján vettem egy fehér testű Parkért! Lányomnál jártam a 
Sziklakápolnában, ahová a kis balettpatkányok közé olykor még 
betéved egy-egy pálos apáca, imádkozik, árnyként távozik a hi
dak ködében! 

Mit gondolsz, fordultam felé immár kissé bizalmaskodva is, 
összehozható egy mondatban a víziló és a vízió? 

Hát, mondta gondolkodásra ráncolva nagy homlokát göndör 
siskája alatt, hát: össze, csak mi a fene az, hogy mondat, minek 
a fenének mondat?! 

Hát, mondtam szakállamba túrva, hát tudod, Artemisz, azért, 
mert a víziót és a vízilót különben nem kell összehozni: azono
sak . . . 

A koncert végén hirtelen felugrott, és az egyik fülbevalós réz
fúvóssal távozott. Akkor pillantottam csak meg másik — erősebb? 
szebb? összedarabolt? sötétebb? — profilját. 

Vadszázszorszép, mondtam. 



Vadszázszorszép, kiáltottam, de már a kijáratnál voltak, nem 
hallották. 

Vadszázszorszép! 
Én is távoztam, bár nem tudtam pontosan, merre is vagyok. A 

Metróbejáratnál Esti Hírlapot vettem; azt írta benne: majd ki
tűnik, miként lehetségesek excentrikus gyűrűk egy szimmetrikus 
rendszerben. Majd kitűnik, mondtam a mozgólépcsőn, de nem 
lényeges, egyáltalán nem lényeges. 

Másnap első utam a zeneboltba vezetett; miközben egy Gold-
márk-életrajzot vásároltam, megkérdeztem az elárusítónőt: mit 
gondol, öreg vagyok én már ahhoz, hogy kifúrassam a fülemet? 

EGY ZSÁK ARANY 

Fiam (8) azt mondja, gerincbántalmaimra és még sok másfajta 
bántalmaimra is utalva persze, hogy ő nem lesz író, ha megnő 
— de olykor azért írni fog. Meséket. Például ma is fog írni egyet: 

EGY ZSÁK ARANY 
lesz a címe. És már oda 

is áll a zöld almáriumhoz, és szétvetett lábakkal, farzsebében 
nagy kolbászlámpával, írni kezd kemény fedelű (golyóálló) füze
tébe. Ölök a sarokban, nyüszítek magamban, mint rendesen, és 
várom, mi fog történni, főleg azt várom, mi lesz az arannyal, 
bár félek, rajtam már egy zsák arany sem segíthetne. Rajtam 
már semmi sem segíthet. Senki! Senki! Közben észre sem veszem, 
hogy már hangosan kiáltozok. Senki! Senki! Senki! Mi a fenét 
üvöltesz, förmed rám a feleségem. Megőrültél?! Senki! Senki! 
Senki! 

Éppen az asztalon levő nagykésre pillantok, amikor fiam, anél
kül, hogy fölnézne, megszólal: csöndben nem tudjátok gyilkolni 
egymást? 

KESERVESEN FELÜVÖLTÖTTEM 

Darát, krumplihéjat, káposztalevelet, rothadt almát, kukori
cát, karfiolmorzsát meg hát füvet és sárgarépát szoktunk adni 
házinyulunknak. Ez a mi harmadik nyuszink (az első, Ninunta, 
leesett az emeletről, a másikat, a Vöröskét pedig a kutya rántotta 
ki a bőréből), nincs neve: fekete. 



Újabban — istenem, miféle perverziók! — szeretek titkon na
rancsot dobni rozoga ketrecébe, hogy aztán leülve a karikagyű
rűmet kukoricaszemnek néző és ujjaimat véresre csipkedő tyúkok 
közé: hosszasan nézzem, hogyan eszi ide-oda guringázva, vékony 
rétegenként, előbb mindig fehérre majd vörösre varázsolva a sárga 
l a b d á t . . . 

A nyáron egy közepes nagyságú görögdinnyét adott be neki 
valaki. Először zöld héját, majd fehér bélését rágcsálva le azt is 
ide-oda guringázva eszegette. 

Egy kis műanyag vödörrel a kezemben tojást gyűjtöttem. Az 
ólakkal már végeztem, és éppen a limlommal teli galambpadlásra 
akartam kapaszkodni, hogy mint szoktam, először megtapogas
sam, kinyissam a gerenda alá dugott, pókhálóval foltozott, stop
polt rózsaszín napernyőt s majd csak azután szaglásszak tojás 
után, amikor egészen véletlenül a nyúlra találtam pillantani. Ke
servesen felüvöltöttem. Hirtelen ugyanis úgy tűnt fel: egy meg
nyúzott, véres emberi koponyát dugtak ketrecébe. Éreztem, minél 
erősebben, hosszabban üvöltök, őrült hegyilakóként szinte jódli
zók már, annál biztosabb, hogy nem fogok elájulni. (Ha eláju
lok, a tyúkok kicsipkedik a szemeimet.) 

AKÁRHA POSTÁN VAGY GYÓGYSZERTÁRIBAN 

Ráhelyezem a 10 dekagrammos rézkörtét a vörös borítékra. Az 
ikebanasünt most lefordítom — ne játssza meg senki se a fakírt: 
kis kerek ólomasztalkát kapok így, száz, tűhegyes rézlábbal. A 
műanyag fogantyús, bordó lemeztörlőt alig észlelhetően izzó já
romcsontomhoz érintem. Becentrírozom a gemkapcsos doboz mág
nesgyűrűjét. Akárha postán vagy gyógyszertárban szorgoskodnék 
(hol madzag-, hol aszpirinillatot érzek); kezeim tiszták, körmeim 
megnyesve, reszelve. És egy parányi pók, mintha csak a függönyt 
készülne szétfejteni, szálát befűzni, leereszkedik a varrógépre, 
majd tovább a fotel mögé rejtett, félig ki- vagy félig bepakolt 
bőröndök közé . . . 

Moszkvában, emlékszem, besurrant egy fiatalember a szállodai 
szobámba, és az ágy alól összekapkodta a piszkos zoknikat, és 
pénzt hagyva az asztalon, szó nélkül t ávozo t t . . . Semmihez sem 
tudom hasonlítani arckifejezését. Minden bizonnyal ő sem az 
enyémet . . . 



Leveszem a 10 dekás rézkörtét a vörös borítékról, áthelyezem 
a mentolosdobozra, amely, míg cigarettáztam, dózniként is szol
gált, és versem következő sorát — borítékolom. 

Az ajtó előtt, hallom, valaki azt mondja: már megint: dekázik. 

A TOLL ERŐS CSAPÁSAI, ÜTÉSEI, ZSILETT-HANGJA, 
HIRTELEN FÉKEZÉSE! 

Mivel padlásszobám ablakán nincsen szúnyogháló, nagyon meg
örültem, amikor beszőtte egy pók. Íme, a háló, mondottam boldo
gan. Ha nem is almazöld, de ezüst, harmatosán ringva a felkelő 
napban, angyalhajnál is finomabb ezüst! 

Napokig bámultam munkáját: egy sima, egy ferkelt, motyog
tam vagy, felelevenítve cserkészvezetői tapasztalataimat, vezé
nyeltem, egy sima, egy ferkelt, hogy alkonyatkor a nap forró kül
lőitől szédülten essek az ablak melletti heverőre, egy sima, egy 
ferkelt, egy s i m a . . . Elszántan követtem vadászportyáin, maga
mévá téve stratégiáját, taktikáját, míg mások jógáztak, kocogtak 
vagy éppen tollaslabdáztak, én lélegzetvisszafojtva lestem áldo
zatára, hogy aztán szinte vele ugorjak, vele szívjam finom mű
szerén a málnaszínű vért. 

Mondanom sem kell, napok is elmúltak, hogy nem ereszked
tem, nem bukdácsoltam alá a fehér létrán. 

Egy délután (A Pál utcai fiúkat céduláztam ismert ellen-cé-
dulázási módszeremmel) erős szárnysuhogásra, lettem figyelmes az 
ablak előtt: a toll erős csapásai, ütései, zsilett-hangja, hirtelen fé
kezése! Odaugrottam hálómhoz, melyet akárha én nyáladztam, 
verejtékeztem volna, melyen akárha én mutattam volna cirkuszi 
mutatványokat, én kóvályogtam volna vérgőztől bódultan, akár 
gyerekkorom nagy disznóvágásain. Igen, a csatorna alatt fészkelő 
verebek akarták elkapni szépen növekvő, rákosodó szemölcsként 
viruló pókomat. Kitűnő csemege lehet egy ilyenfajta, csak vér
rel, kétszer-háromszor megszűrt vérrel táplálkozó lény. Egyszer 
pl. megfigyeltem, ahogy a karomon betankolt szúnyogból azon 
nyomban, még melegen, még forrón, kiszippantja véremet: lebeg
tek forogva, csapra vert csöpp léggömbök! 

Visszaültem ide asztalomhoz (elhatároztam, megszerzem A Pál 
utcai fiúk első, 907-es kiadását — lehetőleg M. F. valamiféle de-
dikációjával: gyöngybetűkkel írt —, és ezt az olvasást, az eddigi 



olvasatokat csak afféle kóstolónak, előtanulmányoknak tekintem), 
és vártam és várom a még intenzívebb szárnyakat, melyek alig 
férnek majd be, különösen pedig alig férnek majd ki velem az 
ab lakon . . . 

W. Nagy Pityuka — aki nemzetközileg is ismert tekintélye e 
problematikának —, azt állította volt nekem, üres fagyialtos töl
csért egyensúlyozva orrahegyén a Duna utcában, hogy egy an
gyal átlag élősúlya 100 kilogramm. Azzal a megjegyzéssel, hogy 
a szárnyakra, azaz a tollra 40 kilogramm esik. 

Ebben az ügyben tán éppen egy tollszedő cigány véleményét 
kellene kikérni. 

SZEBB A PULYKA! 

Régen nem láttam már azt a vakvágányon fehér pulykákat 
legeltető, májbeteg emberkét. Mindig meglepett a szeméttelep
láncolatok és fa nagyságú parék között finom kockás zakója, 
féltrópusi panama kalapja, a pulykák taknyával és a kertek puly
kataknyával rímelő lilásvörös nyakkendője, betétes cipője, egyszó
val, világi, nagyvilági külseje. Valami ritka pulyka-specialistáról, 
a pulykák tudósáról lehet szó, gondoltam, valami őrült pulyka
ínyencről, aki máris omlós pulykahússal zabálta agyon m a g á t . . . 

Nem halt tán meg?! Mi lesz fehér pulykáival, ha meghalt?! 
Mert már látszott, rá volt írva ráncos sárga arcára: meg fog halni 
hamarosan. Különösen télen, a hó nagy szikrázó tükre mutatta 
ezt — csak ezt, meg a pulykataknyot, ami olyankor átmetszett 
torokból csüngő kékvörös alvadtvér-fürtnek tűnt. 

Már arra is gondoltam, felvállalom legeltetésüket. 
Fehér pulykákat legeltet a vakvágányon, mondanák rólam az 

emberek. Az a görbe gádzsó a fehér pulykákkal. A Virág utca 
zsíros fejű pulykapásztora stb. Nem is hangzik olyan rosszul! 
Mert hát valamit azért kell csinálni, nem elég csak másokat mik-
roszkopálni, nem elég csak az ecetgyár kéménye után szimatolni, 
nem elég az immár végérvényesen elveszett ciklámenceruzával 
bajlódni, vagy az ikebanasün és a suszterpogácsa közötti rokon
ságra irányítani a világ közvéleményének a figyelmét, nem, tény
leg nem elég. 

A Virág utcába való költözésünkkor nekünk is voltak pulyká
ink, de egy reggelre felakasztották magukat: a csúcsosra fűrészelt 



kerítésdeszkák közé szorult a fejük, és úgy lógtak megnyúlva haj
nalra, különös futónövényre emlékeztetve. 

A múltkor meg, Szabadkáról jövet, egy nagy csomó pulykát 
láttam trappolni a dombháton valahol Feketics után, a közelgő 
alkonyatban. Akkor jutott eszembe ismét a vakvágány egzotikus 
pulykapásztora (tán Amerikából jöhetett haza a Telepre pulyka
nosztalgiájától űzve), és akkor láttam először magamat is kezem
ben os tor ra l . . . A pásztorkodás némi pénzt is jelentene minden 
bizonnyal. 

SZEBB A PULYKA! 
üvölteném, válaszol

nám minden helyzetben 
SZEBB A PULYKA! 
SZEBB A PULYKA! 

Apropó: pénz! 

Hetente kétszer le szokták zárni az Ügyviteli Szolgálat elneve
zésű bank főbejáratának környékét, és így, a Rádióból jövet, ilyen
kor az úttesten kell haladnom. 

Legutóbb (most pénteken) belestem az egyik nagy, zöld Land-
rover ablakán. Tele volt csíkos zsákkal. Ennyi pénz! Valaki, aki
nek csak nagy szőrös kézfejét láttam, igazgatta, rakosgatta a zsá
kokat, és éppen abban a pillanatban, amikor belestem, kioldódzott 
az egyik, és: káposztafejek gurultak ki belőle. Első reakcióm: ha 
most itt lenne velem a nyulam! (Már két napja nem adtam neki 
enni. Csak akkor vettem észre, hogy a többi zsákban is káposzta 
van. Különös! Különös csalétek! Igen, ez a Landrover állt legkö
zelebb a járókelőkhöz, autókhoz, ez volt a leghozzáférhetőbb, és 
hát ennek volt a legnagyobb ablaka is. A pénzt, csak most vilá
gosodott meg előttem, fenn a járdán egy teljesen zárt páncélko
csiba r ak j ák . . . 

Négy éve hetente kétszer nézem ezt a rakodást, négy éve he
tente kétszer terelnek le a járdáról az állig felfegyverzett rend
őrök, és én csak most (pénteken) fedeztem fel a káposztát! Bor
zasztó pánik fogott el, pontosan olyan, mintha már el is rabol
tam volna a Landroverból a zsákokat és most nyitottam volna 
ki őket és láttam volna meg a nagy káposztafejeket. Kis híján, 
elszédültem, elvágódtam ott a bank előtt, az úttesten, a friss pénz 
meleg illatában. Gyorsan be kellett mennem a 2upába meginni 
valamit. 



Csak most lepleződtem le magam előtt, csak most értettem 
meg, hogy tudat alatt mire is gondoltam, min is dolgoztam én az 
elmúlt négy év alatt: egy nagystílű bankrablást készítettem elő, 
és most (pénteken) piszokul felsültem a káposztával. 

Persze, az sincs kizárva, hogy másról van szó, hogy a bizton
ság vagy a bank emberei közül valaki éppen káposztát vásárolt 
savanyításhoz a futakiaktól. Csak azt nem értem, miért rakta 
éppen a finom pénzeszsákokba . . . 

Mindig arra voltam büszke, a legbüszkébb, hogy sohasem moz
dítottam meg még a kisujjamat sem a pénzért, a puszta pénzért, 
és most íme kisült, hogy egy nagy bankrabláson dolgoztam. 

Igen, kicsit lelepleződtem, le, mivel meg voltam győződve, az 
első engedményem a pulykapásztorkodás lesz, bár nincs kizárva, 
hogy azok is csak természetben fizettek volna, természetben úgy 
karácsony k ö r ü l . . . 

Régen nem láttam már fehér pulykáival a vakvágányon a máj
beteg emberkét, de annál gyakrabban látom azt a: falat. 

A falat, amelyet tíz évvel ezelőtt, a Rovarházban emlegettem. 
A falat, amelytől azt a „filmet" indítottam volt: „filmet kellene 
indítani onnan ilyen falak előtt végezhetik ki az embereket (kár 
hogy nem mentem egészen közel biztosan golyóhelyeket találtam 
volna tetején fűt fát), a faltól indulna a főhős és futna futna az 
egész film alatt" (15. old.). 

Mosolyognom kell naivitásomon, hiszen 68-ban én mit sem 
tudtam arról a falról. Csak a DuSan cár utcából láttam, sosem 
jártam a Servicki utcában. 

Az újvidéki zsidó temető hátsó faláról van szó. Gyerekeim 
mindennap kétszer e fal előtt mennek az iskolába és jönnek az 
iskolából. És ha nem ügetnek, ha nincsenek késésben, akkor, mint 
vakábécét, ezt a falat babrálják. És én is, ha elkísérem vagy meg
várom valamelyiket. Ám, egészen mostanáig nem tudatosodott 
bennem, hogy ez az a fal. 

Tegnap elkísértem a fiamat, és mivel még volt időnk, megáll
tunk a krétával telefirkált (MlSO CICO GURÁBLI) falnál és 
sokáig figyeltük a gyíkokat. A finom, fehér cementet már telje
sen elporlasztották: függőleges labirintus, labirintusszerű ma
lom . . . Néhány év és át lehet majd látni a réseken. 

Servicki. Ki volt Servicki? 
Milyen jó, hogy nem fixáltam jobban akkor ezt a falat, nem 

találtam ki vele kapcsolatban valami cifraságokat, mert akkor 



már nem az, mert akkor már nem ez a fal lenne. Bizonyos dol
gokat csakis az idő hozhat be. Réseket, afféle lőréseket kell hagyni 
mindig mindenen. 

Egy napon majd a zsidó temetőbe is be fogok menni. (Érdekes, 
a kanizsai zsidó temetőben sem jártam soha — viszont a szabad
kaiban igen: egy autóbádogost kerestünk arrafelé, és gondoltuk, 
ha már arra járunk . . . ) 

Futott, futott tehát azóta is a főhős — és most, minden jel sze
rint, visszatért ide, a kiindulóponthoz, a falhoz, és hirtelen szem
be fordult a „kamerával". Persze, ebben a szembefordulásban 
nincs semmi patetika; babrálja a megfeketedett téglákat, őrli ideges 
ujjai között a fehér maltert, bámulja a lassan már téli álmukra 
lisztbe húzódó gyíkokat, és olykor véletlenül hát rafordul . . . 

Valahogy így, de hogyan tovább? A pulykapásztorkodás vagy 
a bankrablás (káposzta) túl színesnek tűnik, noha egyáltalán nem 
hangzana rosszul, ha a kivégzőosztag („kamera") felé forduló fő
hős váratlanul magasba lökné kezeit és felkiáltana: 

SZEBB A PULYKA! 
mire bentről, a temetőből, a márvány

tömbök közül, az öblös kriptákból sokszorozott visszhangként: 
SZEBB 
SZEBB 
SZEBB 

HA VÉRES A KONCERT 

Mind jobban és jobban izgatja a fantáziámat, hogy a tyúkok be
varrt, 15 kilós koncentrátos (hogyan hívják ezt az állateledelt 
magyarul?!) papírzsákjában van-e már eleve egér vagy csak ké
sőbb rágják, fúrják ki a mi egereink?! Elég egy-két óráig a garázs 
kredencén vagy a kamrában hagyni, és máris ott a kis lyuk, ott 
vannak a kis lyukak, és folyik, folydogál a zöldes koncert (ahogy 
otthon anyám nevezi — hát itt a magyar neve: koncert/ nem is 
hangzik rosszul: folyik, folydogál a zöldes koncert!), és jönnek 
a verebek meg a krédlik, és pillanatok alatt szétkaparják. A 
múltkor az autóban hagytuk, és ott is, szinte pillanatok alatt, 
megismétlődött az egész. Mi lesz, ha bevackolnak a kocsiba, le-
fiadzanak és nézegetni kezdik magukat a hátrapillantóban, elrág-



ják a szép színes műanyag huzalokat, mint Leningrádnál a né
met tankokban a patkányok?! 

J. szerint a zsákból fúrnak ki. Meg kellene kérdezni a magárus
tól, mondja, csak úgy félig viccesen, hogy vannak-e egerei, hogy 
hogy áll az egerekkel. Többször láttam már pultja alatt cikázni, 
keringőzni őket, de úgy tett, mintha nem venne észre semmit. 
Csak azt nem értem, hogyan lehetséges az, hogy még egyszer sem 
kaptam lyukas zsákot. Miért van az, hogy az üzletben és a rak
tárban nem fúrják ki a zsákokat? 

Olykor az is megtörténik, hogy a kutya lerántja a kredencről, 
és széttépi, széttrancsírozza. Sokáig azt hittem, olyankor csinálja 
ezt, amikor éhes. Azt hittem, eszi. Az éjszaka már megint kon
certezett a dog, mondom olyankor, a nagyablak elé állva, regge
lente. De mostanában, amióta J. a csókái szalámigyárban besze
rezte azt a két hatalmas zsák töpörtyűt (akár mi is élhetnénk 
rajta!), arra kezdek gyanítani, hogy a zsákban meglapuló, a zsák
ban, a meleg, puha koncertben téli álmukat alvó egerek irritálják, 
azok miatt rántja le, szaggatja szét a zsákot. Nemegyszer átkutat
tam már a kredencet is, netán nyomára bukkannék e muzikális ege
reknek, de csak fenék nélküli fiók-keretek maradnak a kezemben. 

Szóval, tényleg mind komolyabban kezd foglalkozni, hogy mi 
hozzuk-e az egereket vagy vannak, a szomszédból jönnek át. Min
denesetre — ha hozzuk, ha vannak —, rendszeresebben kellene 
irtanom őket. Most meg különösen, hogy idekerült hozzám (Virág 
utca 3) az Űj Symposion komplett raktára — néhány ezer szám 
különböző BADEL ZVEČEVO FRANCA NAVIP VENAC FAKS 
HELIZIM SOKO NADA STARK KRAŠ AERO CELJE laza 
kartondobozokban. 

A Forumba költözött a szerkesztőség (integráltak — istenem, 
ismét), a Kiadó és a Híd közé, szemben a Képes Ifjúsággal. És 
ott nincs, illetve minimális a raktártér. Féltem, hogy eldobják a 
számokat, hogy átadják a szemeteseknek (Čistoća) és semmi nyo
ma sem marad „fiatalságunknak". Mária és Bogec szállították ide, 
a kis Polski Fiattal. Itt áll már két-három hónapja a teraszon. 
A kutya lassan minden egyes dobozt összevérez — megszentel 
vérrel. Egy ideig fenn is aludt a tetejükön. Mosolyogva figyeltem 
dogom barátkozását az Űj Symposion évfolyamaival. Miféle sza
gokat, illatokat érez?! Melyik számokhoz, évfolyamokhoz vonzó
dik jobban? Noha rendszeresen lesöpörtem róluk a havat és oly-



kor át is raktam őket, az alsó sorok egy része mégis átázott. Nem 
jött senki felhordani — el voltak foglalva az erotikus szám körüli 
bonyodalmakkal, meg hát az új főszerkesztő megválasztásával. 
Jó így, raktárosként szemlélni a do lgo t . . . Aztán, tudatában lum-
bágómnak, lassan elkezdtem hordani őket fel a fehér létrán. Fel, 
fel, ti! — énekeltem. Volt, amikor naponta csak egyet vittem fel 
elmélázva, le-leülve útközben. Most körülbelül fele-fele. Afféle 
rekreáció is ez. 

Fenn viszont az egerek miatt kezdek mindjobban rettegni. Na 
sokáig tart a tél, beveszik magukat a folyóiratok közé, és a szó 
szoros értelmében elkészítik, megfúrják maguknak azt a tartalom
mutató fölötti szép labirintus-emblémát. 

Nagy kupleráj van padlásainkon (most már, hogy lehoztam 
ide, a hálószobába a végtelen asztalt, a manzárdon is felborult a 
rend), pedig még csak négy éve lakunk itt (atyaúristen, már 
négy éve írom, rajzolom hideg tűvel, szinte naponta, ezt a Virág 
utca 3-at?!). 

Mind nagyobbá nő fenn, az ajtó mögött, már vészesen közel a 
kéményhez, a napi- és hetilapok kazla is. Át kellene nézni őket 
és kivagdosni e négy év lényegét. 

A minap találkoztam Andrejjel (Tišma) a Rádióban, és megkér
deztem tőle, mit csinál, min dolgozik. Prágában végezte az aka
démiát, volt két tárlata (az elsőn akvarell rtájakat, a másodikon 
meg tus-aktokat mutatott be), egy ideig ő vezette a Tribün galé
riáját. Azt mondta, újságkivágásokat ragasztgat, minimális inter
vencióval: dokumentál. Nagyon felizgatott egyszerű, halk közlése, 
alig várom, hogy elmenjek hozzá. Megnősült, letöltötte katonaide
jét, gyereke született. Laza Telecki 3 alatt lakik, a színház nyom
dája mellett. Igen, nagyon érdekel, ő mit és hogyan dokumentált 
a 70-es években — a 3-as szám alatt. 

Amikor nyaranta hazajönnek Kanadából a Kollin lányok, nagy 
játéktérré változnak padlásaink — az egyik kispadlást szépen be 
is rendezték maguknak a kiszuperált holmikból: asztal vázával, 
heverő stb., csak fenn, mint mondják, túl gyorsan elhullik a rózsa. 

Itt, egy átkötözött dobozban, a ház volt tulajdonosának a do
kumentációja — ott, abban a kartondobozban, a lényeg! (Érdekes, 
ahelyett, hogy én kötném össze e lényeges dolgokat, pontokat, 
várom, hogy az egerek húzzák meg az átlókat, ér intőket . . . ) 

Szóval, most már tényleg komolyan kellene irtanom az egere
ket: hetente új mérget keverni, ciklámen-labdacsokkal árasztani 



el, mintegy mennyei golyózás terréniumává varázsolni a padlá
sokat, egérfogókat helyezni el, lábasokat pöckölni féldióval. 

És mindezt ifjúságom és e négy év nagy experimentálásának 
védelmében, kérdem olykor mosolyogva. Hiszen az nem volt ifjú
ság és az experimentum sem hozta meg a várt eredményt — az 
új, az újvidéki életformát. . . 

J. és Sz. elutazott Szabadkára, majd pedig Pestre is felmennek, 
L.-hez, ha nem jön közbe valami. J. azt mondta, hajnalban, indu
lás előtt, még meghallgatja a híreket. 

Egyedül vagyok. A gyerekszobában aludtam. Már két napja 
nem zártam el a rádiót. 

Az este hoztam két zsák koncentrátot. Kíváncsi vagyok, hány 
lyukon fog folyni, folydogálni reggelre. Új magárus van, komoly 
férfiú, sokkal komolyabb, mint az előző családias társaság tagjai. 
Djurót a Kis jószágok ambulanciájában láttam a Futaki úton, ami
kor a kutya farkának levágása ügyében utoljára ott jártam Sz.-el 
(még nincs olyan nagy asztalunk, amelyen dogot tudnának ope
rálni, mondták, és egyelőre valami kenőcsöt adtak). 

Sz. elhatározta, hogy állatorvos lesz, ha megnő — persze, 
nagyapja asszisztenciájával határozta el ezt, nagyapjáéval, 
aki gyakran magával viszi őt a fácántelepre, a vadászatokra, 
nagyapjáéval, akit egykor, amikor éppen disznókkal és bikák
kal foglalkozott (egy volt állami birtok istállóit bérelte), olyan 
véresen átvertek az állatorvosok, hogy ha berúg, még most is le 
akarja lődözni őket. Már van is egy szakkönyve, nővére ugyanis 
megvette neki a kalandos életű brandenburgi lógyógyász Martin 
Böhme alias Tseh Márton 

LOVAKAT 
ORVOSLÓ-KÖNYV-e, 

a híres „táltoskönyv" hasonmás kiadását. (Különben, az egyik 
első modern állatorvos-könyvet — amelyben már nem kettéha
sított fekete tyúk még meleg tetemét ajánlják „pakolásként", Tol-
nay írta, y-nal — meg kell szerezni. . .) 

Sz. egészen lázba jött, amikor elmeséltem neki, hogy mit láttam 
a múltkor a pesti tv-ben; szerencsére másnap, éppen Sz.-re gon
dolva, meg is vettem, félre is tettem az Esti Hírlapot. Előkeres
tem neki. Lehasalt a szőnyegre, és sokáig tanulmányozta a cikket. 



az Avfcoexport I bemutatásával a szodaflteta hatják díjtalanul. (MTI) 

PEDIG ELKÉSZÜLT A „VILÁGSZÁM" 

Búcsú az oroszlánoktól 
A fehér házacska vas

rácsos ajtaja előtt, ketrec
ben már a négy oroszlán. 
Belül a rácson immár egy
magában áll erős alkatú, 
pirosgarbós gazdájuk. Ki
jön; az állatok ketrecit föl
felé nyomják a teherautóra 
és viszi őket a kocti a cir
kusz állattelepére, 

A i állatszakértők, a ta
nács emberei, az akció 
biztonságára figyelő rend
őrök hazafelé indulnak. 

A fázós társaság széthullik. 
A tehetetlenségét érző gaz
da föl-alá járkál az üres 
ház előtt, és szemét elfutja 
a könny. Sír a férfi, akinek 
szokása volt* együtt aiúdnl 
négy orosztannal. ' ' 

Sok kérdésre magunk is 
hiányoljuk a választ — je
gyeztük meg szerdai la
punkban, beszámolva a 
Csúcs-hegy oroszlánjairól. 
Akkor, az első információk 
alapján, a környékbelieket 
féltettük a bekerítetlen 
telken élő kutyasereg
től, s a viskóban tartott 
vadaktól. Tegnap az Állat
kert , a cirkusz szakér
tői elismerően szóltak az 

állatok állapotáról. Szó 
sincs kiéhezettségröl, sem 
arról, ami föltevésre sokan 
jutottak, hogy a kutyák 
oroszláneledelül kellenek. 
A kutyák: bájosan bumfor
di, békés berni pásztorebek 
— négyezer forintért vásá
rolható belőlük egy-egy. 
„Én honosítottam meg, így 
tudok gondoskodni az orosz
lánokról." fis minek az 
oroszlánok? „Föllépek ve
lük. Sok gyerekelőadűat tar
tottam. 

Tavaly, a gyermekévbea 
negyvenezer forintot tet
tem 'be a számlára. 

Most készültem el az új 
számmal; szabadalmaztat
t a m is : oroszlánokkal lé
pek fel légi porondon." 

A teherautó, hátán a her
cehurcát némán tűrő 
oroszlánokkal, már lent 
járhat a városban. Több 
mint három órai keserves 
vitába került, míg a gazda 
elérte, hogy a négy állat 
együtt maradhasson. Beme-
het-e hozzájuk? — bizony
talan. 

Mi lesz velük? Mi lesz a 
„világszámmal"? Az orosz-

MM TÁJÉKOZTATÓ 

GASZTRONÓMIAI HETEK 

lánügyben egyetlen követ
kezetes ember, a különféle 
érdekeket — társadalmit, 
állampolgárit — egyaránt 
szem előtt tartó Nyári Já
nos, a III. kerületi Tanács 
mezőgazdasági osztályveze
tője. 

Korábban büntetést rótt 
ki, nem adta meg az 
oroszlántartási engedélyt 

Most, amikor más, eddig 
felületes felelősök kapkod
nak, továbbra is határozott: 
nincs akadálya a z oroszlá
nok visszatértének — mi
helyt biztonságosak lesznek 
a tartás körülményei. 

< - « s l ) 

ÍKítirfiilflIIflffl 

Amikor felkelt és visszaadta az újságot, csak annyit mondott: 
nekem is lesznek oroszlánjaim... mivel én állatorvos leszek, ne
kem engedélyezni fogják a ta r tásukat . . . 

Most, ahogy — 5—6 év után, félig titokban, újra cigarettáz-
gatva és iszogatva is — itt bóbiskolok végtelen asztalomnál (szem-



ben a homokszín Camus- és fűzöld Paszternak-kompléttekkel), a 
fenti finom iramodásokat hallgatva (a minap már mészpor is 
kezdett hullani papirosaimra — mint egy malomban, ágy folyik 
majd rád a fehér, a zöld por őrült molnár: vezényelhetsz nagy 
koncerteden fulladásig!) azon mosolygok, hogy én e néhány egér
rel sem tudok mit kezdeni, nem tudok élni velük, nem tudom 
magamhoz szelídíteni őket, nem tudok számokat, világszámokat 
begyakorolni velük, de mérgezni, irtani sem tudom őket könyör
telen szisztematikussággal, fiam pedig oroszlánokról álmodozik — 
oroszlánokkal akar aludni: sír a férfi, aki nem tudott aludni az 
egerekkel! 

Be kell majd öntenem a koncertet a kamrában felkötött önete-
tőbe. Igen, azonnal be kell öntenem legalább az egyik zsákkal. 
És majd a tyúkok, a könyörtelen tyúkok, lemészárolják az egere
ket! Mindig nagyon megkönnyebbülök, fellélegzek, ha véres a 
koncert, ha véres a koncert az önetető horgonyozott kupolája 
alatt, a nagy bakelittányérban 

MEGJEGYEZTE EGY NAGY ZENESZERZŐ 

Az év egy részét tanyán (tanyánkon) szoktuk tölteni, Kanizsa 
mellett a szikes Járásszélen. A nyáron magunkkal vittük veréb
szín kanárinkat is. (Vérebünk sajnos már akkora, hogy nem fér 
a kocsiba.) 

Azért említem, hangsúlyozom a színét, mert allergiás vagyok a 
mflszínfi, majdnem azt mondottam, műtollú (méregzöld, citrom
sárga vagy éppen albínó) madarakra. Ezt az allergiát (mások 
virág- és mosóporokra allergiásak, amiket viszont én imádok) még 
minden bizonnyal gyerekkoromban szedtem fel, amikor is egy 
tollas üzlet volt az udvarunkban — tollseprflket, tollkalapokat, 
tolldíszeket festettek, ragasztottak. Egyszer felrobbant az acetó
nos hordójuk, és a megrepedezett falakon át lila, citromsárga és 
méregzöld tollal fújódott tele a hálószobánk; évekig megszenese-
dett tollseprűkkel, megszenesedett tollkalapokkal játszottunk — 
annál is inkább, mivel a háború után már egyszer leégett a há
zunk, és hát más jellegű elszenesedett játékszer is volt bőven, 
pontosabban, csak elszenesedett v o l t . . . 

Mondom, magunkkal vittük a kanárinkat. És elpusztult. Két-
három nap után elpusztult. Pedig már felbúrozta a szikes végte-



lent; hangjának vakító fémhuzalait szinte kéjelegve fuzte-fonta a 
pacsirták isteni függőlegesei közé. 

Előbb azt hittem, a hirtelen környezetváltozás, de aztán kinyo
moztam: nagyban mérgeztük a legyeket egy porcelán tányérban a 
tornácon (melynek cserepein azt írja: ANGYAL ANGYAL AN
GYAL), nagyban mérgeztük elsősorban városi barátaink miatt, 
akiket a szó szoros értelmében kórságosakká tesznek, és kanárik 
véletlenül bekaphatott egy ilyen mérgezett legyet, vagy ezek a 
legyek mérgezhették meg kölesét, búzá já t . . . 

Utolsó éneke akár egy hosszú acéltű szúrt át a puszta déli
bábján, és váratlanul akárha csontba, kőbe ütközött volna: eltö
rött. Majd koppanva zuhant a kalicka rozsdás fenekére. Gyere
keink, a Felső- és Alsójárásszél gyerekeivel együtt könnyezve, szé
pen keresztet is állítva neki, eltemették. 

Sok-sok állat pusztult el már nálunk Újvidéken, Szabadkán és 
hát a tanyán is (kutyák, macskák, nyulak, libák, tyúkok, galam
bok, papagájok, pintyek) — a legborzalmasabb tán mégis az volt, 
amikor egy reggelre fehér pulykáink sorban felakasztották magu
kat a kerítésre: két léc közé akadt a fejük, és lógtak szép sorban, 
rubin-taknyosan, valami még nem látott, észbontóan díszes kulisz-
szát képezve, varázsolva udvarunkba: szebb a pulyka, kiáltott 
fel kislányom zokogva . . . Ám mindennek ellenére csak a kis ka
nári halála döbbentett meg bennünket igazán. 

A legigénytelenebb volt, és hangjával, énekével a legtisztább, 
legfinomabb minőségeket ajándékozta nekünk. Télen-nyáron min
den reggel napsugárral lökte, döfte, hergelte föl sz ívünket . . . 

Két évig élt nálunk, velünk (itt vettük a Telep madarászától), 
és már-már el is halványult az emléke, amikor Budán, a Borbolya 
utcában zeneszerző barátom, miután már mindent megtárgyaltunk 
s már búcsúzni készültünk, váratlanul azt kérdezte: 

És hogy van a kanári?! 
Elmeséltük neki, mi történt stb. De ez a kérdés valamiféleképpen 
megörökítette, halhatatlanná tette számomra is a kis kanárit. 

Megjegyezte egy nagy zeneszerző. Korunk Bartókjának emléke
zetében — s ki tudja, tán már valamelyik opusában is — éll/l 



A TANGANYIKA 

Mindig meglepődnek a nagy filatelisták, amikor látják, milyen 
szenvedélyesen, már-már betegesen foglalkoztat engem is a bé
lyeg, a bélyegezés, milyen bódító hatással van rám a berakok zi-
zegése, a blokkok ragasztójának csillogása, mandulaillata, a récék 
szűzi, angyali fűrésze, s nem utolsósorban az, hogy a katalóguso
kat mindenkor az aranyozott lexikonok elé helyezem. Nem túloz
tam tehát, amikor egy alkalommal (talán egy versemben, nem 
emlékszem már) azt mondottam: a bélyeggyűjtés a legkomolyabb 
dolog a világon. 

Bár azon meg minden egyes alkalommal megütköznek filatelista 
ismerőseim, hogy a rózsaszín Mauritius teljesen hidegen hagy. Bi
zony, hiába minden erőfeszítésük, arról már sosem is tudnak 
meggyőzni engem a nagy filatelisták, hogy nem az a világ legér
tékesebb bélyege, amelyik ott, a bába Vittus küszöbén, gyerekko
rom zsákutcájában — mitológiájában volt. Mégpedig: a Tan
ganyika! 

Már a tulajdonosa sem volt közönséges halandó, noha az is 
megtörtént, hogy ott ette velünk a papsajtot a zsákutcában, a 
szukban, ahogy mi neveztük; azt mesélték, egy csigolyával hosz-
szabb a nyaka, éppen akkora, mint Petőfi Sándoré, és hogy máris 
megvásárolta csontvázát egyik pesti irodalmi múzeum: onnan az 
a tömérdek pénz a Tanganyikára! 

És aztán az a lila Szenegál-sorozat! Apám hozta valahonnan 
külföldről, vagy legalábbis Zágrábból, Ljubljanából, a 40-es évek
ben, és FÖglein órás & ékszerész segédje azon nyomban elcsalta 
t ő l e m . . . 

Igen, a Tanganyika és az a hosszúkás, lila Szenegál-sorozat iz
gat, nem pedig a rózsaszín Mauritius — amin, ha jól emlékszem 
(berakóim egy része fenn van a manzárdszobában, ahol most csir
kéket tartunk), van is egy (nagyapám régi újságai között talál
tam), csak nem dicsekedtem el vele, mert nem akartam még job
ban a nyakamra csődíteni a filatelistákat.. . 

Igen, mindig meglepődnek a nagy filatelisták, noha az is igaz, 
hogy a legnagyobbal, a legnagyobb filatelistával személyesen még 
nem találkoztam, s mint a napokban értesültem, már nem is fo
gok: levágták a lábát, többé nem hajlandó emberek közé menni, 
és hát egyetlenegy bélyege sincs már — „mind a nőkre pazaroltál". 



VÁRTAM VALAKIRE? 

Vártam valakire? Nem tudom. 
Mindenesetre, emlékszem, órák hosszat bámultam az állomás 

előtt (melynek homlokzatát egy nagy költő a disznó szájpadlá
sához hasonlította volt, s én még ma is ámulok-bámulok telita
lálatán) a cipőtisztító ritmikus, olykor egyenesen zenebohócot idé
ző munkáját. Úgy 50 éves lehetett, egészen kis növésű, borostás 
— bajsza és borostája egészséges, fekete csillanása és keféi erős 
sörtéje között szemmel látható minőségi hasonlóság, rokonság volt. 
Valami kapcsolatban lehetett a szembeni, kissé gyanúsnak tűnő, 
noha a rendőrrel is komázó, maffiózóként öltözködő szerencsejá
tékossal: lefixált légpisztollyal kellett egy forgó, cikkelyes céltáb
lába lőni; olykor odajött, kérdezett valamit, letöröltette fekete 
lakkcipőjéről a bordó bársonnyal a port stb. 

Érdekes, sosem hittem volna, hogy olyan jól keres: az emberek 
indulás előtt és érkezéskor fontosnak tartják, hogy cipőjük orra 
csillogjon. 

Zöld kabátkája hátán kátrányszerű festékkel ORA SAVA 75 
(ifjúsági munkaakció) felirat, alatta Che Guevara portréja — iste
nem, hosszú idő után először találtam vele ismét szemtől szembe 
magamat! 

Vártam valakire? Nem tudom. 
Ahogy alkonyodni kezdett, elpakolt, jeleket adott a szintén 

egészen kis növésű maffiózónak, hátára emelte a tükrös ladikot 
(most a tükörből láttam Guevara egy részletét és az O betűt), az 
üres pasztásdobozokat (KOBRA), amelyek a tükrös ládikó lába
ként szolgáltak, a narancsszín virslis kioszk mögött egy tuja alá 
rejtette, és kalapjához emelve fényes ujjait, távozott. 

Vártam valakire? Nem tudom. 
Behúzódtam a homályos, piszkos, állandóan hányásra ingerlő 

bűzös váróterembe — akárha a disznó gyomrába, ugyanis most 
belülről láttam a disznószájpadlást idéző homlokzatot. Ott meg, 
erre szintén jól emlékszem, egy gobelinező férfi igézett meg. Meg
állás nélkül (ennek még fingani sincs ideje, jegyezte meg valaki 
mögöttem) szorgoskodott hajnali vonatáig. 

Akárha az emberek nagy, véres szemeit szurkálta volna (egy 



csoport bosnyák kukoricatörő idénymunkás is ott ácsorgott) s nem 
az ovál vakrámán puhán nyárból őszbe ugró ő z e t . . . 

TAVASZ A CÉLLÖVÖLDÉKBEN 

Elolvadt a hó, és — nagy megdöbbenésemre — máris itt, máris 
készenlétben a friss fű. A természet egyetlen pillanatot sem hagy 
ki, fogaskerekei finomabbak a svájci órák gyémántba ágyazott 
fogaskerekeinél. 

Tavaszi — kiáltozik egy mutáló, bizony még mindig mutáló 
hang, mint üres és dohos teremben, bennem: tavasz! 

Szépen felöltözködök, orosz sapkámat kalapra váltom, a tü
körfiókból előkeresem anyámtól kapott szarvasbőr kesztyűmet, 
cipőm orrát nadrágom szárához dörzsölöm, és elmegyek a Futaki 
úti temetőbe 

ALFONS FORGET CHEVAILER DE BARST DE BUILLON 
1891—1941 

süllyedő sírjához. 
Senki sem gondozza, tán már nem is tud róla senki városkánk
ban. Mit kereshetett ez a BUILLON báró ezen az új vidéken, 
hogy aztán, lényegében még fiatalon, itt is haljon meg, tűnjön el 
nyomtalanul?! A moha lassan átírja, elsatírozza a szürke kőbe 
vésett betűket. Legközelebb drótkefét hozok, aranyfestéket — 
nem szabad, hogy ez a név, hogy ez a kis egzotikus emlékmű el
tűnjön világunkból (egyszer már lekapartam róla a véget jelentő 
míniumpöttyöt)! 

Állok itt, levett kalappal, akárha egy meredek mediterráneumi 
öböl felett állnék, kékítőgolyót szórva a hul lámokba. . . 

Utána a külvárosi céllövöldéket járom körbe a kóbor kutyák
kal. Már itt is mocorog minden: festik a bódékat, olajozzák a cél
pontok szerkentyűit, fújják a tojáshéjakat, amelyek majd vízsu
gáron táncolnak, nylonharisnyákból új rongylabdákat készítenek 
a célbadobáshoz, és kátránnyal kenik át a vécéfalakat. A hatalmas 
penészes ládákból színes ruhák, kalapok kerülnek elő, de akár egy 
halványzöld — első pillanatban bábunak tűnő — hulla is előke
rülhetne . . . 

Február, és már tavasz! — mondottam ujjongva szomszédasszo
nyunknak, hazatérve meglehetősen hosszúra sikeredett sétámról, 
már jócskán sáros cipőben. 



Már van hóvirág, mondta a szomszédasszony, és a drótkerítés 
fölött átadta a kutya paprikásmaradékkal tetőzött fehér lábasát. 
Úgy éreztem, ha a kutya nem lát hozzá azonnal, én fogok neki
esni a zsíros vörös lének, a tollszár-hosszú, alig lerágott csontok
nak. Kereste a rendőrség, tette hozzá, próbálta valahogy hozzá
ragasztani a hóvirág témájához, a konyhaajtóból visszafordulva a 
szomszédasszony. 

Engemet? — kérdeztem, egy kis zsírflekket vizsgálva szarvas
bőr kesztyűmön. 

Visszajönnek, mondta és bement. 
Biztosan valami tévedés, mondom, de már nem hallhatta, mert 

hangosan szólt bent a rádió. 

A nappaliba lépve, hosszú trillával fogadott a kanári: pontosan 
ilyen csillogó, éles acélhúrral metszik le az ember torkát a bűnügyi 
filmekben. Aztán a nagyablakban lévő kaktusz vonta magára a 
figyelmemet: tán még sosem volt így megpakolva vérvörös virág
gal, és bár e virágzás különben mindig kifejezetten a télhez tar
tozott — akár egy marék parázs, mondogattuk szinte melegedve 
—, most ez is a tavaszt akarta mindenáron fokozni, valóssá 
t e n n i . . . 

MON AMOUR, SÚGJA HALKAN HALUL AZ AMUR 

A maradék bablevest kiviszem a kutyának. Azonnal lefetyelni 
kezdi, nincs időm elkapni lábamat, és néhány zsíros pöttyel lesz 
díszesebb, lesz mind hasonlatosabb a kígyóbőrhöz, teknőspáncél
hoz egykor fehér tornacipőm. Ha már nem tisztítod, legalább vi
gyáznál rá — mintha egy hang ezt mondaná, egy felemelt hang. 
Különös, hiszen ez a hang, ez a felemelt mintha-hang tőlem szár
mazik, de tőlem származik a mintha-válasz is, mármint az, hogy 
éppen ez a vicc az egészben: eszemben sincs vigyázni r á . . . bár, 
ha lenne cinkveisz a házban, vagy kréta, sok fehér kréta, vagy 
legalább egy óriás gipszszobor, amelyhez odadörzsölhetném regge
lente . . . (Nem tudom, hogy a cink régi, hétlyukú fafúvós hang
szer neve is. Sok mindent nem tudtam, nem tudok még — ám 
bogarászok.) A meszelt kerítésre könyökölök. Ahelyett, hogy a 
cipőmet, én a könyökömet fehérítem! A mohó, ám sosem zajongó 
japánkacsákat nézem. Már megnyugodtak itt az ólban, ahová a 
napokban zártuk be őket, őrült fűnyíró gépeik elől a pázsitot men-



tendő. Pázsitot? Hát igen, immár gyep borítja a szemétdomb he
lyét, a diófa alatti salakos és a kutyaól körüli hamuval feltöltött 
részt is. Akárha egy zöld szőnyeget dobtunk volna a 3—4 éve még 
kráterszerűen füstölgő udvarra. Pázsit? Egy árnyalat még, és va
lóban pázsitnak lesz nevezhető. . . Egyedül vagyok idehaza. Sár
ga műanyag csíptetőket szedegetek a mogyoróbokrok között. 
Eszembe jut, tegnap, hosszú idő után ismét, arra gondoltam, fel 
kellene jegyeznem egyet s mást jó régi módszerrel . . . Bejövök a 
lakásba. Teavizet forralok, és asztalomhoz ülök — mely, mint 
egy barátom megjegyezte volt, arra rendeltetett, hogy egy 100 
kilós történelmi regény szülessen rajta, 100 kilós, ismételgette. És 
aztán meg majd szépen levágjuk, mondtam. Persze, én is úgy 
gondoltam, tette hozzá felnevetve, s a költőt kezdte szavalni: 

Láttam a boldogságot én, 
lágy volt, szőke és másfél mázsa. 

Tapétabolt nyílt Újvidéken: PRETA. Az újság is ír róla, közli 
fényképét. A buszból naponta láttam, hogyan készült, milyen 
ritmusban, igaz, azt sokáig nem tudtam elképzelni, mit is fognak 
majd árulni benne: mindenre gondoltam, csak tapétára nem. Be 
kellene mennem, körül kellene néznem, körül kellene szaglásznom. 
Különös érzés lehet állni, álldogálni minden szándék, vásárlási 
szándék, minden cél (milyen cél?) nélkül egy tapétabolt kellős 
közepén. Az angyalok érezhetik így magukat a felhők vattaren
getegében — sehol egy kemény, egy biztos, egy szilárd pont! Zo
kognak, és mi lenn azt mondjuk, már megint esik, esik az e s ő . . . 

A kaszárnyával szemben eloldozott a cipőpertlim. Egy ideig 
még hagyom, akár a gyerekek, nagyokat kaszálva a hosszú fehér 
fűzőkkel, várom, figyelmeztessenek a felnőttek: rá találsz lépni, 
hasra fogsz vágódni! Majd megállok, lassan lehajolok. Most mint
ha kissé jobban érezném, mint különben, ahogy hirtelen a fejembe 
tódul a vér. Már félig kész a masni, amikor oldalra pillantva, egy 
alagsori lakás tárul fel előttem: a salétrom kiverte falait! Nem 
fejezem be a masnit. Többször kellene hajlongnom, valahogy úgy, 
mint a távol-keletiek, akkor minden bizonnyal a gerincem is job
ban megerősödne. Fél masnival indulok tovább. Egész nap figye
lem, észre veszi-e valaki rajtam, hogy bal lábamon csak fél a 
masni, fél. Egész nap várom, valaki rám kiáltson: te félmasnis! 



Ismét az udvaron találom magamat; téblábolok. Két éve ké
szülök már megnézni, mi lett azzal az amurral, amit a fiam az 
esővizes kútba engedett. Egy nap még majd arra ébredek, halas
tó-tulajdonos lettem. Letérdelek, és a piros műanyag vödörrel 
merni kezdem a labdarózsa alá a sűrű, sötét vizet, de semmi sem 
mozdul, semmi sem sejlik. Közben afféle ráadásként sikertelensé
gemre, képtelenségemre, fazonzsebemből belepottyan valami a 
vízbe. Nem láttam, micsoda, de különös módon érzem, egyszer 
eszembe fog jutni, eszébe fog jutni a szememnek.. . Gyorsan ab
bahagyom a halászást, különben is: elnagyolt betonon sokkal rosz-
szabb térdepelni, mint kukoricán vagy jeges templomkövön. Majd 
megint ráparancsolok a fiamra, járjon már végére annak az amur
nak, hiszen az ő ötlete volt az esővizes kút betelepítése. Mit ejt
hettem bele?! Ahogy ismét behátrálok a lakásba — közben hal
lom, illetve térdkalácsaim hallják, érzik, ahogy a kutya ide-oda 
tologatja üres lábasát —, kifordítom a zsebeimet az asztalra, gon
dolván, ha megállapítom, mi van meg, mi van jelen, tán nyil
vánvalóvá lesz, tán magától jelentkezik a hiányzó, az esővizes kút 
sötét fenekén nyugvó tárgy. Istenem, minek ez a sok kacat?! Sok
szor kérdeztem ezt már, sok mindenkitől, most már csak Tőled 
kérdezhetem. Mennyire irigyelem azokat az embereket, akiknek 
semmi sincs a zsebükben vagy csak pénz, zsebkendő, kulcs és töl
tőtoll. Az óriás amur most szép köröket úszik kis tárgyam körül, 
és azt súgja halkan halul: mon amour... 

Van egy nem túl magas kőfal, amely mellett immár vagy fél 
évtizede szinte naponta elhaladtam — és minden alkalommal na
gyon megijedtem, mert egy farkaskutya rendszeresen felugrott a 
falra mérgesen ugatva, csattogtatva a fogait a fejemnél. Egy na
pon, gondoltam, ha túl közel találok menni, leveszi, lekapja skal
pomat. Vagy nyakamba ugrik, és átharapja a torkomat. Aztán, 
úgy fél éve lehet, észrevettem, nem ugrál többé. Biztosan a hátsó 
udvarba zárták, kötötték, biztosan másokat is korságossá tett már, 
és tiltakoztak, rendőrséget hívtak stb. Tegnap nyitva volt a nagy
kapu, és én benn végre megpillantottam, meg, teljes egészében, a 
farkaskutyát. Mintha csak ő is megismert volna, felcsillant a sze
me, kiviláglottak hegyes fogai. De nem mozdult, nem kelt fel a 
porból. Megöregedett. Pontosabban, kimerült. Kimerült a falra 
való állandó — hosszú évekig tartó — ugrálástól. Már csak fe
küdni tud. Nagyon-nagyon megsajnáltam szegényt. Arra gondol-



tam, amióta nem ugrál, nem kapkod a fejem után, álmos relációvá 
lett ez az utca is. Igen, valahogy kialudt, megszűnt. Már az a 
bizonyos szőrös ház sem szőrös (még ki-kiáll egy-egy erősebb 
szőrszál a falból, tán sosem is tudják majd teljesen letapasztani, 
eldolgozni, de már nem pattog szikrázva, nem elektromos), és az 
az idióta fiú sem célozza szívemet csőre töltött puskával az ab
lakból . . . Oda kellene mennem a kutyához, oda, mindennap, és 
oldalba kellene rúgnom, le kellene térdelnem elébe, megengedni 
neki, harapjon belém, harapja át a t o rkomat . . . 

Csönget a szódás! Két szifont váltok. Most jut csak eszembe, 
hogy kiadom és átveszem őket a kerítésen, hogy a múltkor a 
pesterzsébetiek küldtek nekem — vázának — egy kis fejetlen 
szifont. Meg sem néztem, szemügyre sem vettem még. Most szé
pen idehozom az asztalomra. Felteszek a korongra egy lassú le
mezt. Kimegyek a vécére. Visszafelé, a konyhából hozok egy al
mát. 

VELLA ANDRÁS szikvízgyár CSEPEL 

Egy rozmaringág van benne, piros-fehér-kék kokárdával. Még 
fiam kapta a szomszédék lakodalmában. (A fiú nősült, és hála az 
istennek, még nem a lány ment férjhez, nem Angyalka. Angyalka, 
akinek tényleg szinte túlvilági, angyali mosolya van: alig tudom 
elviselni sugárzását. Sokat gondolkodtam már e mosolyról mint 
olyanról, e mosoly sorsáról. Olyan finom minőség, energia ez, ami 
akár egy atomteleppel is fölérne, ám mit fognak majd rászerelni, 
üzemeltetni, meghajtatni vele — semmit. Ki fog aludni néhány év 
múlva ez a fenomenális, ez az abszolút mosoly, az utcánk lakóin 
kívül senki sem fog emlékezni majd r á . . . ) 

H a szódásüveget veszek a kezembe és megérzem a súlyát, min
dig azon tűnődöm, hogyan lehetséges az, hogy ezzel a súlyos üveg
gel olykor fejbe verik egymást az emberek. 

Egyik legjobb gyerekkori barátomék, ott, már közel a park le
járatához, szikvizesek voltak; olyan vízszagú volt náluk min
den . . . A múltkor a darálós, darálósom, akinél a tyúkoknak és a 
kacsáknak vásárolunk mostanában, olyan érzékletesen ejtette ki 
ezt a szót, szifon, hogy megszomjaztam, és itthon első dolgom 
volt egy óriás hosszúlépést csinálni magamnak. (Szeretek a da
rálójában: a fényes, tiszta padlózat, a gerendák finom porral teli 



hálói, a szegekre akasztott manilacsokrok, a kis fekete tábla kré
tanyomai . . . ) 

Ülök itt, mint műtermében az öreg, magános, már jócskán csú
zos, nature morte-ján piszmogó festő. Az a tárgy ott, lenn az 
amurná l . . . ez a fejetlen csepeli szifon . . . 

A mi szódásunk (Baka) üzeme itt van az Arany János utcában. 
Érdekes, milyen szép kis utca lesz lassan az Arany Jánosból! Első 
lakásunk itt volt az Arany Jánossal párhuzamos Braée Gruloviéá-
ban. Egyikünk sem dolgozott, és szegények voltunk, mint a temp
lom egerei. Emlékszem, egy alkalommal két nagy táska lekvárt 
hoztunk Szabadkáról, és éreztem, nem fogom tudni végigvinni az 
Arany János — Űjvidék legrövidebb utcáján. Sírtam kínomban, 
éreztem, ahogy elnyel a lekvár, el, ott az Arany Jánosban. Aztán 
úgy határoztam, egyszerűen ott hagyom, és ha kipihenem maga
mat, majd visszajövök értük . . . 

Kár, hogy nincs lova a mi szódásunknak, szódáslova. . . Ott
hon sem volt lova a szódásoknak. Egy-egy csúsztatott muksó hord
ta a szifonokat. Jóska magas, görbe, szalmakalapos figurája ma
radt meg legjobban az emlékezetemben (az öccse velem járt isko
lába, precíz, rövidre rágott körmű gyerek volt — korán meg
halt) . . . 

Vigyázva kiveszem a rozmaringágat, beteszem az egyik könyv 
lapjai közé (örökre Angyalkára fog emlékeztetni), friss vizet ön
tök a literes szifonba, és rózsát vágok bele, sárgát, fehéret. 

Kisfiam (immár 9 éves) meséli, hogy az árumintavásáron, ami
kor éppen senki sem volt az istállóban, beöltözött az egyik nagy 
zsoké ruhájába, és úgy sétálgatott a lovak között, korbácsával csap
kodva csizmáját. . . Valamelyik nap én is kint voltam az akadály
versenyen. Fiam éppen ott állt lenn a korlátnál, amikor szerencsét
lenség történt. Első pillanatban azt hittem, ő is megsérült. A furcsa 
félpóni, görög almásderes a vaskorlátot is akadálynak nézte, és át 
akarta ugrani, de a zsoké visszafogta, és nekirepültek, majd vissza
zuhantak a fűre. Az ájult ifjú görög zsokét elvitte a mentőautó . . . 

Azonnal le kellene tiltanom, gondoltam, le, erről a sportról! Tán 
még nem késő. Tán még nem zápultak el a tökei. Le, hiszen van
nak kevésbé életveszélyes sportok i s . . . Nem, én képtelen vagyok 
letiltani bármiről is. Különben apámnak is tetszett, hogy beírat
tam a Graniíarba, pedig hát az ő anyját, nagyanyámat, éppen 
lovak taposták agyon. Igaz, ajánlani ajánltam már neki, járjon el 



dolgozni a darálóba vagy a madarashoz. Sőt, azt is mondottam 
neki, lovat is vennék, ha netán szódás akarna l e n n i . . . Nem, nem 
tudok választani, nincsenek szilárd fogódzóim, nincsen elképzelé
sem, meggyőződésem foglalkozásokat, karriereket etc. illetően. 
Mind szép nekem. És egyik sem. 

Szóval, nem tudok választani zsoké és szódás között pl. 

A Futaki úti temetőn baktattam — sok az eső, nagy most a zöld, 
szép a temető —, és egyszer csak kis fehér koporsók közé keve
redtem a főallén. Mi ez?! Háborúk és természeti katasztrófák al
kalmával sorakoznak így az egyforma, vadonatúj koporsók. Né
zem, afféle gyermekkoporsók. Igen, motyogtam, most már emlék
szem, valaki említette, hogy fel fogják számolni a temetőt, de én 
nem hittem. S most, íme! Hihetetlen, dühöngtem. Biztosan torony
épületeket fognak húzni a helyére. És el fog tűnni B. Szabó, Eme-
rik Fejes, Kollin, Majtényi, a francia báró, Virág stb. sírja mind. 
Miért nem alakítják parkká? Hogy úgy, ahogy megszerettem ezt a 
várost (Újvidék), abban ennek a temetőnek is szerepe v o l t . . . Fel
építették a központban azt a piramist (színház), és most az sivata
got követel maga köré. És nagy tempóban csinálják is ezt a siva
tagot. Tiltakozom! Tiltakozom! 

A sírásók ólomszín nylonlepedőkbe rakják a rozsdás csontokat. 
Látom, csak úgy nagyjából, pontosabban, csak a lábszárcsontokat 
és a koponyát göngyölik be, nyújtják át az úton várakozó, feke
teruhás hozzátartozóknak. . . 

Kisietve a temetőből, először az esernyőjavító műhely előtt fé
kezek. Jól mehet most ezekben a vízözöni időkben a bolt. Aztán 
meg a hangszerkészítő előtt. Egy vadonatúj hegedű alkatrészei a 
kirakatban, egy cintányér előtt. Még nincs összeszerelve teljesen, 
még nincs belakkozva. Nyers (akár azok a kis koporsók). Még 
egyetlen hang sincs benne. Még a fa hangja se. Illetve, éppen a fa 
hangja nincs még benne. Ores. Évtizedek, évszázadok alatt érik, 
telítődik egy hegedű, hogy aztán már érintetlenül is szóljon, muzsi
káljon, akár a l o m b . . . 

Reggel még szép idő volt, most, dél körül, ahogy az ablakomon 
a szomszéd tetőjére pillantok, látom: nedvesen csillognak a csere
pek. Közben szemerkélt az eső. Az angyalok, mondom a tapéta
boltra gondolva, mosolyogva, az angyalok . . . 

Felállók, lemezt cserélek, érzem, átmelegedett a gramofon. Csak 



most veszem észre, künn, a járda mellett, már levelet hajtottak a 
venyigék — jövőre tán már szőlőnk, borunk is lesz. Csak szóda 
kell majd hozzá, sok szóda. 

ÁTLÁTSZÓ FALU LABIRINTUSBAN 

Ismét tömérdek az egér a garázs rengetegében. (Vérebünk nem 
tűri a macskákat, míg a szomszéd agara két macskával sétifikál a 
kerítésnél...) 

A kamrából most ide, a kaszni tetejére került az ocsúval teli 
pléhteknő. Igen, azt hiszem, éppen ez a kis fehér kaszni a főha
diszállásuk — a vezérkar a fiókban, levélborítékok indigóbélésé
ből készített fészekben, a többiek pedig a lenti polcok folyóirat-
és tankönyv-káoszában leledzik. Mindenesetre már rég elhatároz
tam, a tavaszi nagytakarítást itt fogom kezdeni: a kis kasznit ki
lököm az udvar közepére, és a locsológumival könyörtelenül lőni 
fogom a menekülőket! 

Viszont érdekes, mostanában egyet sem sikerült elkapnom, noha 
észlelem, látom, ez a nagy hideg őket is sanyargatja, tizedeli. Az 
egyik pl., mert nagyot csattanó klumpámmal útját álltam, kisza
ladt az udvar hómezejére. Már majdnem elcsíptem, amikor a guta
ütött barackfánál, éppen egy csonttá fagyott szűcsgomba alatt, akár 
egy habos tortába, fejest ugrott a puha, tiszta hóba. Páratlan lát
vány volt. 

Egészen más a küzdelem fehér alapon! Fehér közegben! 
A farkát, úgy látszik, nem tudta behúzni, kilógott a hóból, ide

ges, didergő periszkópként vizsgálódott — tán látott is engem, tán 
örökre ott is maradok (szőrösen görbülve a fehérség fölé) lelki sze
meinek zománcára égetve. 

Nem volt erőm rálépni. Megkegyelmeztem neki, elszégyellve ma
gamat — hiszen ki tudja hány periszkóp figyelt még!? —, besza
ladtam. 

Ma meg az egyik üres nylonzsákban találtunk két megfagyott 
fiatal egeret. Nem értem egészen, hogyan gabalyodhattak bele, ho
gyan tévedhettek, veszhettek el az átlátszó falú labirintusban, hi
szen gyerekjáték lett volna átrágni nekik. Vagy azt hihették, künn 
vannak, közben a fagy benn volt velük erősen . . . 



A VILAGPORRÓL* 

CSÜNG AZ ÉNEK-ÓN 

B A N Y A I J Á N O S 

Char sorge-ával és bonnefoy duve-ével a Tisza 
mellékfolyóival 
Tolnai 
... tagozódom tovább, műfajra és évszakra, ma
gamra és másra, holott... Ám legyen. 
Tandori 

A Mirogojon, Sinkó Ervin sírjánál mondja Tolnai Ottó: „közeli már 
a nap / amikor majd újra fel kell vágni nyelvünket / néhány prak
tikus dolgot hogy megbeszéljünk / mert valami nem stimmel". Elhall
gattunk, csend van körülöttünk, hallgatás — ez a költő Tolnai diag
nózisa költészetünk (irodalmunk) helyzetéről, állapotairól; ezért kell 
újra félvágni a nyelvünket, ezért nem stimmel az a valami, ami akkor 
stimmelt igazán, amikor nem volt csend és hallgatás, amikor visszhang
zott a vers, mert beleütközött a kígyót-békát mondás ellenállásába, át 
kellett törni ezt a falat, nagy ribilliók közepette; akkor stimmelt tehát, 
amikor — úgy látszott — az ég világon semmi sem stimmel. Az első 
versek és az első esszék idején. Tolnai jól látja: „újra fel kell vágni 
nyelvünket". Nem tereli másra a figyelmet, nem kárhoztat másokat: 
az újra meg kell szólalni programját hirdeti, a mindenestül („modern
nek lenni mindenstül") megszólalás teljességét; a lehetetlent: úgy szólni, 
mintha először szólnánk. Mint húsz évvel ezelőtt. 

Azóta nagyot változott az (irodalmi) világ sora; újra időszerű lett 
B. Szabó György egykori figyelmeztetése, hogy „Lemaradunk..." 

Miről maradunk le? Ma nemcsak magasabban van költészetünk ér
tékszintje, standardja, ahogyan évekkel ezélőtt mondtuk, hanem a vi
lág — azt is mondhatnám, a világköltészet — felé is nyitottabbak va
gyunk, ami nem jelent mást, egyszerűen azt, hogy költészetünk értékei 
párbeszédet folytatnak, dialógikus kapcsolatban vannak a „nagy", az 
igazán modern költészet értékeivel: micsoda „mellékfolyói" vannak a 

Tolnai Ottó: Világpor. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1980 
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Tiszának, ugyanannak a Tiszának, ami akkor állóvíznek tűnt és jó 
„lágy volt, szőke" (József Attila). Költészetünk már válaszolni is tud, 
nemcsak kérdezni; ez a „párbeszéd-szituáció" lényege. 

S talán az sem mellékes körülmény, hogy erről, ezekről az értékek
ről, a dialógus feltételeiről — fogalmi nyelven — ha dadogva is néha, 
de beszélni tudunk; képesek vagyunk racionálisan (nemcsak intuitíve 
és impressziók útján) meglátni és leírni a költészet: a modern költészet 
jelenségvilágát. Kritikai gondolkodásunk egy részének már nincs szük
sége az érzelmi azonosulás lázaira, hogy a versről tudjon szólni; már 
nemcsak meghosszabbított metaforát mondhatunk a versről, fogalma
kat is. 

Valami mégsem stimmel, valamiről lemaradunk. 
Aligha férhet kétség a költő diagnózisához: pontos és hiteles — vál

ságtünetet és hiányérzetet jelöl. Költészetünk válságát és az ebből fa
kadó hiányérzetet. Mivel lehet ezt igazolni, miben lehet ezt meglátni 
és érzékelni, a mást mutató tények ellenére is? Furcsa talán, de nem 
abban, ahogyan költészetünk beszél, mert jól beszél, okosan sajátít el 
fogásokat és hangszíneket, gondolkodik is, az érzést nemesítve gondol
kodik, hanem abban amit mond, amiről beszél, ami élmény- és lét
anyaga. Mintha a „verscsinálás", a modern versformásás csínját-bínját 
(okosan, hasznosan) elsajátítva megfeledkezett volna arról, hogy ez 
csak külső dísz, ornamentika, ami csak akkor működhet, hathat, befo
lyásolhat, ha van tartalma, ha átfogja a lét rejtélyeit és titkait. Ezzel 
nem volt egykor baj, éppen ezzel. És hogy most ezt támadta meg va
lami — szellemi, intellektuális — kórokozó, innen származik a költő 
figyelmeztetése, innen a vészjósló diagnózis. És itt kellene most a köl
tészet kritikájának fellépnie, annak ellenére is, hogy jó tapasztalatok 
alapján tudja, semmiféle — kritikusi — külső beavatkozás ezen nem 
változtathat. Minthogy nem, vagy csak kerülő úton, mondta ezt köl
tészetünk kritikája, ezért lépett fel a költő, ezért állított fel ő diagnó
zist, nem is a költő módján, hanem a kritikusi számonkérés nyelvén. 

Az ilyen „felszólalásnak" is vannak azonban előzményei. Mert jó 
húsz évvel ezelőtt sem a kritika fogalmazta meg, csak hirdette és vissz
hangozta, hogy itt egy másfajta és mást mondó költészetre van szük
ség, ennek jött el az ideje, ennek kell — ha botladozva is — új térsé
geket meghódítania a költészet és a világban váló létezés számára. 
Azzal, hogy másról beszélt, az akkori fiatal költészet nyitotta meg a 
költészetről való gondolkodás új útjait is. 

Most, Tolnai Ottó új kötete, a Világpor ismét ezt teszi. Mást mond, 
másként fogalmaz, intellektuális és emocionális tartalmakat, másfajta 
létélményt hódít meg költészetünk számára, pedig eszközei, ahogyan 
beszél, az ornamentika mintha mitsem változott volna. Ajtót nyitó, 
kezdeményező kötet a Világpor. A költő hangja alig változott a ko
rábbi kötetekhez képest, igaz, nemesebb lett, és változatosabb, jobban 



bírja a magas és a mély hangszíneket, szusszal is tovább bírja (ezért 
tekinthetők a kötet ciklusai mind sorban egy-egy hosszú versnek). A 
költői közlésmódnak ez az állandósulása még olyan — korábban gyű
lölt — versformáló eszközöket is „visszaenged" a vers testébe, mint 
a rímek és a kötött ritmus, persze csak alaksejtelmek formájában, de 
így is láthatóan, hallhatóan. Azt jelzi ez, hogy Tolnai Ottó verse a 
Világporhzn a korábbi kötetekben már felismert módon stabilizálódott, 
ezzel együtt azonban — például a karfiol-kötethez viszonyítva — 
„formásabb" lett, célratörőbb, kevesebb benne az elterelő assszociációs 
láncolat, annál több azonban a nyelvi szigorúság és tisztaság, annál 
biztonságosabb a motívumok, az ismétlődések és párhuzamosságok útja, 
annál körülhatároltabb a metaforizáló gyakorlat. 

A formának ez a „tisztulása" hozta felszínre most azokat az új köl
tői tartalmakat, a létélménynek és létanyagnak azokat az új rétegeit, 
amelyek miatt kezdeményező kötet a Világpor; vele valóban közelít az 
a nap, amikor — újra — meg kell beszélnünk néhány, költészetünket 
és ezen belül egész életünket érintő „praktikus dolgot"; alapkérdéseket, 
mert a praktikus dolgok mindig alapkérdések, a részletekre nincsenek, 
vagy csak alig vannak tekintettel. Például a líraiság alapkérdéseit kell 
mégbeszélnünk. Azt, hogy miért oly kevés az igazán lírai költemény 
mifelénk. És hogy ez megbeszélhető legyen, Tolnai Ottó példát mutat. 
Kötete első ciklusainak legtöbb darabja ilyen lírai költemény, az eg
zisztencia érzelmi titkai szólalnak meg bennük. Olyan alapot nyújtva, 
amelyről már el lehet indulni egy új költői — lírai — érzékenység meg
fogalmazása, fogalmi (kritikai) láttatása felé. És ezzel egyidőben kell 
megbeszélnünk azt is, hogy hova tűntek költészetünkből a felfedezés 
mámorának nyomai, a nagy világjáró félismerések izgalmai? Miért állt 
be helyükre egyfajta póz, a mímelés megannyi változata? A Világpor 
versei ebben is példát mutatnak. Önmagukat fedezik fel és önmagukat 
írják egy-egy idézet formájában, néhány név, festők és költők, „idegen 
varosok" felemlítésével. A mások szövegeivél — versekkel, festmé
nyekkel, naplókkal •— való párbeszéd az új vers rejtjeleihez nyújt kul
csot, ami elsősorban azt jelenti, hogy megteszi valaminek, versnek, a 
nyitottságot, az asszimilációs képességet, a tájékozottságot. Költésze
tünk az utóbbi években mintha iránytűjét vesztette volna, a Világpor 
azt is felmutatja, hogyan lehet megtalálni az utat, hogyan lehet a nyílt 
tenger poklából is révbe jutni. 

S még valamit mutat meg — ismét a kezdeményezés szándékával 
— Tolnai Ottó új kötete. Azt, hogy a költészet csak akkor lehet igazi 
(értsd ezen: korszerű és értékes), ha a jelenbe fészkeli be magát, ha az 
éppen mostban, a most történőben, keletkezőbeen és alakulóban mond 
mást. Ha létezése számára nincs is más idő, mint a jelen, akkor is, ha 
innen a múlt felé tájékozódik, ha innen lép rá az állandóságok, a me
tafizikai minőségek időtlenségének színpadára. Tolnai Ottó verse nem 



kérdez a máról, az 6 verse már meghaladta a kérdezés stádiumát. A 
jelenről beszél inkább, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a jelent termeli 
ki és teremti meg számunkra. Olyan versek a Világpor darabjai, ame
lyekben az itt-létet, a most-bzn való benne létezést: életünket, sorsun
kat fedezhetjük fel. 

Hogy a szakadék szélére helyez bennünket? Hogy a semmi felett 
légtornázik, mindig mintha a zuhanás, a lezuhanás és kiterülés leg
utolsó pillanatában — ez nem mond mást, nem mutat mást, csak azt, 
hogy (innen valami ismét kezdődni látszik) énekeljetek, ha éneketeket 
felzabálják is, mert fújja a szél a világ porát. Ha énekeltek, talán nem 
marad „a titok csődörszín pöcsétje" feltöretlen. 

A SZABAD ÖTLET POÉTIKÁJA FELÉ 

T H O M K A B E Á T A 

VERS/REND. Tolnai Ottó költészetének olvasója számára sosem ké
pezett dilemmát a tény, hogy Tolnai szabad verset ír, hogy egész alka
tával vállalta a modernnek lenni mindenestül programját, hogy saját 
törvényű nyelvet alkotott magának, hogy gazdag formavilágot művelt 
ki. Ennek ellenére kérdések fogalmazódnak meg benne, melyekre egyet
len nekifutásban nem is fogalmazódhatnak meg a válaszok. Benveniste 
szerint egy nyelv mindig kategorizáció: tárgyak létrehozása és viszo
nyok létesítése közöttük. Tolnai ennek a megállapításnak a vetületében 
tehát nemcsak nyelvet alkot, hanem tárgyakat is, verstárgyakat. Mi
lyenek e verstárgyak? Milyen viszonyok létesülnek közöttük? Mi ké
pezi e versek RENDJÉT? Mi teremt a versek ciklussá, a ciklusok kö
tetté, a kötetek művé teljesedő folyamatában rendét? A további feltá
rást igénylő kérdések: hogyan konstituálódik a Tolnai-vers? Hogyan 
bontakozik ki a Tolnai-vers világa? Tolnai versvilága? Milyen forma
teremtő elvek és eljárások működnek a versek mikro- és makrostruktú-
ráiban? Valamint: milyen vonulatok metszik át költészetét a Gerilla
daloktól a Wilhelm-dalokig? Költészetének ontológiai kérdésein elmél
kedve, ezeket felfejtve, legombolyítva a Tolnai-vers genezisével egyidő-
ben a modern vers genezisének folyamatával is szembenézhetnénk. 

KÖZELKÉP VAGY RENDSZEREZÉS? Az egybeolvasó* globális 
összefüggéseket kereső, íveket, síkokat, érintkezéseket, átfedéseket, is
métlődéseket, redukciókat és gazdagodásokat nyomozó olvasás mellett 
mind erősebb a kényszer, hogy Tolnai költészetét (vers)testközelből 



nézzük, lássuk, halljuk, tapintsuk ki. A részelemzések, a fonetikai-vers
tani, retorikai és nyelvi, poétikai és strukturális, szemantikai és stilisz
tikai lencsékben felnagyitható közelképek iránt legalább olyan csábítást 
érzünk, mint annak kimondására, hogy a modern magyar líra egyik 
legösszetettebb és barokkosán gazdag költői müve a Tolnai Ottóé. Szin
tézis és torzó egyidőben, melyben kihívás és megtorpanás, a költői be
fogás és áttekintés korlátainak merész kimozdítása és parcializálódás, 
szociográfiai hitelű autentikusság és önmitizálás érvényesül egyidóben. 
A Világporban az új terek és formák kisajátításának bravúros gesztu
sai mellett kínrímek, öncélú szójátékok, infantilis nyelvi próbálkozá
sok önmagukba visszatérő körei gyűrűznek. Klasszicizálás és nyugtalan 
új ingerek, archetipikus képzetek, gazdagon sorjázó emblémák és új 
mítoszok, motívumok, jelentésfelbontások és összeállások, spontaneitás 
és megtervezettség, konstruálás és destrukció e költészetet növekvő/lan
kadó, de változatlanul jelenlevő feszültségben tartják. A Világpor ered
ményeinek és egyenetlenségeinek váltakozásával a Tolnai-versvilág, vi
lágvers, képvilág/világkép mélyítése, továbbépítése, összetettebbé tevése. 
A kötetet a mikrometszetek elszaporodása, a számvetés gesztusai, a 
leszámolás és kényszerű összegezés rezignált hangjai, a friss benyomások, 
észleletek, impulzusok fáradhatatlan áramlása, a régiek felújítása és 
emlékszerű megidézése, a vizuálisból a verbálisba, a verbálisból a ze
neibe való áttevődések játékai uralják. Szétesések és összeállások dina
mikája. 

Hol verhet léket az olvasás e költészet burkán, mely hol kikezdhe-
tetlenül szilárdnak, hol nyúlósnak és képlékenynek tűnik? Burok azon
ban van és a meglékelés számára számtalan a kijelölt/jelöletlen hely. 
A burok alatt áramok, örvények, holtágak és sodrások sokasága. A 
burok alatt nemcsak e költészet középpontban álló énjének arcán mé
lyülnek a ráncok, hanem vele együtt mindannyiunkén, vele együtt vi
lágunk, terünk, tájunk, síkunk, síkságunk barázdái is mind élesebbek, 
markánsabbak, metszettebbek. Antropológiánk megkerülhetetlen doku
mentumait faragják e vésők. 

A TOLNAI-VERS RETORIKÁJA. Néhány évvel ezelőtt provoka
tívan hangzott volna a Tolnai-vers retorikája, poétikája, verstana 
iránti kérdezősködés. A formakísérlet, a szabad vers, az inkoherens 
szerkesztés, a formátlanság és a mondanivaló költőietlensége elhomá
lyosította a tényt, hogy a versírás eme domináló felszíni jegyei mö
gött, e jegyek ellenére saját formavilágot, koherens verstant, új reto
rikát érlel ki. Nonszensz vagy megkerülhetetlen tény? A modern 
költészetnek tényleg nem lenne kibúvója e kötelékek alól? Kétségtele
nül van. Egy adott ponton túl azonban az elvetett korábbi struktúrák 
helyébe újakat termel, melyek tagadva/vállalva, spontánul/tudottan 
megszervezik e költészetet, Tolnai sok száz verse, mint a pók a szálat, 



folyamatosan bocsátotta ki saját törvényeit, s e törvényiháló nem más, 
mint költészetének poétikai-retorikai rendszere, szabályainak pókhálója. 

Olvasójának, értelmezőjének nem kell modelleket konstruálnia e háló 
felfejtésére, csupán észlelnie kell, felszínre kell hoznia e világ, e háló 
térképét. £ rajz vonalainak meglátása és aláhúzása lehetetlen annak a 
szélesebb kontextusnak az ismerete nélkül, melyben a Tolnai-vers lét
rejött: e kontextus, a század modern művészete, zenéje, irodalma szug
gesztív erővel befolyásolta a Tolnai-vers létrejöttét, útját, mozgásirá
nyát. Szöveg és szövegkörnyezet egymásra utalása költészetünkben so
sem volt ilyen intenzív, mint Tolnai esetében. AZ ÉN KÖLTÉSZETEM 
NYITOTT (50). Versének olvasója hasonló „nyitottságra kényszerül", 
egyébként értetlenül állhat utalásainak és átvételeinek, verset kiváltó 
ösztönzéseinek és emblémáinak színe előtt. Versének értelmezője e té
nyezőkön kívül aligha zárkózhat el a modern verselmélet felismerései, 
fogalmi-módszertani eszközei elől: az „értelmező szöveg" kontextusa 
csakis a mai költészetszemiotikai vagy esztétikai teória lehet. A Tol
nai-vers szemiotikai feltárása hálás feladat lenne, hisz a versírás talán 
senkinél sem olyan intenzív jelteremtés, tudatos szemiózis, mint Tolnai 
Ottónál. 

A BŰVÖS KOCKA JELENTÉSTANA. A bűvös kockának hat lapja 
van: egyszínű (homogén) síkjai elemekből állnak. Egy-egy négyzet el
fordítása a tengelyek mentén új sík elemévé válik. Eközben magával 
viszi saját színét (jellegét), az utalást (emléket) arra az eredeti síkra, 
melynek szerves része. A síkokat versként, elemeiket a vers motívumai, 
képeiként kezelve, a következő észrevételt tehetjük: az olyan költészet
ben, mint a Tolnaié, motívumok, képek, szavak, gondolatok rendszert 
alkotnak. Rendszerjelleget nem az egyszeri előfordulás, hanem az új
bóli, a megismétlés kölcsönöz nekik. A szó-, képismétlés motívumot ké
pez: ez a fajta ismétlődés a vizsgált költészet egyik alapeszköze, po
étikai eljárása. A Tolnai-vers alapszótára motivikus elemekből, képek
ből, tárgyakból konstituálódik. Az alapszótár olyan szócikkei, mint a 
karfiol, csipke, vasaló, maszk, hegedű, gipsz, méz, liszt, mész, hó, agy, 
gyöngy, púder, zsilett, por, golyó, gomba, kocka stb., eredeti „síkjuk
ból" kontextusukból kilépve, más versek síkjába, szövegkörnyezetébe 
bekerülve sajátos folyamaton mennek keresztül: 

1) motívumokká válnak; 
2) állandó elemekként jelentkeznek (ezért van helyük az „alapszó

tárban"); 
3) minden újabb megjelenéssel immár a motívum gazdagszik a szó 

és szövegkörnyezet egymásra hatásának eredményeképpen; 
4) erősödik a versek közötti viszonyrendszer; 
5) a szövegközi térben az összefüggések nyomán intertextuális háló 

létesül, melyben az egyes verselem szemantikai aurája bővül és a. 



verssíkok viszonya mint visszaható szemantikai tényező, mint kon-
textuális mozzanat, újradefiniálja az egyes elem jelentését. 

A bűvös kocka-analógia jelen esetben a vizsgált költészet szövegközi 
vonulatainak érzékeltetését szolgálja: a variálható felületű kocka meta
forája a költészeti rendszert mint térbeliséget, mint több dimenziós 
univerzumot kívánja hangsúlyozni. A kilépés a térbe, a kilépés a vers
síkból a verstérbe Tolnai költészetének kezdettói fogva jellemző vonása. 
Az interpretációnak (egy elvégzendőnek) kell eldöntenie, milyen erők 
dobják ki az egyes motívumokat az egyes vers kontextusából a szö
vegközi térbe, s miért éppen az adott képek, szavak, tárgyak válhattak 
elementáris jelentőségűvé ennek a térszerfiségnek a megalkotásában. Á 
kérdés megválaszolására az eddigi kötetek, versek szisztematikus vizs
gálatára lenne szükség. Az, ami már most bizonyos, hogy ezek a gya
kori elemek mikrovilágunk profán tartozékai, melyeknek konstans 
költészeti eszközzé transzponálása időben-térben determinált köznapi 
valóságunkat teszi meg esztétikumának centrális tárgyává. Az átminő-
sülések nyomon követése ezért tűnik sarkalatos mozzanatnak: tenge
lyeik mentén torz, költőietlen realitásunk mitológiává, szimbolikává 
emelkedik. 

SZÉTSZÓRÁS VAGY EGYBEKAPCSOLÁS? A motívumok kérdé
sében rendszerint az egybekapcsolásokra szpktunk felfigyelni. A meta
fora tárgyalásakor ugyancsak az analógiák, a hasonlóságok, az átfe
dések, a felcserélhetőség mozzanatait, a rímeknél a hangtani-szemanti
kai reláció létesülését hangsúlyozzuk. Tolnainál ezek az egységek kettős 
funkciójúak: a kapcsolással egyidőben a szétválasztás, az analógia mel
lett a szembeállítás eszközei. A megoldás a szemantikai mélystruktú
rában mint bázisoppozíció, a felszíni struktúrában mint ambivalencia, 
jelentésfelbontás és jelentésösszeállás kettőssége, a szerkezet vonatko
zásában mint a koherencia és a diszperzivitás, strukturálás és lebontás 
nyilvánul meg. 

A klasszikus költészet több szinten működő tartozéka a rím, a mo
dern versben háttérbe került, szerepváltáson ment át vagy teljesen ki
veszett. Kiveszése egyidejű a lírai formák prózai transzformációjával. 
Az alpvetően modern, új versírás azonban amellett, hogy elkerülhe
tetlenné teszi a formán belüli és a formák közötti átalakulások vizsgá
latát, paradox módon a hagyományos eszközök újrafelfedezésével, fel
újításával jellemezhető. A Világporban nem a versmérték, hanem a rím 
és a rímszerü jelenségek jutnak szerephez: nem ritmikai tényezők, ha
nem a jelentés és a szerkezet kibontásának elemei. A rím hagyományos 
konstellációban hangzásbeli harmóniát és jelentésbeli diszharmóniát 
egyesít. Közelség és távolság, taszítás és vonzás uralják. Úgy tűnik, 
éppen ez a természetes adottsága készteti Tolnait arra, hogy felhasz-



nálja a rím lehetőségeit, sőt, rím nélküli verseinek hátterében is mintha 
a rím közelítő/távolító szerkezeti elve működne. 

Ez a mozzanat közvetlenül összefügg azzal a fokozódó érzékenység
gel, melyet Tolnai a nyelv akusztikai szférája iránt tanúsít. A Világpor 
utáni Wilhelm-dalok sok darabja közvetlenül a hangzáshoz, nem az 
eufóriához, a jóhangzáshoz, hanem a hangzó beszéd groteszk torzu
lásaihoz fordul, ahhoz az értelmen túli nyelvi réteghez, mely absztrakt 
formában szuggerál jelentést és értelmet. Nem is az olyan kijelentésekre 
gondolunk itt, mint a: SZERETEM HALLGATNI / HA PATTOG A 
LILA ZOMÁNC (Wilhelm-dalok, 10.), hanem az ilyen sorokra: HU 
VAN NEKEM HU / HU VAN NEKEM HU (24. dal); a CAPTA-
TOK-KAPTATOK szópárra épülő 2. dal; SÜLLYED A HAJÓ / DU-
UUUUUU (18. dal) stb. A Wilhelm-dalok a korábbi versekben is je
lentkező, de erőteljesen ki nem aknázott nyelvzenei hatásokat megnö
velik, új kiterjedést biztosítva ezzel a leépített, visszafogott, primitívvé 
tett nyelvi közlés szuggesztív felidéző erejének. 

SZABAD ÖTLET EZ A REND. A Világpor motívumai, rímei, me
taforái, versszerkezetei közvetlenül a szabad ötlet EZ A REND (234) 
tézisének rendelődnek alá. Annak az eszköztárnak a tartozékai, melyet 
József Attila nyomán Tolnai a szabad ötlet fogalmával egyesít. Itt a 
szabad ötlet formaszervező elvként, kompozicionális kánonként, mfl-
fajkonstituáló jegyként nyer meghatározást. A szabad ötlet e ver
sekben mint a) akusztikai, b) morfológiai, c) szemantikai és d) poéti
kai vonatkozású jelenséget vizsgálhatjuk. A fogalom alá gyűjthető 
megoldások mindegyike reflektálja a tézisben rejlő paradox dichotó-
miát: a szabad(ság) és a rend egymást kizáró, egymásban levő, egymás 
mellett levő, egymás ellen levő kettősségét. 

A szabad ötlet elve az asszociációs szerkesztés és spontán versterem
tés mozgatója. A Világpor asszociáció-tipológiája a fenti négy jelenség
réteg nyomán írható le. A rétegek további osztásával árnyalható a kép: 
az akusztikai asszociációk azonos hangsorok, azonos hangzású, több 
jelentésű szavak, azonos kezdőhangú, más jelentésű, azonos hangzású 
szóelemek (összetett szavak részegységei, tövek, ragok egybecsengései 
stb.), szabályos rímet eredményező és rímet nem létesítő szópárok, szó
csoportok között működnek. A morfológiai alapú kapcsolatok a fent 
említett változatok szerves tartozékai: a figura etimológica is variáló-
dik, ugyanazon szótő új összetételekkel rétegeződik. A nyelv lexiká
lis sajátságai iránti fogékonyság, a szóösszetételek szétválasztása, újak 
konstruálása, szójátékok, szólások felrázása és jelentéstani deformációja, a 
nyelvben rejlő humor-források, groteszk összecsendülések e versek po-
étikailag releváns eszközeiként jelennek meg. 



ASSZOCIÁCIÓ-SZÖVÉS. A Karton & karfiol & ciklus egyik egy
szerűbb rövid darabja az érintett asszociáció-változatok közül jó né
hányat futtat egymásba. MINT A KARÁCSONYI KAKTUSZ / CSÖ
PÖGŐ VÉRSZ1NE / A TÉLBEN / A BlBORTETÚ TESTÉBŐL / 
/ MÉSSZEL KIVÁLASZTOTT / KÁRMIN / KÁRPIT / KÁRPÁ
TOK / KARTOTÉK (BENNE VAGYOK BIZ ÉN) / ÉS KEDVESEM
NEK LÁTHATATLAN PÜDER AGYAR-ÉK (91). A vers címe a Piros 
lehetne, de a szó neme fordul elő a szövegben. A vers egésze tehát a piros 
in absentia metaforája. A piros vagy a vörös jelentéstanilag ekvivalens ki
fejezései a szövegben a VÉRSZ1N, a BlBOR, a KÁRMIN. A kárminnal 
alliteráló KÁRPIT, KÁRPÁTOK s a KÁRPÁTOKRA visszahangzó 
KARTOTÉK a részleges akusztikai azonosság mellett új, minőségileg is 
más képzetkört kapcsol be a versbe. A természeti képek sorába ékelődő 
szó a társadalmi szférára (bürokrácia, adminisztráció, dossziék) való 
utalásával semlegesíti az előbbiek vizuálisnhangulati egységét. A záró
jeles rímelő egység (BENNE VAGYOK BIZ ÉN) a szubjektumra, hely
zetére, létállapotára vonatkozó megjegyzésével groteszk módon hajlítja 
el a vers ívét. A torzítást, elferdítést a kínrímszerfl hangzati egybe-
csengés (KARTOTÉK-ÉN) segíti. A vers utolsó sora (másik versből való 
átvétel) a jelentéstani össze nem tartozás és az akusztikai rímelés ket
tősségével a szabad ötletszerű, inkoherens szerkezetű vers elemévé válik. 

A kiragadott szöveg egyike azon nem összetett kompozíciójú versek
nek, melyekben a versépítő eljárások általunk jellemzőnek tartott vál
tozatai funkcionálnak. Az asszociatív szerkesztés, az együvé nem tartozó 
észleletek, kijelentések sora megközelítőleg három típusban ragadható 
meg: 

a) a felsorolásszerű társítások absztrakt szinten egyesülnek, egy
másba épülnek, 

b) az asszociációk laza, oldott egymásmellettiségben maradnak, 
c) az asszociációk egymástól idegen, távol levő szférákat érintenek, 

de összefüggést nem létesítenek közöttük sem hangzati, sem mor
fológiai, sem szemantikai, sem kompozicionális szinten. 

A harmadik típus társításai között helyenként akusztikai egybecsen-
gések nőnek verstestté anélkül, hogy a szemantikai szférában egyesül
nének (pl. KARBIDÉGÖ-KARNAGY-KARHATALOM, 103). A kü
lönböző motívumokat szerves egységgé tömörítő vers remek példája az 
a nyolcszoros darab, mely a klasszikus lírai dal hangulati egységét egy 
olyan versben teremti újjá, melynek elemei között sem képi, sem akusz
tikai, sem fogalmi vonzás nincs. A vers jelentése alig verbalizálható: 
lüktetés, szó formájú hangulat, absztrakcióvá tisztulás. SÓTELEP / 
/ SZALMAKAS MÉZMELEGE / GIPSZDÍSZ-RAKTÁRBAN TÖL
TÖTT NASZÉJ / HAJNALA / ZSEBBE REJTETT TOSZKÁN SZI
VARVÉG / HAGYMAHÉJZAJA / SÓTELEP / SÓTELEP HAJNAL-



ZAJA. A néhány határozói és birtokragon kívül szinte nincs gramma
tikai jele sem a felfűzésnek. A vers a szabad ötlet RENDJÉT magas 
szinten realizálja. 

A SZABAD ÖTLET MINT FORMA ÉS JELENTÉS. Az asszoci
áció — mikrostrukturális vetületein kívül — maga alá gyűri a vers
forma kiszögelléseit, pilléreit, vázát is. Nem szilárdságot, hanem folya
matszerűséget reflektál a formában: a kánon nem a rögzített kompo
zíció, hanem a létrejövő/megszűnő, felépülő/széteső szerkezet. Versként 
változik a modell. A Világporban versszilánkok, fragmentumok mellett 
epikus hömpölygésű prózaversek, dalszerű kis formák szomszédságában 
vers formájú napló, útirajz, ars poeticát evokáló megnyilatkozások, 
szubjektív vallomások, saját költészettörténet olvasható. Spontaneitás 
vagy tudatosan művelt formateremtés? A mondanivaló sokrétűségének, 
az élmény változatosságának, az érzékenység sokoldalúságának vagy 
egyszerűen a nyitottságnak a következményei? A Világpor verseinél 
mindezen tényezők hatnak. A Wilhelm-dálok e tekintetben egyneműb-
bek, homogénebbek: a cikluson végigvitt hangnem, beszédmodor, tema-
tikus-motivikus vonulat rugalmas, de összetartottabb konstrukciókat 
hoz létre. A versforma mint makrostruktúra éppúgy hierarchikus kép
ződmény, mint a szemantikai vagy a nyelvi univerzum. Alapegység
ként rendszerint nem versszakok határolhatók be, mint a külsőleg 
tagolt versben, hanem hangsorok, szavak, verssorok, esetleg sorpárok. 
Dsszeállásuk, tömbösödésük flexibilis és változékony. Rekonstruálásuk 
nem lehetetlen, de megnehezített. A kompozicionális egységek fókuszok 
köré gyűjtött csoportosulások, melyekből sugárszerűen lövellnek ki az 
asszociációk vonalai. Modellszerűnek tűnik a táguló, valamint a vers 
szubjektumához visszatérő, szűkülő kompozicionális ív. Tárgyi észle
letek, plasztikussá tett percepciók konkrétumától észrevétlenül eltávo
lodva általánosító az egyik, tényszerűségektől elforduló, önmagába, ön
magához visszanyúló a másik. 

A ruszin néni rongyszőnyege (65) végtelen langyos szőnyeggé transz
ponálódik az egyik versben. A HOL A SZÉP DOBOZOK gyakorla
tias kérdése a másikban az identitás elvesztésére való rákérdezésben 
folytatódik: HOL AZ ÉN ÉNEM (80). Tárgyszerű kijelentések záró
soraként olvassuk egy helyen: AZ ÉNEK MAR NEM ÉNNEKEM (56). 
Az elveszett karóráról szóló vers zárása: KARÓRÁT NEM SZOKTAK 
ELDOBNI CSAK ÜGY NAGY ÍVBEN AZ UTCÁN / MINT 
AHOGY MAJD ÉN ELDOBOM MAGAMTÓL MAGAM (57). A 
tartalmi-képi kitárulása, megnyílása e verseknek a tárgyi világ, a kö
röttünk levő, mindennapi, profán eszközök lajstromait észrevétlenül 
jelentéssel telíti. Tolnai világának, Világporínzk alapelemei szinte ki
vétel nélkül olyan tárgyak, formák, anyagok, melyek önmagukban 
semmiféle költőiséget, semmiféle esztétikumot nem hordoznak. A lisz-



teszsák, a nullás liszt, a vasaló, a karóra, a rongyszőnyeg csak ebben 
a „porlandósága", porhanyóssága, látszólagos szétesettsége ellenére is 
koherens módon felépített költői univerzumban minősülnek költőivé, 
metaforikussá. 

Tolnai létrehozott, megalkotott (vers)tárgyai elidegeníthetetlen do
kumentumai, realisztikusan leképzett tartozékai annak a földrajzi tér
résznek, melyben egzisztálunk. £ bravúrosan összeválogatott, felhor
dott, faragott, metszett, gyúrt {vers)tárgyak szimbolikussá minősülő, 
absztrahálódó jelentésdimenziói legalább annyira jelentősek, mint köz
vetlen, denotativ, „tárgyra utaló" jelentésük, szociografikus veretük. A 
Világpor versnyelve ezért mozog minden szintjén legalább két irány
ban. A nyelv tárgyai között létesített szemantikai-formai viszonyok biz
tosítják egyfelől a valóságra vonatkoztatás, másfelől a kitágítás, a 
szimbolizáció lehetőségét. A Világpor középpontjában álló vers-szub
jektum azért nőhet önmaga fölé, fölénk, azért válhat egyediségén túl 
általános érvényűvé beszéde, mert diskurzusa az élményekről, a dol
gokról, a benyomásokról, a létállapotról párbeszéd a világgal, a benne 
levőkkel, valamennyiünkkel. E párbeszédben megtalálni saját helyün
ket, saját hangunkat, a Világpor által felkínált lehetőség. 



PANASZOS FINTOROK 

VAJDA GÁBOR 

Költészetünkben a hatvanas évektől kezdve az életjelenségekkel szem
beni magatartást a humor kezdte áthatni, s a fiatalabb valamint az idő
sebb nemzedék szellemi érdekellentéte egyfelől a vállalt melankólia, az 
elszánt komolyság, a meghatódó érzelmesség, másfelől pedig a mélyebb 
ösztönösségre hallgató kritika és önkritika, a bánatban is vigadást ke
reső életesség konfliktusaként is felfogható. Innen szemlélve úgy is mond
hatnánk, hogy újjászületni akaró költészetünk tulajdonképpen a humort, 
a szellemi mozgásszabadságot, az (ön)ellentmondásra való jogot hi
ányolta az áhítatos formatisztelők világszemléletéből. 

Tolnai Ottó költészete az egyik főszerepet játszotta a művészetnek e 
komolytalanításában, melyben sem a közmegegyezésre épülő hagyomány, 
sem pedig a közösség fikciója nem adhat megnyugtató menedéket a ma
gány kiszolgáltatottságára fokozottabban reagáló költőnek. Fehér Fe
renc így adta meg e porondra lépő magatartás számára a végszót 1957-
ben: „Virág miért lettél? / Világ, mivé tettél? / Mit érhetsz magad? / 
Innen már ki nem marnak, / itt már rothadni hagynak; / ez végleges 
hazád. . ." (Tisza-parti vallomások). Ha eltekintünk attól a lelkesedés
többlettől, ami a csoporthoz tartozás tudatát megalapozta s a szellemi 
kicsapongások betyárörömeit is csak átmenetieknek, érési fázishoz kö
töttnek véljük, akkor azt kell mondanunk, hogy a Symposion-nemzedék 
költői is valójában az idézetben érintett életélménnyel szembesülnek, 
noha egészen másként igyekeznek azt fölülmúlni, illetve költészetté 
transzponálni. Fehér Ferenc versében a személy sorsáról van szó mindig, 
az én vállalt magatartása és egy konkrét élethelyzet találkozásának 
eredménye. A válság a magatartás valamint a szituáció konfliktusának 
megoldhatatlansága. Tolnai (mert hiszen akkor is rá gondolunk jelen 
esetben, ha általában a Symposion költőiről szólunk) a költészetben nem 
ismer él közvetlen kapcsolatot a közéleti attitűd és a versbe vitt én kö
zött: „hol az én / hol az én énem" — kiált fel egyik versében. Nem 
énelvesztésről, zuhanásról, tragikus életfordulatró] van itt szó — hi
szen Tolnai Ottó játszik az élettel, s csak a létet, az ész mögötti ta
pasztalásokat veszi komolyan. A hagyományos költői én szerepeket 
vállalt, míg az új poézis pillanatnyi pózokban realizálódik, s versről 
versre haladva új arcot mutat. A Fehér Ferenc-típusú költő meg tudta 
nevezni félelmeit, a Tolnai-féle, nem igyekezvén énje egyértelmű tárgyi-
asítására, a lét és nemlét libikókáján egyensúlyozva szorong. Korábban 
a magatartás volt támadó önvédelem, most a magatartás humoros meg
kérdőjelezése a fegyver. Az új költőiségnek sajátos hitelességet a hozzá 
gerincesnek mondható hagyományossal szemben az ad, hogy leértékelései 



a költőnek egy-egy állapotát sem kíméli: „a rádió erős / én gyönge 
vagyok / nagyon gyönge kedves hallgatóim" — ítéli el és menti fel ma
gát humora által Tolnai Ottó. A rút és a visszataszító nem a romantikus 
ars poeticák transzcendens eszményei révén nyer költészeti jogosultságot; 
a sokak számára még mindig elvetendő témák és módszerek a szatíra, 
a paródia és az önirónia kellékeivé lesznek. Korábban a nyelv az egyé
niség függvénye volt; itt fordított a viszony: a nyelv és az általa kö
rülhatárolt jelenség teremtik meg egy-egy pillanatra a költő ál-álláspont
jának érzékelhető formáját. A „legyek" szóalak például egyes szám első 
személyfi ige felszólító módja mellett névszó többes számaként is 
felfogható. Tolnai a levest, a megtestesülést, a célszerű földi létezést ily 
módon egy, az ember számára inkább kellemetlen, mint káros rovar
fajjal hozza összefüggésbe. Ugyanabban a versében található többek 
között ez a két sor: „legyek a kenőcsös kartontablón"; „legyek fa me
lyen villám fut keresztül". A klasszikus költőkön iskolázott olvasó nyil
ván megbotránkozik, mikor a szabadságharc prófétájának életvízióját 
ilyen gusztustalan összefüggések közé helyezve látja viszont — csakhogy 
nincs tudomása valamiről. Arról, hogy számos Tolnai versben a blasz-
fémia talán a költő számára is csupán a nyelvre hagyatkozás után, a 
spontán megfigyelést követően tudatosul. Nála tudniillik a mindennapi 
élet észlogikájának parancsuralma által kijelölt arányok egyszerűen meg
szűnnek: a dolgokra való rácsodálkozás az egyes elemeknek a gépiesen 
elfogadott összefüggésekből való kiszorítását jelenti. Az ilyen látásmód 
szimbolikus többlettel gazdagítja a tárgyakat, misztikus célzattal nö
velve meg azok jelentőségét. 

Az öniróniának természetesen igen sok változata létezik — s ez annak 
a függvénye: hogyan illeszkedik a költő a társadalomiba; milyen az 
önismerete; miként alakul a sorsa a konkrét történelmi viszonyok kö
zött. Tolnai Ottó humora, megjelenésformáját, intenzitását tekintve, 
rendkívül változatosnak mondható: skálája a vitatható kétértelműségtől 
a cirkuszi harsányságig ível. Hajlam és sors, gyermekkori álmok és nem
zedéki feladat találkozik a költő vers-gesztusaiban: „cirkuszi törpe sze
rettem volna lenni ha megnövök" — vallja; másutt pedig öngyilkossá
gát is teátrálisan, „a gyönyörű trevira-cirkuszsátor közepén forogván" 
képzeli el. Nosztalgiái és alkalmi pózai dilemmát is szülnek számára: 
„légtornász vagyok-e én avagy lírikus". Képtelen s nem is akar egyér
telműen állást foglalni, ez megállapodást, beszűkülést, a jelenségek meg
közelítési lehetőségeinek megrendszabályozását jelentené számára — ő 
viszont szelleme teljes felületét igyekszik harcba vetni. Indulatai között 
a rombolás a legszembeötlőbb, ez azonban inkább csak a látszatok ellen 
irányul, az élet szent felszínét aknázza alá. Azt akarja ugyanis, „amit 
versben senki még", ezért „SZÉT AKAROM TÖRNI E TÁJAT A 
TÉRDEMEN". 

Nem kicsinyes: negatív világképén saját maga is szerepel, lélektani-



etikai ismeretei kiválóak. Minthogy embertársait éppannyira lehetetlen
nek érzi, mint saját magát, bohócgesztusaival, a burleszk elemeivel jel
képesen az eltorzuló nyájszellemet figurázza ki. A nagy komikusok 
ismert effektusait (például Chaplinét) szélsőséges fekete humorral tetézi: 

Megszúrom magam egy gombostűvel 
s úgy tetszik 
mintha valaki más szúrt volna meg 
mind dühösebben keresem a tömegben a tettest 
már a tömeg is keresi velem 
némelyest ugyanis értek a tömeg nyelvén 
végre egy lazaopöttyes kis figura rámutat 
egy negyven év körüli hölgyre 
s a tömeg rázúdul 
addig veri a hölgyet 
amíg meleg 

(Celebesz Celebesz nélkül) 

Nem embertelen e költészet, noha az érzelmek teljességgel hiányoznak 
belőle. Tolnai meglehet sajátos szeméremből kerüli a bensőségeket, de 
talán valószínűbb, hogy nála az ún. össztapasztalat intenzívebben ássa 
alá a pillanatnyi elfogultságokat, mint más költőknél, aminek követ
keztében az illúziók még csírájukban elfojtódnak. A fennköltség nála 
vaskos komikum tárgyává válik: „asszonyom / imádom illatát / mon
dottam a bűzlő kis kanálishoz érve". Az efféle játékok azután a szó
nak és jelentésének azonosságát is megkérdőjelezik, talányos tömörsé
gükkel gondolkodásra kényszerítenek. Mikor például azt olvassuk nála, 
hogy „Celebesz Celebesz nélkül / gyarmat gyarmat nélkül", akkor ön
kéntelenül is az alkímiának ilyesfajta okoskodásai jutnak eszünkbe: 
„Amennyiben a kő kő lenne, nem neveznénk kőnek". Tolnai misztikája 
persze sokkal életesebb, nála az idea a történelmi és társadalmi való
ságtól van csillagtávolságnyira; az idézett két sort a negyedik egyértel
műen földi összefüggésekbe helyezi: „japánok jajok nélkül". 

Halász Gábor teszi fel egy helyen a magafajta kiszolgáltatott entellek
tüel cinizmusával a kérdést: vajon mesterkéltségünknek melyik oldala 
lehet az, amit őszinteségnek nevezünk? Valóban képmutatók, szükség
képpen másról beszélők lennénk akkor is, ha vallomásra szánjuk el 
magunkat? A beszéd eleve olyan — a hallgatótól vagy az olvasótól 
függő — beállítódást feltételezne, amely természetszerűleg alakítja át a 
sokban kiismerhetetlen törvények szerint örvénylő belső életet? Az esz-
széista a romantikus én-feltárást temette, az őszinteség kigúnyolásával 
a játékosabb, barokkosabb s egyben az önmagát is fegyelmező objektív 
líra művészeti felsőbbrendűségét igyekezett bizonygatni. Nos, Tolnai 



Ottó és nemzedéke eszményvilága nincs túl messze attól, amit a húszas 
és harmincas évek esztétái hirdettek, csupán nihilizmusa, kísérletező
kedve féktelenebb. Tapasztalatkincséhez tudniillik egy forradalmi társa
dalomátalakulás eredményei és vereségei is hozzátartoznak, ő már biz
tosan tudja azt az emberi természetről, amit a háború előtti humanisták 
csupán sejthettek róla. Nála a tárgyilagosság igénye, az érzelmek meg
vetése nem társadalmi normák elfogadásának következménye, hanem — 
élve azzal a szabadsággal, amit az önigazgatás elvei az alkotói világ
látás számára meghagytak — belátás dolga, egyszerűen bölcsesség kö
vetkezménye. Azonban most nem a személyességről, hanem az érzelem
kultuszról beszéltünk. Az utóbbiban alapvetően eltérnek attól az emberi 
és költői magatartástól, amit Ács Károly, Fehér Ferenc, Pap József és 
Zákány Antal költészete képvisel. Tolnaiék nem tudnak és nem is akar
nak udvarolni, nem beszélnek a szülőföldjükhöz fűződő bensőségesebb 
kapcsolatukról, nem lázadnak indulatosan a botrányos társadalmi igaz
ságtalanságok látványán. Tolnai Ottó költészete átlépi az ösztönösség 
emberi reakcióit, s a kifejezésükre szolgáló lírai kommunikációs formá
kat. A hagyományos értelemben vett formává váló indulatok már nem 
azonosak önmagukkal, s a költő akarata ellenére is elidegeníti önmagától 
alkotását, őszinte igyekszik lenni, noha a poétikai konvenciók szándéka 
ellenére is mesterkéltté teszik. A költői alkotás művi jellegű, amit a 
világidőre érzékenyen ügyelő nemzedék egyik jellegzetes képviselője leg
feljebb ironikusan vállalhat. 

A személyesség a többlete, mondhatni: különös varázsa e költészet
nek. Míg az említett esztétikák a derűs fölény jegyében, a bőség gőgjé-
ben alakultak, s a művészetet sporttal, magasabb rendű passzióval, 
kellemes Tart pour l'art-ral egyenlítették ki, addig a Tolnai-féle attitűd
höz a vereségeket feltáró panaszok is hozzátartoznak. Hozzá képest a 
fiatal költők általában szemérmesebbek gyöngéik előszámlálásában, szí
vesebben menekülnek a látszatok pajzsa mögé, valós állapotukat eltit
kolják, vagy pedig stilizálják. Költőnk a beat-nemzedék illuziótlanságá-
ban osztozva nyilvánosságra hozza sebeit, immár póztalanul, hiszen a 
fájdalom és a vereség szavai a legkevésbé keresettek. Ámde a korosz
tály jellemzői elválaszthatatlanok az egyéni életélménytől: Tolnai ön
magáról szólva is a költői, sőt emberi sors általános jegyeit tudatosítja; 
nála néhány sor filozófiai, kulturológiai és költészeti vonatkozások sum
mája. Figyeljük meg e kis remekművet, az És kedvesemnek láthatatlan 
púder agyar-éh című ciklus egyik rövid darabját: 

mind több a szép nagy homlokú kisgyerek 
akácillat és karbid 
asztalomon nehéz kard 
gumiabroncsot verdesek vele 



Orpheusz légy alázatos 
hisz már minden pózban megaláztak 
a kő énekel 
az ének már nem énnekem 

Az idézet a költői egzisztencia korszerűtlensége miatti panasz. A „szép 
és nagy homlokú kisgyerek" elszaporodása a racionalista okosságnak a 
kritikája, a technicizált észlények elburjánzása miatti aggály, a neve-
lődés egyoldalúsága miatti szorongás s bizonyos mértékű irigység is, 
hiszen a „kisgyerek" könnyedséget, tehertelenséget is jelent, „magától 
lendülő kerek"-et, „szent igenlés"-t amiként Nietzsche mondja. A má
sodik sor közlése látszólag szakadás, ugrás, a töredék-divat jellegzetes 
megnyilvánulása. De csak látszólag, minthogy Tolnai Ottó költészete 
(igaz, nem mindig s ebben az újabb könyvében sem mindenütt), ameny-
nyiben nem ereszkedik az epikai keretbe helyezett élménybeszámoló ta
lajára, mindig mögöttes jelentésektől ihletetten fogan, s ha többször a 
tárgyakra összpontosít is, azt is misztikus elfogultságból (önironikus 
hangsúllyal) teszi. Tehát sokkal többször, mint nem, a szellemi erő ho
mogenizáló ereje mutatható ki nála, mely heterogenitásában is érezteti 
miféle érdek lökte felszínre a mindennapi logikával mérve szétesőnek, 
öncélúnak, hitetlennek értékelhető sorokat. Amennyiben a rejtettebb 
összefüggéseket óhajtjuk kitapintani, akkor az „akácillat és a karbid" 
tulajdonképpen az első sorban jelzett gondolat folytatásának kell fel
fognunk, lévén, hogy az első névszó ősi természeti jelenséget takar, mely 
a születés mámorával azonos, míg a második, mint az emberi agy szü
leménye, vegyi anyag, egyszerre teremt hasznot és kárt. Legalább eny-
nyire jelképes a közvetlenebb kapcsolatot mutató harmadik és negyedik 
sor értelme. A nehéz karddal gumiabroncsot püfölő költő képe rezignált 
önkritika, a korból kiesettség karikatúrája, minthogy a kard jelentésköre 
legalább annyira távolra esik a gumiabroncstól, mint amennyire a kar
bid lehet ellensége az akácillatnak. Az ezután következő, költői maga
tartásra irányuló önfelszólítás a vereséget teszi egyértelművé, egy olyan 
ember hangulati nullpontjaként, aki a művészet lényegét sokáig az ala
koskodásban kereste. A lehetőségek kimerültek, a játék (tehát a művé
szet) meghalt — ezt jelenti az Orpheuszt leintő figyelmeztetés. Itt akár 
vége is lehetne a versnek, ám a nyomaték kedvéért még két sor követi. 
Az első Pilinszky Apokrifjének a befejezésére asszociáltat, noha Tolnai
nál, számolva a két helyzet különbségével, sajátos jelentéstöbblettel állunk 
szemben. A kő a korábbi gondolatok szerves folytatásaként mindenek
előtt az elidegenedés legmélyebb, az emberit leginkább nélkülöző pontja, 
miként Pilinszkynél is hasonlóképpen a legsúlyosabb vereség állapota és 
jele. A kő azonban dezantropomorfizáltan is felfogható: ekképpen nagy
jából olyan súlyú szó, mint amilyen a karbid valamint a gumiabroncs 
volt; azaz: mint félig humanizált természet (nem pedig mint második 



természetté lett ember). „A kő énekel" — vagyis a lelketlen költészeté a 
szó, azé a kifejezésé, mely az általunk teremtett dolgok lényegét ku
tatja. A befejező sor — „az ének már nem énnekem" — mellőzi ugyan 
az érzelmi zöngéket, mégis a költő valamint a világ relációját érinti, 
azzal a szellemes tömörséggel, amire a szójáték ad lehetőséget. Ameny-
nyiben a „minden pózban megaláztak" lélekállapotra utaló kitétel nem 
lenne jelen, akkor e rövid verset akár a tárgyak költészetét külső szük
ségszerűséggel indokló bevezetőként is felfoghatnánk. Annál is inkább, 
mert Tolnai Ottó nemzedéke már nemcsak a Pilinszky-féle antropoló
giai tapasztalatokat tette magáévá, hanem a létnek olyanféle kozmikus 
átélését is, amire a háború utáni jugoszláv irodalomban Vaskó Popa mu
tatott példát. Ha olvasás közben a jelentés-fonalat erre véljük kanya
rodni, akkor nem lehet vitás, hogy a kő jelentése pozitivabb a karbidé
nál és a gumiabroncsénál. Minthogy azonban konkrétan kimutatható a 
panaszos-vallomásos mozzanat, ezért a lehorgadást és a megtorpanást, 
nem pedig az optimista programadást érezhetjük ki a végkifejletből, 
következőleg: a kővé válást, eltárgyiasodást kell felismernünk a költői 
üzenetben, s csak másodlagosan lehet szó a civilizáció létszükségleti cik
kéről, a betonról mint a problematikus jólét egyik előfeltételéről. 

Nem hiába mérlegeltünk itt néhány értelmezési lehetőséget: Tolnainál 
az egyszerű, önmagában világos közlés is gyakran több értelmű, vagy 
legalábbis a gondolatok több ágra szakadását készíti elő. Azonban olyan 
megnyilatkozásokra is akadhatunk, melyek nyelve alig emelkedik túl a 
banalitások szintjén, a mindennapi beszéd csevegésének esetlegességén. 
Tolnainál ennek ellenére legfeljebb elvétve bukkanhatunk szellemtelen-
ségre. Nem önmagáért, hanem a fordulat kedvéért újságol el valamit 
— például a Karton karfiol című ciklus egyik darabjában: 

sikerült 
a kisfiú szívoperációja 
ma már haza is hozták 
boldog vagyok verset írok 
de én örökre ott maradok 
ljubljanában 
egy indonéz asszony 
és egy kis braque-festmény között 
kipöckölve 
nagy dolog a szlovén grafika 

Főképpen az egészen természetes, amit az első sorok mondanak, nem
különben ahogyan mondják. Csupán a vers elolvasása után jövünk rá, 
a „boldog vagyok verset írok" sort ironikus zönge hatja át, mély a kö
vetkező részben kap kétségbevonhatatlan nyomatékot. A kisfiú valószínű 
felépülése miatti örömbe sajátos ambivalenciával üröm is vegyül: a költő 
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helyzete tudniillik — miként korábbi elemzésünkben utaltunk már rá 
— éppen ellentétes azzal a perspektívával, amely az induló életek előtt 
csillan fel. ó már súlyos, szinte elviselhetetlen tudás birtokosa, s terhén 
leginkább humorával igyekszik könnyíteni. Az idézett versben is tulaj
donképpen ez történik. Itt sem bőbeszédű a panasz, a tömörség szinte 
fokozhatatlan. Amennyiben az előző szövegnél az elidegenedést tudato
sítva a civilizáció külsőségeivel dacolt a költő, jelen esetben a konfron
táció az élet és a művészet között mutatható ki. Tolnai jól tudja: túl
ságosan elcsépelt már ez a téma ahhoz, hogy elviselhesse a terjengősséget 
— ezért korlátozódik kizárólag tények felsorolására, ezért ad indulatá
nak csupán reflexiószerű fomát. Önmaga kifigurázásában (igaz, má
sokkal sem sokkal kíméletesebb), miként egyebütt sem, itt sem ismer 
mértéket: költészete legelszántabban az állandóság önámításait rombolja. 
Azzal intézi el ugyanis kontemplációra hajlamos művész-lényét, hogy 
az — a kisfiúval szemben, aki visszatért az életbe — „kipöckölve" 
Ljubljanában maradt. A lekötődésnek ez az állapota, amilyen mértékben 
fékezője lehet a (mai értelemben vett) vitalitásnak, legalább annyira fel
emelő is: ezért toldja meg Tolnai Ottó egy tudatos közhelyszerű meg
állapítással azt a képet, amit saját élményét és alkatát karikírozva vá
zolt: „nagy dolog a szlovén grafika". Az öngúny félreérthetetlen jelének 
a „kipöckölve" kifejezés tekinthető. Ez egyben arra a kettősségre is fi
gyelmeztet, amely a költőnek a saját szerepéhez való viszonyában je
lentkezik. Az életből való kimaradás szükségszerű áldozat (ha egyáltalán 
áldozat a mai életből kimaradni), megszokott és magától értődő állapot, 
amely természetszerűleg vonja maga után az öngúnyt, mert a kárpótlás 
az igazi vereség. Ám, hogy szükség van az öngúnyra, az annak a bizo
nyítéka, hogy a költő szellemileg nem abszolút mértékben szuverén: át
lépi ugyan az akadályokat — de ezek létezők a számára, minthogy — 
majdnem versről versre — túl kell jutnia rajtuk. A „kipöckölve" hatá
rozói igenevet a többi emberrel való együttélés, együttgondolkodás pil
lanata alkotta, tudniillik a napi körforgásban való elvegyülés ellenére 
is, az új élményekért élő, gyorsan felejtő átlagember szemszögéből tűnik 
komikusnak, megszállottsága áldozatának a művésziélek. Az öngúny te
hát a két szélsőség közötti vergődés eredménye — mert bármennyire is 
hiteltelen beletörődni az álvigaszokkal kecsegtető civilizáció igájába, a 
rajongást is hiányérzet kíséri: nincs és nem is szükséges teljes feloldó
dás a képzelet birodalmában. Ezért hangzik kívülről a befejezésben adott 
megállapítás a szlovén grafika nagyságáról. A költő önnön állapotának 
megjelölésére rövid időre mások szemével láttatta önmagát, az irónia 
túlfeszítésének eredményeként dologgá alakítva magát a fikcióban. E 
struktúra-keresztmetszettel a Tolnai-mutatvány genezisét érhettük tetten. 
Nála a clown-szerep a mai művész lényének láthatóvá tétele az embe
rek előtt. A bohóckodás az, amikor ^ kpltő az emberek szempontjából 



(velük ironikusan azonosulva, amennyire lehet: az ő eszükkel gondol
kodva) helyzetbe tárgyiasítottan s egyszersmind kinagyítva tárja fel a 
lényét: Tolnai költészetében több helyen is felbukkan az öngyilkosság 
gondolata — amit kívülről szenvelgésnek, ravaszkodásnak, sajátságos póz
nak iminősíthetnénk. Amennyiben a költőt teljességgel nem azonosíthat
juk a magánemberrel, akkor a fenyegetést reálisnak és szükségszerűnek 
kell tartanunk. Ennek a magyarázata azzal van összefüggésben, amit az 
előbb fejtegettünk. Tolnai Ottó tulajdonképpen bizonyos mértékű komp
romisszumokra is hajlamos, közönségkereső költő. Vannak, akik önma
guknak, kedvtelésből írnak, vagy esetleg egy méltányosabb utókor szá
mára süllyesztik asztalfiókba szavukat — költőnkre ez egyáltalán nem 
érvényes. Az ő belső konfliktusának, szűkebb körre korlátozódó népsze
rűségének az az oka, hogy ő a bohóc-szerepeit azzal az embertípussal 
azonosulva, annak az igényeire hallgatva játssza, amely nálunk, első
sorban magyarul beszélők között, nem mondható jellemzőnek. Tolnai 
Ottó esetenként durván ironizáló játékai közösségkereső gesztusok, híd-
alkotási kísérletek, miközben gyakran kiderül, hogy az egyik parton 
hiányoznak a tartópillérek. Ma már tudjuk, hogy a művész egy kétol
dalú kommunikációs kapcsolatnak csupán az egyik pólusa: amennyiben 
a válaszok elmaradnak, az írói szó elhal. Ezért fenyegetőzik többször 
is önmegsemmisítéssel a költői én ebben a rafinált költészetben. 

A Világpor egy olyan költőtípust prezentál, akinél a modern vers 
sokfélesége az alkotó elődök ismeretét és (a parodisztikus viszonyulások 
ellenére) a tiszteletét feltételezi. Tolnai a legszélesebb ismeretekkel ren
delkezők közé tartozik nálunk: kultúrájának különössége abban van, 
hogy őt autodidakta ösztöne vezérli, s általában elkerüli a nagy élet
művek intézményesített megközelítési módját. Leginkább fennakad vala
min, egy-egy kifejezés vagy gesztus problémát jelent számára, s így má
sok segítségével lendül neki egyéni keresésének. Az általa nagynak tar
tott nevek és művek hatását hiába is keresnénk költészetében, tőlük leg
feljebb indítást kap, hogy egy egészen más útra kanyarodjék. Pedig ép
pen a magabiztosság hiányzik belőle, humora egyensúlyteremtésének a 
leghathatósabb módja. Önkritikái humorosak, éppen ezért felmentik 
gyakorlójukat. Tolnai Ottó a költők legfeketébb ördögével néz moso
lyogva farkasszemet (így csak ő tud), mikor nagybetűkkel leírja: „Wir 
epigonen". A leghiúbbak közé tartozik, korántsem közönyös számára, 
hogyan vélekednek róla mások, mégis úgy beszél, ahogy pillanatnyi ihle
te és legbelső lelkiismerete parancsolja. Éppen ezzel hárítja el az epigo-
nizmus veszélyét, noha a mintaképek megjelölésében egyáltalán nem 
szűkkeblű: „mégis thurzó a zentai költő az én mesterem" — mondja, 
holott az égvilágon sem nyelvének, sem pedig magatartásának semmi 
köze sincs az említett halk szavú, érzelmes költőhöz. Tolnai néha akar
na epigon lenni, de nem tud. Nagyobb igazság van ebben a vallomásban: 
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ha nemcsak az első síkra ügyelsz 
cowboy és chaplin-filmeken 
láthatsz engem 
ahogy a nagy öklözések-lődözések közepette 
könyökvédőm hegyesszögbe törve körmölök 
láthatsz chaplin baszkődásai mögött 

(íróasztalomra) 

Aránylag sok az önkereső, önmeghatározási kísérlete: más költőhöz 
képest szándéka szerint túl sok nagysághoz kapcsolódik. Esetenként csu
pán ironikusan hódol, s nem mutatja meg az általa látott illetve meg
teremtett összefüggést: 

hajnalra valaki apró gittgolyóbisokkal 
köpdöste össze gipszotékánk udvari tanácsosát 
majd megszáradnak lepörögnek róla az epeszín szeplők 
és ismét tisztán forr önnön anyagában a nagy 

Mindenki tudja, miben rejlik Goethe sokat vitatott nagysága, Tolnai 
csupán jelzi egy életeszménnyel kapcfolatos szemléletét, ars poeticája 
egyébként szöges ellentétben van a weimari kegyenc optimizmusával. 
Alkatilag képtelen kötődések vállalására, ezért tudatosan választ olyan 
jelenséget, mely rakoncátlan képzettársításának kiinduló- és végpontja 
is egyben. Főmotívumra többek között a gipszben talál; ez a szobrá
szati nyersanyag jó alkalom számára, hogy valamihez kapcsolódva sa
játos jelei által tegyen vallomást a művész és az alkotás sorsáról. A 
szóban forgó verssorozat Változatok gipszre címen tulajdonképpen cik
lust alkot. Sajátos atmoszférájának a humora Mándy Iván újabb no
velláira emlékeztet, a folyamatosan csődöt mondó önkeresésnek hasonló 
konfliktusokkal kell megvívnia. A szorongás és a lidércnyomás ezekből 
a szövegekből sem hiányzik; itt „magától roppant össze a középre he
lyezett hegedű", „kátrányba mártott szárny" ír gót betűt, és a harapás 
„szépsége" kerül megvitatásra. A versek a semmi allegóriáit sorjázzák, a 
költőnek a tárgyakhoz való viszonyulását mindenütt gyanakodva kell 
fogadni, még az ilyen is: „szép vagy gipszhegedfi"; vagy „ez az érin
tetlen gipszhegedű az én hangszerem". Az utóbbi sor a második vers 
befejezése volt, a harmadik viszont így indul: „e gipszsivatagban / vég
re egy kis ezüstszobrocska". A befejező sor állításának igazsága tehát 
csupán egy pillanatig volt érvényes, minthogy az utána következő egy
ség rögtön rácáfol, illetve visszafelé utal az idézet ironikus jellegére. 
Ahhoz persze, amennyiben egy kicsit belegondolunk, egyébként sem 
férhet kétség. Igaz, a térbeli formák zenei érzékelése a ciklus elején idé
zett Rilke felé mutat, csakhogy Tolnainál maga a hangszer testesül meg 
a gipszben. Az érintetlen gipszhegedű magának a művészetnek a karika-



túrája, azé a tökélyé, mely földi viszonylatokban nem valósulhat meg. 
A gipszhegedű, mivel a hegedű ideáját fejezi ki, már nem konkrét hang
szer. Tolnai természetesen belemegy a paradoxonba, ő szereti az ilyesmit. 
Egyébként ebben a sorozatban is akadnak olyan bukfencek, amelyek az 
izmusokat (főleg a dadaizmust) élték túl, s az ellenpontozásra épülő 
humor régiójából alászállva illogikátlansággal fárasztanak. Például a 
következő módon: 

Végigment ekéjével a gipszzsákokon 
a fekete hattyú felúszott 
tollászkodik fürdik a porban 
veri az ördög a feleségit 
a gipszhegedű belsejében szép fekete tok van 

A kezdés szellemes: a gipszzsákok felszántása mindenekelőtt az áhítat 
ellen támadó indulatra, türelmetlenségre, magának a kontemplációnak 
az elutasítására utálhat; egyszóval a művészetre támadó barbárságot 
fejezheti ki. (Mellesleg: az avatatlan gipszhez nyúlás, a kontárkodás 
eredményeként is felfogható az, hogy az illető „végigment ekéjével a 
gipszzsákokon".) A „fekete hattyú" felúszása és porban való tollász-
kodása már nagyobb rejtélynek számít, még akkor is, ha az összetört 
gipsznek a porában valóban lehet fürödni. A hattyú általában a kecses
ség és az igényesség jelképe: a mitológiai összefüggésekbe való helyezés 
nem mondhat sokat, még akkor sem, ha ez nem lenne teljességgel alap
talan, minthogy a következő vers a Zeusz által hattyú alakjában meg
ejtett királynéra utal: „léda a tükörben". Visszatérve a problematikus 
egységre — a „veri az ördög a feleségit" nem lehet parodisztikus célzás 
az említett nászra, a „gipszhegedfi belsejében szép fekete tok van" vi
szont legfeljebb a főmotívumhoz való kapcsolódásában nyerheti el ér
telmét, az eszményi viszonyok felcserélt arányait jelezve. Hogy az efféle 
platonikus hatás csupán iróniával ellenpontozott meditativ pillanat, azt 
a gipsz-téma vaskosabban bohóckodó formában is hírül adja: 

egy barokk stukatúr ütötte agyon 
ha tudta volna mi zuhan 
kiegyensúlyozza minden bizonnyal 
és fején a fehér napóleonkalpaggal 
boldogan lép tova 

Igen, Tolnai Ottó versépítési módja barokkosnak is nevezhető. Mikor 
vele kapcsolatban ezt a húszas években ismét életre kelő stílusformát 
említjük, akkor természetesen allegorizáló hajlandóságára valamint ver
seinek belső zsúfoltságára, képhalmozó eljárásaira és a nyelvi ihletre való 
hagyatkozására gondolunk. Ennek elemzése azonban most nem képez
heti feladatunkat 



VILÁGPOR A SZEMÜNKBEN 

PODOLSZKI JÓZSEF 

Tolnai Ottó a hatvanas évek végén még azt üzente Tomaz Salamun
nak, hogy „naponta többször megváltom a jugoszláviai magyar iro
dalmat". Megengedhette magának ezt az akár kissé önironikus, akár 
sima és egyértelmű fennhéjazást, hisz akkoriban jószerével körülötte 
forgott a jugoszláviai magyar költészet. Ha a Tolnai-költészet tünemé
nyes térhódítása és eluralkodása szempontjából nézünk az akkori évekre, 
azt kell mondanunk, hogy „már", de ha a mából tekintünk vissza rá, 
akkor csak azt, hogy „még" körülötte forgott a jugoszláviai magyar 
költészet. Igen, mert Tolnai Ottó költészetének az irodalomtörténeti 
idó röpke tíz évére se volt szüksége, hogy teljes diadalt arasson, de 
ugyanilyen rövid idő alatt a komoly költői, költészeti válság megpró
báltatásai is utolérték. Ez a költészet üstökösként tűnt fel irodalmunk
ban, de attól kell tartanunk, hogy hamarosan hullócsillaggá változott. 
Ebbéli aggályainkat nem utolsósorban épp Tolnai legújabb kötete, a 
Világpor táplálja, támasztja alá. 

Pedig mennyien és mennyi mindent megtettek és megtesznek azért, 
hogy a Tolnai-költészet irodalmi egünk állócsillaga, mi több, egyik leg
fényesebb, ha nem épp a legfényesebben ragyogó csillaga maradjon. 
Elég csak megnézni, kézbe venni, átlapozni ezt a legújabb Tolnai-kö
tetet: minden kétséget kizáróan igen jelentős, nyilván az év, de talán 
az utóbbi évek legjelentősebb könyvének is szánták — erről már a 
különös, különleges szerkesztési és nyomdatechnikai kivitelezése is meg
győzhet bennünket. Élő klasszikusokat megillető figyelmesség, törődés 
ez. Mert ugyebár, mindannyian nagyon is jól tudjuk, hogy a mi iro
dalmunkban ilyen kötetet nem engedhet meg magának „akárki", hogy a 
fokozott tisztelet, a megkülönböztető figyelem, a feltétlen bizalom és 
a mély megbecsülés kézzelfogható eredménye, bizonyítéka az ilyen ki
vitelezésű könyv. Igaz, ami igaz, könyvkiadásunkban is jórészt a „ruha" 
teszi a művet: a technikai műgond a tartalmi, irodalmi, esztétikai ér
tékek megfelelését is sugallja. S ha netalán kételkednénk ebben, a már
is elhangzott nyilvános és félhivatalos értékelések megállapításait minden
képp tudomásul kell vennünk. Egyebet egyszerűen nem tehetünk. Márpedig 
ilyen vagy olyan okból sokan épp a Világport tartják a tavalyi év legjelen
tősebb irodalmi eseményének nálunk. Így most már csak az lehet a 
kérdés, hogy igazuk van-e, hogy valóban változatlan ragyogású-e ma 
is a Tolnai-költészet csillaga. 

Én a magam részéről általában hiszek a költőknek, mi több. elsősor-



ban nekik hiszek, ha költészetük értékeléséről, megítéléséről van szó. 
No nem a nyilatkozataikban, nem a kijelentéseikben, nem a deklarált 
hitvallásukban, nem a saját maguk propagálta ars poeticájukban, ha
nem csakis a költészetükben, a verseikben. Itt és mindig itt keresem a 
legmegbízhatóbb választ kérdéseimre. Általában meg is találom, mert 
a költészet mindig az önleplezés valamilyen formája, így és ezért az 
esetleg szerepjátszó költő árulója is. A költő mindig elszólja magát 
valahol a költészetében, még ha egyébként vasfegyelemmel irányítja 
is nyilatkozatait, nyilvános szerepléseit. 

Ezúttal is mindenekelőtt Tolnaitól vártam a választ, a Világport vizs
gálgatva azt kerestem, mit mond, vall ő maga költészete ragyogóan 
előkészített idei parádéjáról. Hát bizony zavarba ejtő, zavart keltő, de 
mindenképp elgondolkoztató sorokra bukkantam: 

visszahullott 
homlokán akár koszorú levelek 

nyoma 
szaladt a városnak 
a forró-szürke falról visszahullott 
visszahullott 
homlokán már csontba vésve 
cizellálva 
a semmi nyoma 

(A semmi nyoma) 

mi már nem tudunk feltalálni 
nem tudunk feltalálni 
semmit se 

(davico nyolcasa) 

poézisem 

BÉKE 

poraidra 
(poézisem) 

Vereségszagú, -ízfi, -hangulatú idézetek. A bökkenő pedig éppen ab
ban van, hogy nem akárkinek és akárminek, hanem a költőnek és köl
tészetének a vereségéről vallanak. Nem általában a költő és a költészet 
vereségéről (ami egyébként még ma is közkedvelt csont, konc, ame
lyen szívesen elrágódik a „költészet mint olyan"), hanem konkrétan 
Tolnai és a Tolnai-költészet vereségéről. Ha tetszik, a meghátráló és 



visszavonuló költő és elszürkülő, automatizálódó, elüresedő költészeté
nek a beismerő vallomásai: az önként aláírt kapituláció dokumentumai. 

Szomorú, de így van. 
Tolnai megkísérli ugyan egy pillanatra visszahódítani régi hangját, 

bele is kapaszkodik, szinte fogadalmat tesz: 

hagyom így formálatlanul 
gomolyogni 
örökre meghatározatlanul 
mindent meghatározatlanul 
mindent meghatározatlanul 
gomolyogni 
a formátlanságot adományozom 
a nagy egek pályáin sodródóknak 
'legyen életem legnagyobb gesztusa ez 

legyen 
(Mindent meghatározatlanul) 

— de ez a magabiztosság, az ilyenformán helyreállított és visszanyert 
önbizalom csak látszólagos, külsőséges, formális. Végrendeletszerűen 
hangzik a versrészlet és, sajnos, az is: nincs akciófedezete, magatartási 
háttere, tartalmi telítettsége. Valójában kapituláció ez is, hisz költőnk 
már csak a formára, illetve a formátlanságra szűkíti a saját eredmé
nyeit, „hagyatékát". És ki ne emlékezne rá, hogy alig több mint egy 
évtizeddel ezelőtt a jugoszláviai magyar irodalom „naponkénti meg
váltása" nem formaközpontú és -értelmű volt, hanem épp egy új költői 
világszemléletet, magatartásmintát, új tartalmakat hozó új lírai viszony
rendszereket jelentett, amit röviden és gyűjtőnéven gerilla-költészet
nek hívunk. Ennek a gerilla-költészetnek volt ilyen magabiztos, fity-
tyet hányó, pattogós, kihívó a hangja. De hol van már az a költé
szet? Mi maradt belőle az őt változatlanul ébren tartani és jelenvaló
ként felmutatni igyekvő külső burkán, valamint a fiatalabbak körében 
élő, de a lényegét gyakran szem elől tévesztő mítoszán kívül? 

Tolnai már tudja, hogy ő jelenleg csak a formátlanságot adomá
nyozza és hogy ez a legnagyobb gesztusa. Tudja már, hogy a Gogol 
halálában emlegetett „macskaszorítóba" keveredett, ahol botokkal ve
rik agyon az embert. A macska megmenekülhet ugyan, mert elpusztít
hatatlan, de a bőréből kifordítva szalad el, menekül (vö. Gogol halála, 
8—11. oldal). Nos, a Tolnai-féle gerilla-költészetből egy ilyen, bőréből 
kifordított macska lett, és persze a mi kezünkben nem a megnyúzott, 
de még mozgó, élő, akcióképes, agyonverhetetlen állat maradt, hanem 
csak a lerántott bőre, szőrméje. Az élő szervezetétől megfosztott Tol
nai-költészet tetszetős külsejű, de üres külső burka, amihez már csak az 



1972-ben leírt magatartás illik: „Semmit sem akarsz látni, egyszerűen, 
nem akarsz látni, ahogy berendezkedtél süketségedben, berendezkedsz 
vakságodban i s . . . " (Gogol halála, 11. oldal), vagy frissebb megfogal
mazásban: „liszttel hintjük a tetthelyet / bár épp a tett helyett". A 
markunkban maradt külső burok szép és talán hasznos dolgok készí
tésére is alkalmas, mondjuk, költészetbundát varrhatunk magunknak 
a hidegebb napokra, de ez már csak felszíni csillogás és másodlagos 
funkció. 

Ilyenformán és ezért megtévesztő kötet a Világpor, vizuálisan többet 
ígér, mint amennyit költészetileg nyújtani tud, képes — semmiképp 
sem tartozik a nagy, az izgalmas, a feledhetetlen olvasmányok közé. 
Sőt, a versek többsége még a többszöri olvasás után is egyszerűen el
mosódik, kihullik a tudatunkból, hiányzanak az igazi, az életes költői 
remeklések, bravúrok, és túl sok a hideg-rideg rutinnal megírt, a vég
telenül és parttalanul hömpölygő tolnais szürkeségbe olvadó vers. Ezek 
a versek a tisztes szintre emelt, az alaposan elsajátított költői nyelvről, 
a standard szintű mesterségbeli tudásról tanúskodnak, de semmi egyéb
ről. Ritkák a szerencsésebb pillanatok, a technikai fogások monoton 
ismétlődésébe belefásuló figyelmet felrázó villanások, és bizony itt-ott 
a banalitás, a közhely területére is átcsúszik a költő. Ennek a tartása, 
tartalma és lassan már mítosza vesztette Tolnai-költészetnek pedig nincs 
elég varázsa, ereje az ilyen kisiklások leplezésére, feledtetésére. 

Nem véletlen, hanem épp szimptomatikus, hogy Tolnai meglepően 
sokat foglalkozik a költészet, az írás kérdéseivel, gyakran visszatér eh
hez a témához, nincs nyugta tőle, mintha igazolást, magyarázatot ke
resne. Persze az elszólások ilyenkor is elkerülhetetlenek: „eltesznek té
lire téged is", írja épp a Világpor című versében, s ezzel tulajdonkép
pen a kötet célkitűzését, rendeltetését határozza meg. Az idézet szinte 
szó szerint értendő, a Világporbzn valóban egy költészeti modell igyek
szik állandósítani, tartósítani önmagát. Sajnos, ez a modell már csonka 
modell, csak a technikája és a technológiája, csak a külső váza kerül a 
vaskos könyv-konzervbe. 

De ha meg is hátrált, ha vissza is vonult, ha konszolidálódott is az 
eretnek-költőként induló, majd a gerilla-költőként szinte minden meg-
hódíthatót meghódító Tolnai Ottó, a költészet mesterségét azért nem 
felejtette el, sőt tökéletesítette. Emellett, hál' istennek, mindig is az öt-
letgazdagabb versíróink közé tartozott, ugyanakkor változatosak a 
versépítő, verskészítő fogásai, és ezért olyan figyelmet elterelő hadmoz
dulatokra képes ez a költészet, hogy észre se veszi vagy csak nehezen 
veszi észre az olvasó, hogy a lényeg hiányát palástolják itt különböző 
tetszetős mutatványokkal. Mindenekelőtt a Tolnai-költészet művészet-
és irodalomközpontúságára gondolok itt, a megannyi mottóra, idé
zetre, hivatkozásra, utalásra, feldobott névre, ami tulajdonképpen a Tol
nai-versek kelesztését szolgálná, a saját kovász hiányát pótolná, ugyan-
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akkor pedig igen alkalmas az olvasó megszeppentésére is, hogy uram
isten milyen előkélő, exkluzív társaságba csöppentem én, vezetett engem 
a bennfentes költő. 

Ezzel a sajátosan tolnais művészettörténeti és irodalomtörténeti vers
lexikonnal párosul a játékosság, a sziporkázás, az ötletesség. £1 kell 
ismerni, Tolnai igen találékony és bírja szusszal, én azonban nem tu
dok szabadulni az érzéstől, hogy kínjában játszadozik, ezzel is pótolni, 
feltölteni igyekszik a kikopott, elveszett autentikus költői tartalmat. 
Bizony olyan sokszor nyűglődik Tolnai Ottó és nyaggatja olvasóját, 
hogy fárasztóvá válik, és ez semmiképp se lehet jó ajánlólevél leg
újabb kötete számára. 

Van egy jól bevált verscsinálási módszere Tolnainak, gyakran egy-
egy lírai mag (kifejezés, vonzat, metafora, sor, kép stb.) köré építi 
versét, ezek a vers pillérei, tartóoszlopai, és egyszerűen csak befedi őket, 
vagy közéjük falaz szótégláival, valamilyen töltelékanyaggal. Így szü
letnek meg a modern verselési standardot rendszerint könnyen elérő 
versek, de túlnyomó többségük meg is marad ezen a szinten, mintha 
egy megbízható szériagyártás jellegzetes átlagos terméke lenne. Való
színűleg az is. Mert Tolnai Ottó kitűnően megtanult „modern versül", 
amin nem kell csodálkozni, hisz ennek a versnyelvnek ő az egyik élen
járó megteremtője vidékünkön. Én általában úgy is hallgatom őt, mint 
a valamilyen nyelvet gördülékenyen, magabiztosan, szépen beszélőt 
szokják hallgatni a nyelvtudási szintre érzékenyek. És igazán van va
lami csodálatos, talán megkapó is abban, ahogy ő képes bármiről a 
vers nyelvén szólni, ahogy képes mindent lefordítani erre a nyelvre. 
Csakhogy a költészet persze nem pusztán a versnyelvre (legyen az akár 
a modern versnyelv is) való átültetésből áll. A költészet épp az a tar
talmi és magatartásbeli, ha tetszik, atmoszférabeli többlet, ami a hat
vanas évek derekán és végén még a Tolnai-versek nagy részében is ott 
volt és ami talán nem is annyira érthetetlen módon kiveszett belőlük. 
A tipikusan gerilla-költészet nyilván képtelen kiheverni intézményesí
tését. 

Nyilván ki lehetne nyomozni, hogy miért és hogyan jutott el ilyen 
gyorsan az egyre nyilvánvalóbb vereségéig a Tolnai-költészet. Egyszer 
rá is kell erre szánnunk magunkat, mert épp a legfiatalabb költőnem
zedéket már ez az elrutinosodott „tolnaitás" keríti hatalmába és nem 
azok a valós költészeti értékek, amelyek a gerilla-költő Tolnait jelle
mezték és emelték fel oda, ahol most is sütkérezik, hála az immár egy
két évtizedes érdemeinek. 

Végezetül annyit még, hogy attól tartok — habár feltehetőleg szán
déktalanul, de mégiscsak felállított —, veszélyes csapda ez a Világ' 
por. Még világport hint a szemünkbe, és nem fogjuk észrevenni, hogy 
csak káprázat, látszat, illúzió. Kár lenne az ilyen önámításért, mert ha 



egyszer fejet hajtunk a külsőségek szemfényvesztése előtt, költészetünk 
perspektíváját, frissebb lehetőségeit áshatjuk alá ezzel a főhajtással. 

Tolnai azt akarta, akarja megírni, „amit versben senki még" (kis 
bricseszem), nevezetesen „morzsákból akartál te is / . . . MONUMEN
TÁLISÁT" (fájdalmasan felüvöltött). Csakhogy épp arról feledkezett 
meg, amit valamikor ő maga tudott a legjobban, hogy a morzsáknak 
természetszerűen a monumentalitás mozaikkockáivá kell válniuk ahhoz, 
hogy sikerrel járjon az ilyen vállalkozás. Sajnos, Tolnai Ottó ezúttal 
válogatás nélkül söpör minden morzsát a tarisznyájába, az ilyen ho
zadékot pedig a gyakran erőltetett „morzsológiai" mélyértelműség se 
tudja felértékelni. Emellett újítani se tudott költőnk, így hát a bű
vészkedésre, a jól begyakorolt vers-mutatványok sorjázására kénysze
rült. 

VILÁGPOROS-A-KALAPOM-ŰGY-TUDJÁK-
HOGY-ABBAN-LAKOM 

avagy vidám kis újévi ellen-ESZ-ZÉ-skandallum 
a VILÁGPOR béke-poraira 

B O S N Y Á K I S T V Á N 

BÉKE PORAIRA 

1. m o t t ó n y i c i h e l ő d é s , c i h E L L Ö D É S 

tavalyi naptárt tépdesek 
asztalit 
jó lesz a bakelit
talpazat a tavalyi 
unalmasan tavalyi 
IDÉNre 
s jó lesz a naptár-cetli 
otromba halmaza 
jó fesz IDÉZNI 
az idéni 
idétlenkedés/írótlankodás 
első kísérletében 
első kísérletében 
első ESZ-ZÉ-jében 
a VILÁGPOR kísérleti fölkavarásában 
t o 1 n a i t á ŝ szerű 



ellen-filológusi motyójában — 
s mit ad isten 
az istenteleneké 
a megrendszabályozott eretnekeké 
rémülten számolom a 
tavalyi naptár 
idei naptár-cetlijein a 
T.O.-bejegyzéseket a 
T.O.-emlékezitetóket a 
T.O.-s felkiáltójeleket: 
se több se kevesebb 
tizennyolc T.O. a megboldogult 
tizenkét hónapra 
vagyis hát átlagban havonta 
havonta másfélszer 
nyolvcanban havonta másfélszer 
zendülhettünk volna fel 
le fel 
amúgy gélekben" 
mi ketten 
amúgy 
<mg 
a 
lisztbe ásva 
nullás lisztbe és egyéb 
porokba* 

Első idei ESZ-ZÉ-m 
nyugodj hát 
béke poraidra. 

2. f o r m a k e r e s é s , a v a g y RÉSü té s a TUDOMÁNYOS DOL
GOZAT c s o l n a k j á b a 

Kézbe fogom ismét: esztétikus világpor. 
Kézbe fogom megint: súlyos világpor. 
Kézbe fogom, felütöm: sütős világpor/ 
Kézbe fogta, mondják, kormányelnökünk is. 
Kézbe fogta könyvünket a könywilágtermelés 
fővárosi világkönyvpiacán. 
(Szalutált-e néki eközben Lászlónk, 
a Kapitány?) 
Kézbe fogta, mondják, « gondolom, 
esztétikus lehetett a számára is. 
Még súlyos is lehetett, gondolom, a számára. 
Azt viszont nem tudom, felnyitotta-e; azt sem 
tudhatom tehát, sütött-e? 
Egy azonban aligha kétséges: mépkormányos 
keze azóta szintén világporos — 



akárcsak a miénk, az enyém, a tiéd, 
mióta forgatjuk, 
tapogatjuk, 
biberésszük 
világporos/virágporos 
bibéit... 
S ezzel aztán, lám, meg is lenne a 
„fonma", avagy a RÉS 
a formán, 
süllyedhetünk hát nyugodtan, 
süllyedhetünk hát nyugtalanul 
égzakttudományos irodalomtudományosságunk 
pokol-fenekére, hisz menthetetlenül 
szubjektíven-formátlan, 
formátknul-orcátlanul-hebehurgyán 
szubjektív lesz ez az ,yesszé" 
ez az ESZ-ZÉ 
ez a ZÉ 
ez a Z 
ez az újévváró 
az új éWU semmit se váró 
costagawaskodás 
a VILÁGPOR fölött 
a VILAGPOR alatt 
a VILAGPORban 
a VILAGPOR nullás lisztjében 
és egyéb vajdasági 
poraiban: 
„poézisem 
BÉKE 

poraidra"... 

3. c í m f ü r k é s z ő / c í m é r t e l m e z d j e g y z e t e l é s / j e g y -
zetELLÉS t a v a l y i k a l e n d á r i o m - c e t l i k r e , i d e i s za -
b a d o n c s á g g a l 

Citromhomok: centenáriumi oskola térképhomokja; alighanem a kí-
sérletszínháztalanított/kfsérlettelenített kísérleti kisvárosunk centenáriu
mi oskolájának kísérleti térképhomokja. 

Gipsz: hó és liszt szövegmezejében, tehát: nyilván gipszpor, porgipsz; 
a háttérszőttesen teniszpázsit és fehér dog. 

[gipsz]por: ekeszántotta gipszeszsákok pora, melyben fekete hattyú 
tollászkodik, fürdik; nos, szép-e a fekete hattyú tolla, ó dicső Mágia 
Polla?! 

grafit: korom, szén és cseréppor szövegmezejében, tehát: nyilván gra
fitpor; a háttérben fekete dog. 



Hó; gipsz és liszt társaságában, ezek szerint alighanem: porhó; a hát
térszőttes ugyanaz, mint a Gipsz-nél. 

homok: bulldózer simítja körbe-körbe, állandó fortissimóban; kör
körös bulldozéria, bulldogéria, dogéria, körkörös bolondéria; körök a 
homokban a régebbi Hídban. 

homokszemek: kősava vagy koSSava által felkavartak, tehát nyilván 
új-vidékiek; jugo-magyar nyelvművelő szelek szertelen homokszemei. 

Koromi: cseréppor, szén és grafit[por] szövegmezejében, fekete dog-
gal, a fehér árnyú döggel! 

koromv. tűnődés-apropő egy konkrét poron: pofájába dutötte biz. 
Zsuzsi néni egykoron . . . 

hiszti: metafizika-gyanús por a gipsz és hó fehér-dogos/fekete-dögös 
teniszpázsitján. 

lisztv. öntevékeny szobrászmatéria; köpettel kis figura gyúrható be
lőle, játszásra, síelésre és sírásra . . . 

liszt*: tetthelyhintésre — tett-telenítésre — szolgáló alkalmatosság, 
akárcsak a maribori gyilkosoknál... 

liszt A: lakáscsere előtt álló lakásban — vagyis cellacsere idején — 
szétszóródott, pontosabban: valami lisztevő tünemény által szándéko
san szétszórt por, a nullásság, a több-mint-olümposzi weimarit idéző 
szétszórtság metaforája. 

liszts: önéletrajzi anekdota por-közege: a büntetésből speizbe zárt 
gyerkőc gyöngybetűket ró a lisztesláda puha hófelületén, interpunkció 
nélkül; reggelre az egerek központozzák... (Központozás — közpon
tosítás — centralizálás: egérszarral-körülzárás az autonómia nullás 
lisztjében.) 

UszUx fonetikai gikszer (gipsz-szer): az egyik selypítő vers-alany szá
mára a USZt annyi, mint l iF t . . . 

USZÍT, szerbhorvát, illetve horvátszerb, illetve horvát vagy szerb iro
dalmi nyelven megnevezett liszt: brasno. GLEDA KO LUD NA BRAS
NO, röhög mint a fakutya, od toga brasna néma pogace, néma bizony, 
csaknem tíz éve néma a február csoport: LUD JEBE ZBUNJENOG. 

liszts: gipszes liszt, amit fölzabálnak a patkányok, hogy aztán a gipsz-
patkányokat fölzabálják a frízes macskák: afféle Camus-centenárium 
pinakotéka-dekórumai. Ős-Patkány-Terjeszt-Kórt befagyasztva. Szob-
rosítva. Frízesítve. Frászosítva. Stabilizálva. 

lisztéi ostyaliszt a jobb fülszöveg-gyulladás sztorijában: kishatárfor-
galmi csempészliszt biz. Felícián nővérkének Budapestre. 

lisztio: metafizikai liszt, mítosz lisztje KOSZTKA PASA mosztári 
asszonyának, búzát nyomtató mosztári asszonyának véres talpa alatt. 
Mítosz lisztje, liszt mítosza; ének füstje, füst éneke. 



"Sullas liszti: rajzolt kenyérke médiuma, potenciális kenyérke; akárha 
nullás lisztbe rajzolt kenyérkét ennél... 

nullás liszt*: az ostyaliszt kép-telenített szinonimája az említett jobb 
fülszöveg-gyulladásban. 

nullás liszt*: szűzanyameztelen talpnyomok közege nyolc évi hasz
nálat után elhagyni készült lakásban; negatív szexi-forma; szerelmesek 
és más idegenek talpnyomainak negatív formája. 

Paprikái: ellenhősi csábítás objektuma egy agrámi étterem kis só-
tartójában: használt fogvájóba I dőlni / hősként I magunkra borítani 
sót paprikát. 

paprikát: paprikátlanított paprika, paprika paprika nélkül; esszen
ciájától megvont paprika, paprikátlan papLika. 

pori: elhasznált udvari föld; eljelentéktelenedett massza. 
pon: padláson hányódó halotti maszk hamva; metafizikai hímpor; 

száraz kínpor; száraz barokk pora. 
pory. természet-alapelem, természet-táppor; mert mi a természet / klo

rofill és por által tisztára mosott / klorofill és por... 
cseréppor: teniszpázsit-pótlék; téglagyári paprika; ál-pirospaprika; új

vidéki Halpiac.. . 
csontpor: a versben kettéfűrészelt csiga-biga áldozati pora: csontport 

dobok a szélbe. Csiga-biga-csontport. De lehet emberit is. És nemcsak 
a szélbe — a sikamlós útra is! Példának okáért: Slánskyék trockista-
jállamellenesssösszejesküvö csoportjának krumpliszsákba tárolt pora, a 
Prágán kívüli kocsiút csúszós kapaszkodójára hintve. 

indigópor: forró égövi cserje gyáripari maradványa Mestró Milu-
novié zsebében. 

kénpor: kettőbe hajtott kénlap — a. m. pille — pora; pillék kén
pora, virágok kínpora. 

mészpor: a liszt és nullás liszt rokon masszája: a nyolc évi használat 
után elhagyni készült lakás parkettjének pora, a szétszórtság, a nullás
ság egyik közege. 

mosópor: agrámi tünemény, alighanem a nagy mosópor-ínség idején: 
FJORD . . . FJORD . . . 

porcukor: gyantalabda pora; akárha porcukorba mártogatnám I 
gyantalabdán huzigálom I a vonót. 

porhó: friss, még el nem jegesedett, össze nem fagyott JAT-hó: apró 
szemű porhanyós hó a Gorán Tavaszára repülő poéta bajuszán. 

porkupec: világporárus világporköltő a költészettelen világban; mi 
vagy te I . . . felfuvalkodott karfiol I ...mi vagy te / PORKUPEC. 

Poor: a szétszórtság, a nullásság fatálisan-jelképes familiáris vélet
lenje: Poornak — ejtsd: pornak — hívták a nagybácsit is, akitől a 
Világport szülő fekete íróasztal öröklődött... 



[béke]por: költészettemető por: poézisetn / BÉKE / poraidra... 
rizspor: cápapor; léda a tükörben / a huzatban rezeg a rizspor... 
sztiropor: volt-por, már-nem-por, ál-por, szurrogátum-por, műporhó 
fagyasztva. Stabilizálva. 

túlvilág pora: metafizikai por a templomi kis rézvasaló — kistemp-
lomi kis vasaló? — rézfiókjában. Rézangyalfiókjában. 

világpor: lángoló virágpor, a pillék kénporának közvetlen közelében; 
virágpor ha lángol — akárha világpor... 

láthatatlan púder: púder-sejtelem, púder-rejtelem a/ az agrámi szál
lodaszoba német nipp-katalógusának födelén és hl szentjánoskenyér-
illatú szemeteskosarának közelében. 

láthatatlan púder agyar-ék: púder-sejtelem (péder-rejtelem?) már
vánnyá fagyasztva és agyar-ékké formálva; láthatatlan phallos szerel
mesek és más idegenek számára. 

púder-pompeji: vulkánhamu-púder, illatos világpor... 
babapúder: a bal fiilszöveg-nyullás dedós nosztalgia-objektuma: kék 

babakelméket szeretnék / babapúdert lábam közé. 
lélekpúder: hipotetikus drog a jugo—magyar kishatárforgalom drog

szakértőinek kobakjában; valójában pedig — a jobb fülszöveg-gyulla
dás tanúságaként — közönséges nullás liszt, ama pesti, az óvoda légó-
pincéjében egykoron puncikáján érintett Felicián nővérke számára. Bűn
bánati ostyaliszt. 

Só*i: zacskóban forrósítva régi jó balfácán ír a gyulladásos bal fülek 
gyógyítására. 

502: szétszórva ama nyolc évig használt lakásban — hahh, már me
gint abban! —, melyről a nyájas olvasó nem, csupán a nyájas kommen
tátor tudhatja, hogy ama nevezetes két évi feltételes után utalták ki 
a körök a homokban szerzőjének jóvoltából, jóságosan. 

sós: az agrámi ellenhősi csábító másik objektuma; használt fogvájóba 
dőlni stb. 

504: talányos, kérdéses só; személy lenne, akárha Poor nagybácsi? 
Hiszen: só / lehunyta szemét és azt mondta I tél... zenetanár volt a 
férje stb. Mi só, Mi-chaux? Mi só, mi Shaw?! 

[végtelen[ só: hófehér Méstrovic-márvány végtelen sója, sós végte
lenje Agrámban. 

sótelep: ilyen című töredék a Karton&karfiol&-ben (karfioletben, 
karfiolocskában!). 

SZalicil: átmeneti hiánycikk; szalicilt már nem árulnak felénk... 
szén[por]: korom, grafit, cseréppor és fekete dog társaságában; dög

por: karbonkorszaki dogok karbonizálódott pora. 
szódabikarbónái: a stabilizáció előtti stabilizáltság illusztrációja: 

0,6% dinár 40 gramm szódabikarbóna... 



szódabikarbónát: böfögtetőszer; ellenszer a bal fülszöveg-gyulladás 
megboldogult malomszerelőjének, a molnárkodó mostoha nagytatának 
rémesen hosszú krémes-soraira. 

Yadnyúlszar [szétporladva]: alig-por, ön-előállítású cuniculus-szecs-
ka durva pora; Attilánk, a Balázs — ne aludj el szépen, nagy Balázs! 
— regénypora. 

4. v i l á g p o r i a r s p o e t i c a , a v a g y a f e n t i e g z a k t t u 
d o m á n y o s s z ó k é s z l e t t a n i e l e m z é s m e g t e r h e l t-
s é g - a r á n y a i t f i g y e l e m b e v é v e í g y is m o n d h a t 
n á n k : a r s l i s z t i c a , p o r p o e t i k a . . . 

Nem kétséges, a módszeres szakkritika akár disszertációnyi dolgozatot 
is összehozhatna a témára: A por-típusok mint strukturáló erők a Vi
lágporban ... 

S ezt az átfogó témát aztán számos részlegesre lehetne bontani. Pél
dául: 

a/ A poros/porszerű matéria mint T.O. újabb költészetének pikturális 
alapanyaga 

b/ mint a nemlét-lét közege 
cl mint szétszórtság-metafora, nullásság-jelkép 
d/ mint természeti fenomén 
e/ mint síksági (pannon) sorsszimbólum 
f/ mint az ellen-patetika, az irónia, a szarkazmus, a groteszk és az 

abszurd lírikusi eszköze 
g/ mint az írás — az „itt-írás" és „most-írás" és „mÁst-írás" — le

hetetlenül sajátságos közege . . . 
És így tovább. 
És így ne tovább! 
Mert így is nyilvánvaló, hogy a Világpor „világa" immár nem is 

„darabokra" hullott világ, hanem szemcsésre zúzott, porrá morzsolt, 
porszerűvé őrölt. 

Micsoda őrlődöttség, micsoda őröltség! 
És micsoda őrültség lehet lírikusian légszomjasnak lenni ilyen poros 

közegben! Hisz minél elementárisabbat szippant a tüdő, annál nagyobb 
adag citromhomok, gipszpor, grafitpor, korom, liszt, nullás liszt, pap
rika, púder, por, cseréppor, csontpor, mészpor, rizspór, szénpor etc. 
áramlik a torokba. A fogak közé. A nyelv alá. Az orrlyukba... Vagy
is: a lírikus mint őrült molnár! 

Ezért hát: a porlasztott lírában, akárcsak a porlasztott zenében, az 
ember már nem is pArlandó, nem is beszélve adandó elő, hanem pOr-
landó ... (Porlandó). 

Ezért hát: a lisztek és egyéb porok bennünk vannak immár, nem 



csak kívülünk; belül kell elkészülnünk velük, akárcsak a zseniális ro
mánnak: »A gipsz énbennem van, belül kell elkészülnöm vele«.. . 
(Változatok gipszre). 

Ezért hát: mi nem tudunk fütyülni I csak huhogni (Félálomban). 
Ezért hát: szét akarom törni e tájat / a térdemen (Karton te kar

fiol*). 
Ezért hát: a kor-szerű (kórszerű) líra mint geofágia! Mint a szülő

föld lírikusi felzabálása! (A szentjánoskenyér-forma vízjel) 
Ezért hát: lehetetlen immár szép egészet írni (uo.); morális lehetet

lenség is a szépet és a jót írni: nincs jogod mondod magadnak a jó I a 
szép I nincs az ilyen az olyan vershez / nincs a csendélethez csinnad
rattához I pedig hát I milyen jó is a jó / szép is a szép (Nullás liszt); 
morális lehetetlenség is, hiszen nem a szép és a jó az igaz, hanem: a 
bizarr és a rút igaz I az igaz bizarr és rút (Ady lép). 

Vagyis hát szépet írni nullás lisztbe, hogy aztán reggelre az egerek 
— fölszarják az interpunkciót?! 

Vagyis hát ítészek, ideászok, lírikászok, miért ásni a nullás lisztben 
— futóárkot?! 

Vagyis hát miért is a versben-vérzés pátosza? Lehet-e véresen igaz 
költészet — nullás lisztben? — A véresen, még véresebben komoly / ko
molyabban véres költészet kétségtelenül jogos kritikai igényére írt 
kétségtelenül jogos válaszvers elfogadja ugyan a versben-vérzést 
— de csak lírikusi ellenhős, azaz tragikus bohóc tragikusan gro
teszk gesztusaként: nem engedem kibuggyanni / nem engedem kibugy-
gyanni / a vért a számon / éppen csak annyit engedem J szivárogni 
I hogy mint a büdös kurva krepp-papírral / szépen kifesse / szív for
májúra fesse ajkamat (Van Gogh önarcképei alá). 

5. t o v á b b i j e g y z e t e l é s / jegyzetELLÉS, a v a g y p o r 
b a r á n t o t t / l i s z t b e m á r t o t t n e v e k , m i c s o d a ne
vek ! 

Miközben töri e tájat a térdén, őrülten őrölvén elemeit s hadarva 
kavarván porait a modern líra és ellenlíra homokóráiba — miközben, 
természetesen, az őrült molnár is őrlődik —, a Világpor tragikus finto
rokat vágó, a lisztekbe és más porokba légszomjasan bele-beleszippantó 
porkavarója a klasszikus élők és élő klasszikusok, modern holtak és 
tetszhalott modernek valóságos hadseregét tereli, vonja, rántja be po
ros terrénumainkra. 

Benépesíti a homokot. 
Élő hagyományt teremt. 
Mennyi dolga is lesz hát majdan ama boldog utókor művészet- és 

eszmetörténészeinek, midőn a Világpor „nemzetközi jegyei", illetve 
„külföldi hatásai" föltárásához látnak! Munkájukat megkönnyítendő, 
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íme, egy szerény kis adalék, íme, az újévváró jegyzetelés/jegyzetELLÉS 
vonatkozó sommája, vagyis hát a világpori világfiak hevenyészett re-
gisztere: 

Aragon Giacometti Odilon 
Artaud Ginsberg Oison 
Arban Gombrowicz 

Grass Pascal 
Bataille Grieg Pasolini 
Baudelaire Gustafsson Paszternak 
Beckett Poe 
Beethoven Holan Polanski 
Blazsennij Horatius 
Bonnefoy Renoir 
Botticelli Rilke 
Brâncusi Ionesco Rodin 
Braque Rözewicz 

Kavabata Rüssel 
Carducci Kavafisz 
Celan Saint-Exupéry 
Cendrars Leopardi Saida 
Cézanne Lunacsarszkij Sanguinetti 
Chagall Lurçat Sartre 
Chaplin Schönberg 
Char Majakovszkij 
Cocteau Malaparte SZappho 
Croce Martin du Gard 

SZappho 

Matisse Tagore 
Dali Michaux Tanizaki 
Delacroix Montale 
Du Bouchet Moore Van Gogh 
Duprin Mozart Verlaine Duprin 

Munch Vermeer 
Eizenstein 
Enzensberger Neruda Webern 

i Wols 

Micsoda nevek, micsoda porba mártott, micsoda lisztbe rántott ne
vek! Micsoda zseniális rántottkarfiol-agyak — hogy a tolnaitás egyik 
központi képzettársítását plagizáljam . . . 

Látom is ókét ellenhősi menetben, erőltetett menetben, A-tól W-ig, 
amint bukdácsolnak, föl- és föltápászkodnak, prüszkölnek, levegő után 
kapkodnak, s vonulás közben, amúgy mellesleg, literátori és piktori 
krikzs-krakszokat meg kisplasztikus csömböllékeket hagynak maguk után 



a nullás lisztben... A porban. A homokban. A porhóban. A koromban. 
A horgosi paprikában. A mészporban. A cservenkai porcukorban. Az új
vidéki Albus-mosóporban. A leértékelt kukoricáért cserébe kapott bosz
niai szénporban. A tuzlai sóban. A kísérletiszínháztalanított városkánk 
kísérleti oskolája kísérleti térképének citromhomokján. Az aracsi kis-
templom túlvilági vasalóporában. A tolnaitás stigmájával szerzősített 
evilági porokban, világporokban. 

Igen, látom óket, olykor úgy is látom, mint emberszabású tücsköket, 
amint prücskölnek, ciripelnek, cöröpölnek, már ahogy lehet, már ahogy 
illik itt és mAst cöröpölni/ciripelni e válogatott médiumokban, e vál
tozatos, ám végül is egy halmazállapotú, azonos halmazállapotú kö
zegben, miközben a Szenteleky-vers varjai túlKÁRogják prücskölésüket: 
már csak az nem fagyott meg ami nincs... már csak az nem fagyott 
meg ami nincs... KAR. MAR. BAR. . . 

Bár a semmi néha átüti önnön hangfalát... 
A semmi is átüti semmis hangfalát! 
Szóval, látom őket, látom e behozatali világfiakat, mert élők ők a 

versben, nem puszta nevek: ha könyveikre, szobraikra, képeikre, parti
túráikra veti is asszociáció-hálóját az őrült [vízi]molnár, az utánozha
tatlan őrült malomba, az utánozhatatlanul képzeteket őrlő, képzeteket 
keverő/kavaró lírikusi malomba mindig egy-egy eleven mozdulat, élő 
gesztus, moccanó tett, rángó alkotói grimasz vagy fintor merül föl a 
metafizikai hálóval — talán éppen a megboldogult razlogosok vizes 
metafizikai nylon-harisnya-hálójával... Nem, nem lehet kétség: a 
jugo-magyar költészet őrült vízimaimaiiban még egyetlen őrölt molnár 
sem merített ennyi eleven világfiságot az időszerű vagy időszerfisíthető 
gondolat, eszme és esztétika vizeiből. 

Holott a regiszter, a hevenyészett lista a fentiekkel még nem is tel
jes; mert lesz majd dolga a Világportú a boldog utókor dészláv—ma^ 
gyar—magyar—délszláv—délmagyar—szláv—szláv—délmagyar kompár 
rátistáinak is, de még mennyire! Legalábbis ennyire: 

Bem (nem az Apó, hanem a Bojan), Bihalji-Merin. Bošnjak (nem 
alulírott, nem a horvátországi anyakönyvben még mindig Stjepannak 
vezetett, hanem a Branko). Továbbá: 

Čelebonović 
Davičo. Dobrovié. Dragojević 
Filipoyió (nem a futballista, hanem a filozófus) 
Glavurtié 
Hegeduíic 

. Kermauner. Komnenié. KonjovicY Kranjčević. Krleža 
• Ladán 

Matkovié (nem a szabadkai avantgárd: az agrarni akadémikus). 
Meütrovié. Miihalić (nem a maratonos, hanem a poéta). Milunovié, 



Mrkonjić. Petrović (megint csak nem futballista, s nem is a tollszedő, 
hanem a Gajo). Popovié (nem Koča, a szürrealista hadvezér, s nem is 
Dušan, a színikritikus; a piktor Ljuba). Meg aztán: 

Rupel 
Šoljan 
Stančić (nem a dr. András, hanem a Miljenko). 
Supek (nem a Rankovié-parabolaregény szerzője, hanem testvér

bátyja). S végül — „végül", ha közben el nem kavarodott/keveredett 
néhány óévi naptár-cetli: 

Tartaglia 
Tin 
Veličković. Veljačić. Vranicki 
Zajc. Zagoričnik . . . 
Micsoda nevek, megint. Csak hát nekik már lényegesen könnyebb a 

Világpor poraiban: ők maguk is jórészt pannonok, tehát egzisztenciálisan 
szintén porosak. Szintén szétszórtak. Szintén nullásak. Menthetetlenül. 
Leporolhatatlanul. 

Hogy aztán északi szomszédaikról, a világpori porainkba ugyancsak 
beterelt sorstársaikról már ne is szóljon semmiféle azonosító minősítés. 
Az ő valóságos közüket a Világpor poraihoz porolja majd ki a meg
boldogult utókor poros filológiája. A jugo—magyar—magyar—magyar 
irodalmi, művelődési és művészeti kapcsolatokat, le- és rákapcsolásokat, 
hosszú- és rövidzárlatokat vizsgáló hungaro-komparatisztika. 

A regiszter azért álljon itt ez esetben is, most már még jobban, még 
görcsösebben takarékoskodván a térrel, e poros, e téglaporos, e kalapo-
mos újévi ellen-ESZ-ZÉ-teremmel, potenciális esszé-cinteremmel. Tehát: 

Ady Bartók Bem (ezúttal az Apó) Berzsenyi Bóka László Brauer 
Marcell Czóbel (a Minka és a Béla is?) Csók István Csokonai Csont-
váry Elbert János Ferenczy Noémi (a vörös Sinkót a fehérek elöl el
rejti) Fülep Lajos Hamvas Béla József (az Attila Gyerek) Kardos (a 
Tibor? a László? a György?) Kassák Kibédi Kodolányi (a Gyula) Korda 
Vince Kormos (a Pista) Kosztolányi Kölcsey Liszt (az egyetlen nem
liszt Liszt az egész Világporbzn) Lukács Mednyánszky Munkácsy Nagy 
(nem az Imre: a László) Német (a szintén László) Pannonius (az im
már nem čezmicei, hanem keSSincei) Petőfi Vörösmarty Weöres... 

6. k é p z e t e k s z a b a d t á r s í t á s a : a k é p z e t t á r s u l á s sza 
b a d s á g a 

Most látszik csak igazán (avagy most ismét igazán látszik), a Világ
por távlatából is, hogy amióta a Homorú versekben fixálódott ama 
híres, ama lírikusi módszer-programként is értelmezett/értelmezhető 
kép 
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mint egy hamiskártyás korallpiros mandzsettagombommal 
hosszú fehér ujjakkal tökéletesen összekeverem 

Piroska és a farkas 
kirakókockáit — 

azóta T.O. költészetének alighanem legfőbb titka a képzetek keverésé-
nek/kavarásának, összezavarásának/összehadarásának utánozhatatlan al
kímiája. Mert időközben ugyan egyre változott/gyarapodott e líra 
anyag-spektruma s újabb és újabb tematikai rétegek üllepedtek le az 
opus lírikusi vizeiben, ám a teremtés, a saját lírikusi „világ" terem
tésének legfőbb eszköze a maximálisan szabad képzettársítás maradt 
mindvégig. 

Mennyi megvalósulás-típusa van ennek az alkímiának a Világpor-
ban is! Mit-mivel és mit-hogyan és hogyan-nem társít a külső-belső lá
tás, hallás, tapintás és szaglás érzékszervrendszere! Az egyik dolog má
sikat, harmadikat és huszonharmadikat felidéző szenzibilis képességének 
micsoda meghökkentő, váratlanul kipattanó, konvencionalitásokat zúzó 
változatai jönnek létre a tudatfolyam érzelmi és gondolati szféráiban! 
Tipologizáljuk/klasszifikáljuk őket? Próbáljunk módszeresek lenni an
nak a lírikusi módszernek a jelzésekor, amelynek legfőbb törvénye — 
a módszeres módszertelenségf 

Na nézzük, „vessünk pillantást", ahogy mondani szokjuk a módsze
res dolgozatokban, „vessünk pillantást" az értekező prózának ezzel az 
összekötő-formulájával, töltelék-formulájával — a fél íróasztalnyi nap
tár-cetlire: 

1. természeti valós képzet társítása metafizikaival, pl. a nemlét kép
telen képeivel; életkép rácsúsztatása a nem-életére... 

2. az élővilág meleg képzeteinek társítása a technika hideg/rideg 
képzeteivel, és fordítva. 

3. természeti képzet egybevonása irodalmival, művészetivel, gondo
latival. 

4. kulturális-művészeti képzetek önmagukkal való társítása: azonos 
nemű asszociációk típusa. 

5. valószerű természeti képzet csatolása ontológiai lehetőség-képzet
hez (lásd pl.: ó szállok én); vagy: konkrét képzet elvonatkoztatás-sora 
a sors-lehetőségek absztrakciójáig: gomba^fejű karóhoz kikötött kecs
ke csont-karó -> ember vagy állatcsont-karó? •> földbe vert ember
c s o n t t á n még élve a földbe vert ember, rajta mekegő kecskéjének 
lánca. . . (Ki kötötte). 

6. etikus képzettársítás: a látási, hallási vagy tapintási képzet átvál-
tása-átminősülése szolidáris képpé, az együttérzés/együttszenvedés {-seny-
vedés!) képzetévé. PL: nyúzott nyúlmég meleg bajtársak az északi 
harctereken... Vagy: kutyaetetőnek használt páncélsisak•>parafadugó-



nyi lyuk ratja, méghozzá tarkótájt ott távozott a katona lelke I át
engedve zöld sisakját az ebnek... (Égnek alig lobogva). 

7. rokon vagy ellentétes gesztusok képzeteinek társítása. 
8. önéletrajzi asszociálás: autobiografikus múlt-jelen-jövő idejű anek

doták társítása. 
9. vizuális hasonlóság alapján megvalósuló asszociálás: cirok(szem) + 

rubin (kő) = cirok-rubin... Búzaszem -f- kenu = kenu-forma kis bú
zaszem . . . 

10. vizuális képzetek társítása hang- stb. képzetekkel. Pl.: tehén
szarv szarukürt kolomp -Mej-löttyenés zaja a tőgyben... 

11. rokon és ellentétes hangalakú vagy grafikai jelű szavak, fogal
mak társulása. 

12. rím-asszociációk, rím- (és kínrím-vonzatok által társuló képze
tek. Pl. az ötletes kétsoros: nagy ólom / morzsolódom... 

13. számmisztikus képzettársítás; valóságos példatára a Vizesnyolcas
tüzesnyolcas ciklus. 

És így tovább, és így tovább. 
És így ne tovább, és így ne tovább most se! 
Álljunk meg e számmisztikus megállónál, ne írjunk mégse, ne írjunk 

az újévváró/semmitváró ellenESZ-ZÉ leple alatt módszeres dolgozatott 
ne írjunk se troTTTYhumanista, se slllztechnicista módszeres érteke
zést, hisz ha létezik komikus inadekváció irodalmi kommentár-módszer 
és költészeti kommentár-tárgy között, akkor a Világpor esetében ugyan
csak komikus lenne bármilyen előjelű kommentátori pedantería (pede-
raszta kommentária!), bármilyen előjelű zárt szisztematikusság, bármi
lyen szisztematikus leltár. 

Mert hát, nyájas olvasó, amennyiben te is beporoztad már olvasói 
ujjaidat a világpori porokkal, akkor nyilván egyetértesz a nyájas kom
mentátorral is: a tolnaitás-szerű asszociálás-alkímia szelleme a kimond
hatatlant, a megnevezhetetlent ostromolja a képzettársítás megnevezés
görcseivel, összevonás- és szétválasztás-ingereivel, s akár a dolgok ösz-
szevonása, akár szétválasztása/széttörése/fölőrlése is az eredmény, az 
mindig rendszerbe-merevíthetetlen, sablonba-szoríthatatlan. Tehát: a zárt 
szisztematizálást is kizáró. . . Mert a képzetek maximálisan szabad lí-
rikusi viszonyba-hozása mindig is sémaellenes. Mindennemű sematizmust 
romboló. A konvencionális látás, hallás, érzés, gondolkodás, élés, tar
tás (maga-tartás) megkopott, elhasználódott sémáinak folyamatos rom
bolója. Permanens ribillió a világérzékelés és az érzékeltekre való vissza
jelzés megbonthatatlan tudatfolyamában. Aminek befogadásesztétikai 
szempontból akkor is van, igenis van szociális feszítőereje is, ha a tár
sított képzetek önmagukban mentesek minden társadalmiságtól: a kép
zettársítás korlátlanul szabad módja maga is filiszter-pukkasztó, új-pol-
gár-hergelő, mitikus agyakat és dogmatizálódott személyiségstruktúrá
kat baszogató. Kihívó, provokáló. Ha mással nem, hát pusztán a kép-



zettársítási módszer sérthetetlenségével", „rébusz-voltával", az asszo-
ciálás alkímiájának „fölfoghatatlanságával" . . . 

A világpori szabadasszociációk folyamában a merevédettség-rombo
lásnál nem kevésbé fontos szerep jut az építő aktusnak sem. Ez min
denekelőtt a tér, a térden széttördelt tér esztétikai kitöltésében nyilvá
nul meg: a szabadasszociáció-folyamatok — jórészt az eleven világfiak 
révén! — telehordják a poros/homokos teret esztétikus tárgyakkal, ked
ves kis dib-dábokkal, mütyürökkel, apró-cseprő rekvizitumokkál — 
amik a Világporbzn sohasem szép dolgokat jelentenek csupán; a világ
pori be-tárgyasított tér a sejkai grafika jugo-magyar költészeti meg
felelőjeként is értelmezhető... Kézzelfogható cáfolataként is a Homo
rú versek megjelenése óta makacsul vissza-visszatérő legendának, mi
szerint e költészetnek „semmi köze a mi földi HsO-nkhoz"... Holott a 
Világpor úgy is felfogható — hogy egyik darabját plagizáljuk —, mint 
totális geográfia, mint a szülőföld felfokozott intenzitású lírikusi föl-
zabálása . . . Lírába-habzsolása. Lírába-evése . . . Csakhogy e kényszerű 
„zabát" ez esetben sem ideologikus imperativusok diktálják, hanem a 
közvetlen természeti lét mikroelemeivel való asszociatív azonosulás 
kényszere. Minek folytán a vállalás, a magáévá tétel, az el-sajátítás 
nem holmi fene nagy hazafffyas gesztusokkal történik s nem a „totali
tásra" irányul, hanem a tér, e keserves-egyetlen pannon tér természeti 
alapelemeire, fizikai kis-formáira. Vonatkozik ez az egész kötetre is, 
leginkább azonban a Hegyoldalon ciklusra, mély valóságos mintapélda-
sora a természeti közeggél — ha akarjuk: „a mi földi H20-nkkal" — 
való lírikusi azonosulásnak. Ismétlem: nem ideologikus, hanem esztéti
kai — a képzettársítás-kényszer által, illetve, az annak "alárendelődő 
alkotófantázia révén megvalósuló — azonosulásnak. 

így csap át a világpori esztétizmus ismételten — társadalmiságba. 
Nemritkán pedig vegytiszta moralitásba is. Szolidáris etikába. Etikus 
szolidaritásba. A képzettársítás-módszer jobb híján etikainak nevezett 
típusa ugyanis egy-egy tárgy, természet-elem vagy élőlény képzetéhez 
igen gyakran ránt, vonz egy-egy embersors-képzetet is, teljes azonosu
lást teremtvén ily módon a puszta vizuális objektum — a képi látvány 
— és a morális szubjektum között. Például: egy lekvárosüveg nyakának 
elkötése — és egy embernyak (lehetséges) elkötése között. . . Vagy: 
nyolc gyermeki gyufásdoboz nyolc légynfoglya — és nyolc kis bányász
koporsó között. . . 

Nem lehet kétséges tehát a kötet egyik verséből kiszóló tézis alkotói 
hitele, alkotói megvalósultsága: itt van mindig is / velem volt a való
ság I vitriolos üvege... Miközben voltak emlékezetes nagy-versek, cik
lusok és kötetek, melyekben inkább az Egész ostromoltatott, közöttük 
vagy mellettük, egyidejűleg velük, mintegy ritmikus ellenpontokként 
pedig sorjáztak a részlet-valóságok részlet-vitrioljaival kiprovokáltak . . . 
(A Világporban nyilván a Celebesz Celebesz nélkül ragadja leginkább 



ragadnivaló ama vitriolos Totalitást; a kép-telen/lét-telen létet, negatív 
„létet", a lét negatívumát, az abszurdot.) De akár „nagy", akár „kis" 
apropója volt a versnek, akár a makro-, akár a mikroérzékenység ideg
szálait cibálták valamik, bármik az elmúlt negyedszázadban — szeplőt
len kis gépek, vagy Orpheusz; ősz, alma, eső, fogvájó — vagy Ikarosz; 
Lolám zsebe — vagy Che Guevara; a viz, a békák — vagy Don Qui
jote; Mozart biliárdasztala — vagy Jan Palaoh; a Balaton — vagy 
Sztálin Atyánk, vagy 1968. augusztus 21-ének Budapestje —, a sza
badasszociációk szabad, az adott „itt és most" szitukban viszonylag 
igen szabad összecikkantása lényegében mindig is hasonló hőfokú szik
rákat pattintott ki, az intenzitás voltaképpen változatlan maradt. Mint 
ahogy az maradt a szabadasszociációk szabadságharcának íratlan prog
ramja is a Homorú versek ama nevezetes nosztalgiája óta, hogy legalább 
a versben nyújtózkodhasson az ember a fizikai meghatározottságait 
meghaladóan is . . . 

Szabadasszociációk szabadságharca: nem egydimenziós harc volt ez, 
s nem az a Világporban sem, lévén, hogy az, aki folytatja, aki folytatni 
kényszerül alkímiai törvényszerűségek folytán, az közel sem csak 
homo politicus, csak homo morális, csak homo ludens, csak homo 
faber, csak homo aestheticus... Hanem és csakis: és-és, is-is... 
„Homo totus". . . Vagyis hát olyan abszolút lírikus, akinek őrült mal
maiban minden lírává őrlődik, amit csak fölönt a garatra: a természeti 
lét és az erotika, a technikai/technológiai valóság és a világpolitika, a 
művészet és a filozófia, Vajdaság és Pannónia, Újvidék és Kanizsa, a 
Tisza, a Tisza.. . A képzettársításnak amolyan meta-tematikai szabad
ságharcáról van tehát szó, ami azt is jelenti, hogy ez a líra a jugo-
magyar költészetnek nem egyik vagy másik tematikus „blokkját" for
radalmasította/forradalmasítja a szabadasszociációk radikalizmusával, ha
nem költészetünk egészének befogadás- és visszajelzés-mechanizmusait is. 

A képzetek maximálisan szabad társítása mint versnyi magán-sza
badság így válik közös értékké, az alkotószabadság közös lehetőségévé. 
Csak „élni" és „halni" és — hálni kell vele! Ohne Angst lében. Leg
alább a költészeti lébecolásban . . . 

7. o h h h , s z a b a d s á g , t e k ö l t ő i , t e d r á g a , m e k k o r a is 
s z a b a d s á g o d él é t b e n i á r a? 

Szabadasszociációkban lenni, béléjük merülni totálisan, bennük létez
ni, szabadnak lenni. Költészeti szabadságban létezni. 

Abszolút szabad, féktelenül szabad, elszabadultán szabad képzet-őser
dőben élni: raboskodni. A költészet rabságában létezni. 

Tehát: maximális tf/iofászabadság, mint sajátságos é/eírabság! 
Tehát: szabadság a versben — vers-szabadság terrorja az életben! 



Tehát: szabadasszociációkkal ismételten kivívott versnyi szabadság 
— szabadasszociációkkal ismételten kiHívott versnyi rabság! 

A költészet szuverén uralása a képzettársítás szabad alkímájával — 
a költő magánéletének szuverén uraltsága az alkímia szabadságával! 

Mert hát gondoljuk csak meg, eszköz- és munkatársító kartársak: 
képzettársítás-folyamban sodródni reggeltol estélig, estétől reggelig! — 
Hangképzetek terrorjával ébredni. Íz-képzeteket falni. Szín-képzeteket 
hallucinálni az utcán. Metafora-gyereket szeretni, hasonlat-barátra gon
dolni, metonímia-asszonyt ölelni a házban. Képzelt cédákkal hálni há
zon kívül. Kényszerképzeteket izzadni félálomban . . . 

Nem, akárcsak minden szabadságnak: fene nagy ára van az asszociá-
cióban-létezés totális-költői szabadságának is! 

Mert mi lenne, mondjuk, ha netán egy napon, egy balsejtelmes bal
fácán napon többé már nem is a dolgok „képe" képtélenkedne, nem is 
a valóság „nyoma" nyomulna ellenállhatatlanul, rakoncátlanul, hebe
hurgyán a tudatba, hanem a dolog maga, a valóság maga? 

Nézzünk hát egy ilyen lehetetlen/lehetsége napot! 
Rekonstruáljunk egy meg nem történt, napnyi történetet... 
Hangképzetekre riadsz fel képzelt álmodból, kitörlöd hallucináns 

szemedből a kitörölni való kitörölhetetlent, pineapple-t akarsz falni, 
például, s föl is vágod gyorsan, ám rögvest kisül, nem is ananász az, 
csak fél-ananász, vagyis hát pinea, -pple nélkül, vagyis hát inkább 
fenyő, tobozfenyő, fenyő-toboz, de az is meglehet, csupán kerek koro
nájú, alacsony mandulafenyő, mandulafenyő-mandula, azaz pínia ... 

És szürcsölöd a reggeli feketét, s mit ad isten — minő balsejtelmes 
bálfácán nap! —, fölakad a nyelved hegyén, csücsörítő, ingerkedő, meg
feszülő nyelved hegyén egy kávészem sötét szemérme, s addig-addig 
birizgálod, feszegeted a szemérmetlenjét, szemérmetesen ismételgetve 
magadban: pinea... pinea... pínia — míg hirtelen ki nem csúszik a 
szádon egy e, majd nyomban utána egy i, és marad a dolog magában, 
marad a nyelv negyén ugyanaz a dolog, aminek képzelt képzetével 
egész éjjel kecerésztél a házon kívül, vagyis hát marad a pinea e nél
kül, a pínia i nélkül... 

S éppen indulnál, mondjuk, a fogászhoz, midőn beront ama hülye 
dog, s mit ad isten, véres kölnivizet spriocel vérző farkából, nagy ív
ben, az ajándékkonjovicra! S alighogy rávágsz a fránya kutyájára, a 
tablóra való közönséges tojásrablóra, máris ágaskodik újabb disznóság 
céljából, félreérthetetlenül jelezvén, hogy ődogságának pedig immár elege 
van a baromfitojásból, most egy igazi, most egy emberi következzék... 
Erre meg — mintha nem lenne elég bosszúságod e baszkódó közönséges 
tojásrabló elhárításával is! — rád reccsent malac nevű nimfa-papagá
jod, rád reccsent pimaszul, kajánul, malacul, ahogy csak a könnyű er
kölcsű, ledér nő-papagájok tudnak, s erre hatványozott bAsszúságodban 
mi mást is tehetnél, mint hogy egyidejűleg nagyot rúgsz a disznó dog-



ba, s nagyot harapsz, akárha citromsárga körtébe harapnál, a malac 
Malacba: megvan legalább a protézisminta, lehet indulni... 

Indulsz hát, mondjuk, a Futakin, sajgó lábaid közt fut a kín, s mit 
ad isten, valóban, minő balsejtelmes balfácán nap: hóna alatt pácolt 
krisztus-rajzaival — mementó mori! — megjelenik Móri, ám azon 
nyomban eltűnik a sarkon / kasíroztatni viszi okét / egy kis öreg mes
terhez, szaladsz rémülten utána, de krisztus lép ki a csirizes mühelyaj-
tón... Barátod, a barátom, a barátunk pedig a présből mosolyog... 

Majd fogorvos, protézis, miegymás, végül beérsz a Rádióba, beérsz 
az ÚRhába, beérsz a SZEMpontba, a szpíker-kollégina már szpícsel, 
mondja a bejelentőt — „Kedves hallgatóink, a rádió kulturális és mű
velődési heti szemléjében először is Vajdaság forradalmi múltjának 
F E L D O L G O Z Á S A I R Ó L beszél dr. Danilo Kecié, a Vojvodina 
u borbi kiadványsorozat szerkesztője. Kapitány László, a Tartományi 
Művelődési Közösség díjának egyik V Á R O M Á N Y O S A Vékás 
Jánosnak N Y I L A T K O Z I K . Guelmino Sándor Soltis Lajos elő
adóestjéről, Jankovich Ilona pedig a tudománynak S Z Á N T sze
repről ír. »A világ nem bővelkedett szenzációkban. F A J J O N - E 
H A T a F E J Ü N K , h o g y a z 1980. esztendő irodalmi S Z E M P O N T -
ból T I P I K U S A N Á T L A G O S J E L L E G Ű V O L T a jugo
szláviai magyar irodalomban is« — írja dr. Bori Imre. Herceg János a 
C E N Z Ü R A és Ö N C E N Z Ú R A fogalmáról ír. Ezenkívül a mű
sorban H E L Y E T K A P O T T M É G Tolnai Ottó képzőművészeti 
írása is" —, helyet bizony, M É G helyet, holott a heti élménybeszá
moló az újabb pinakotéka-élményről még nincs is egészen megírva, s 
különben is, valahogy tipikusan átlagos jellegűre sikerült ezúttal, de 
hát fájjon-e ezért a fejed vagy más végtagod, miért is fájna, miért ne 
fájna, miért is fáj a fejed e balsejtelmes balfácán napon, holott máris 
kezedben a nagy fekete mikrofon, idegesen a szádhoz csavarod, kell 
mondani a higgadt élménybeszámolót cenzúra és öncenzúra nélkül, e 
fogalmakat fogalmilag óvatosan kizárva, gyakorlatilag pedig lesz, ahogy 
lesz, szabadon improvizálsz a Bemre, ám nem az Apóra, ezt valaki 
még netán jószándékúan félreérthetné, improvizálsz tehát a Bojanra, 
aki sztrippek-cégtáblák cézanne-ja / mint narancsokat helyezi rá folt
jait I a fehér állatokra, s mit ad isten, mit ad megint e balsejtelmes bal
fácán napon, a narancs a pineapple nedvét spricceli a szádba, sajnos, 
félbevágva, pinea-ként, a pinea bája meg behozza szádba, becsempészi 
a sötét mikrofon mellett a reggeli feketének, a kávészem sötét szemér
mének képzetét, sajnos, in natura, s máris megvan a fatális cenzúra, a 
fatális öncenzúra, a fatális nyelvbotlás: oda a pinakotéka, mert akár
ha valamilyen incselkedő kanizsai egérke csinálná kanizsai nullás liszt
ben, fölszaródik az O-ra és az É-re egy-egy téves ékezet, a szóvégi A 
meg E-re torzul, vagyis hát, bocsánat, kedves hallgatóim, a -KOTÉKA 
helyett — KÖTÖKÉ csúszott ki a számon... 



Este meg, késő este, az asszociáció-verte átkos nap múltán/alkonyul-
tán, midőn lekonyul tán az ember füle-farka is, nemcsak maradék-rá
ciója, maradék-ébersége, maradék-öncenzúrája, körmölsz még valami 
feketét a poor-féle rolós fekete íróasztalon, akárha domi akárha vég
leg leeresztett R E D Ő N Y E előtt ülnél, könyökvédőd hegyesszögbe 
törve körmölsz, s mit ad isten, már megint, mit ad e balsejtelmes bal
fácán nap végén: lezárja két szemed az Ég, ám te csukott szemmel, 
vakon is látod álmodban, akárcsak abban a zseniális kócsag-vers-vízió
ban, melyből az jön ki fantasztikus természetességgel, hogy a szabad
asszociációk világában valamire örökre emlékezni annyi, mint megva
kulni, csukott szemmel, vakon is látni azt a valamit, azt a tiszta fe
hérséget, azt a kócsagot, amelyet egyszer látva is láttál s örökre em
lékezetedbe zártál —, szóval, vakon is látod álmodban, hogy csak
ugyan eltörött a könyökvédős hegyesszög, a körmölő hegyesszög, ám 
zavartalanul körmöl tovább helyette a kivérzett könyökcsonk, lassan 
fodrozván a fekete íróasztal hófehér nullás lisztjét, akárha Bojan Bem 
pasztellos ládikában mocorgó vérpiros krétája lenne.. . Bojan helyett 
azonban Apó jön elő a kába álom havazó nullásliszt-redőnye mögül, 
bem apó a hófehér szabadsághős I a hófehér törpe, mert valamiért va
lahol valakik őt is keresik I még mindig keresik / törökország után 
ugyan hol lelik I talán csak nem gondolják / hogy az én rolós I fekete 
íróasztalom / titkos fiókjainak egyikében rejtőzik — mormolod ma
gad elé, akárcsak délelőtt, az ŰRhás fekete mikrofon előtt a másik 
Bem előtt tisztelegvén, most viszont Apó előtt tisztelegsz, kezet ráztok 
régi gerillákként, seregtelen vezérek költő- és igazi fejedelmeként, majd 
gyorsan seregszemlét tartotok a lassan mégiscsak összeverődő sereg fö
lött — micsoda sereg, micsoda nevek A-tól W-ig, micsoda behozatali 
világfi-fejek! —, lehetnek vagy száz-egynéhányan, köztük rezignáltán 
Miroslav is, kivel más-más időkben ugyan, ám azonos terrénumon, a 
nevezetes jakuíevaci gyakorlótéren együtt ástátok a futóárkot, meg 
ott jön, lám, Ervin is, az Iszidorovics, néhány markos kecskeméti vö
rösbakájának kíséretében nyakig lisztesek, mert miután nagy sikerrel 
eljátszották a kecskeméti VÉGEL ADÁS nevezetes ázsiai epizódját, 
alig sikerült átfúrni magukat a kishatárforgalmi ostyaliszteken, de most 
itt vannak, lám, mégis, lehet hát indulni, van végre néped, van végre 
sereged, bár ez sem túl népes, hadászati S Z E M P O N T b ó l amolyan 
tipikusan átlagos népesség ez nemzetiségi viszonyok között, ám pél
dául egy Kuba forradalmi múltjának F E L D O L G O Z Á S A I R A 
gondolván, nem is tűnik olyan kevésnek, hisz Castróék nem is száz-
egynéhányan, csupán tizen-valahányan voltak, midőn félütötték fejü
ket a kubai porcukorban, lehet hát indulni délnek, miért is fájna a 
fejünk, indulhatunk délnek, indulhatunk Zimonynak, Nándorfehérvár
nak, lehet, hogy ott lesz Hunyadi is, a János, különben is mit nekünk 
a János, mit a Herceg János, mit a C E N Z O R A és Ö N C E N Z O -



R A fogálma, irány Zimonynak, s ott balra, mindig csak balra, balkö
zépre, egy centit se jobbra, egy centit se balabb-balra, ám ott viszont, a 
balközépen, energikusan ráhágni a nyakra, a podvoznjakra, a nad-
voinjakra, s mindennemű jobbos nyakra, megvívni még egyszer, meg
vívni ismét a zimonyi, a nándorfehérvári homokban, porban, koromban, 
csontporban, mészporban, és így tovább, az egyéb porokban... 

És így ne tovább, ne tovább a világporokban ezúttal sem, mert még 
heccelődésnek, hatásvadász nyegle viccelődésnek tűnhet, nyájas olvasó, a 
képtelenebbnél is képtelenebb képek kommentátori sorjázása, pedig hát 
a nyájas kommentátor, a nyájas ál-potentátor, a nyájas ál-attentátor 
egyetlen komoly, egyetlen véresen komoly, legalábbis krepp-papír-vére-
sen-komoly, legalábbis büdös-kurva-krepp-papír-véresen-komoly szándé
ka ez lett volna: a tolnaitás modorában, a tolnaitis bőrébe bújva kontá
rul, tolnaitás-szeruen jelezni, érzékeltetni, fölmutatni az „élet" és az 
„irodalom" poros, porosan régi, porosan közismert paradoxonát, neve
zetesen azt, hogy lám, szabadság, te költői, te drága, lám, minő kurva-
nagy a szabadképzettársítás életbeni ára! 

Mi is lesz hát velünk, valóban mi lesz velünk, Világpor, ha egy na
pon, egy virtuális napon, egy lehetséges napon, egy balsejtelmes balfá
cán napon maguk a dolgok törnek, rontanak, vonulnak be a tudatba, 
s nem pedig a platonikus képük, nem a társított árnyuk? 

Mi lesz velünk, valóban mi lesz velünk, Világpor, ha egy fatális na
pon negatív válasz, elutasító válasz adódik a mai nyílt kétségekre? Ne
vezetesen arra: nézem / a világot / ha nézem I s nem a világ néz enge
met . . . Nevezetesen erre: látom-e a gyufaszálban / az örökzöld fát I 
kék gyufásdobozban az örökzöld erdőt... Szóval, valóban mi lesz te
hát, ha egy napon csak a világ alkot képzetet a mai képzettársítóról, de 
fordítva nem? S ha a minden élő látványa immár csak holt képzeteket 
vonz magához, ahogy az örökzöld fában már csak a gyufaszál, az 
örökzöld erdőben már csak a kék gyufásdoboz lesz viszontlátható, de 
fordítva nem? 

Valóban, mi lesz hát, Világpor, ha ama büdös-kurva-krepp-papír-vér 
mögül mégiscsak az buggyan ki egy napon, ama valódi? 

Nem, szabadság, te költői, te drága, lám, csakugyan, lám, mégiscsak 
kurva-nagy lehet a szabadképzettársítás életbeni ára! 

8. r a d i k á l i s e l l e n - e s z t é t i z m u s , a v a g y h a d a r ó c s é p -
b e ü t é s e k a n u l l á s l i s z t b e 

A tér-betárgyásítás9 a totális geofágia és a permanens ribillió kapcsán 
történt már rá utalás, hogy a Világpor jelentéskörének nemcsak közvet
len társadalmisága van, hanem közvetett, az esztétizmus önmeghaladó 
„átcsapásai" révén érvényesülő is. 



Van azonban a kötetnek egy ars poeticái darabja, amely mintha elég
telennek minősítené a társadalmiságnak e kétféle jelentésrétegét: 

lépj 
s emelj végre cséphadarót 
pép-képeidre a miazmás metafora kévékre 
emelj végre cséphadarót szép világképedre 
hadard hadaró világodat 
ruth majd összekaparja a maradékot 
s az éj leple alatt melléd fekszik 
mert a bizarr és a rút igaz 
az igaz bizarr és rút 

Egyrészt megerősítésjellege van e programnak, amennyiben a kötetben 
már gyakorlatilag is felmutatott világszemlélet- és versbeszéd-mód elvi 
szintre emelését jelenti. Nevezetesen, a „szép"-nek bizarrál és rúttal tör
ténő meghaladását a „valóság", a bizarr és rút „valóság" minél telje
sebb alkotói megközelítése céljából, másrészt pedig e „válóság", a bábeli 
zűrzavarra asszociáltató „hadaró világ" utolérését a versbeszéd „bábeli-
ságával", „hadaró" szintaxisával is. 

Ugyanakkor azonban szubjektív alkotói hiányként, alkotói ön-elége
detlenségként kap itt hangot az explicitebb társadalmiság igénye, az esz
tétikum még erőteljesebb feltöltésének szándéka — politikummal. Az 
Ady Endre-i szociális líra „cséphadarására" emlékeztető, azzal roko-
nuló, kevésbé jelbeszédes kriticizmussal. 

A szabadasszociálás és -asszociáltatás alkímiájának világpori gyakor
lata távlatából jórészt „igazságtalannak" bizonyul ez az alkotói ön-
elégedetlenség, hisz láttuk, micsoda szociális feszítőereje van a tolnaitás-
szerű képzettársítás mágiájának még akkor is, ha az „összehadart'Vegy-
másba kavart képzetek önmagukban, társítás előtti állapotukban, egy
mástól elszigetelten az égvilágon semmiféle szociális töltettel sem ren
delkeznek. Vagyis, a lírikusi jelbeszéd a Világporbzn befogadásesztéti-
kailag eléggé nyitott, eléggé nem-hermetikus ahhoz, hogy az olvasó
ban/befogadóban kialakítandó szabadasszociáció-folyamoknak szociális 
sodrása is lehessen. 

S még „igazságtalanabbnak" bizonyul az Ady lép szóban forgó ön-
elégedetlensége az esetben, ha van olvasói merszünk, kurázsink nem jel
beszédként olvasni a Világporbzn azt — ami nem is jelbeszédként író
dott . . . Hanem és csakis: pengeéles, pőre igazságok kimondásaként. A 
válogatott világporok merevedettségében aktivizálódó tézis-bombaként. 
A radikális ellen-esztétizmus cséphadaró-beütéseiként. 

Mert erre sem nehéz világpori példákat találni. Különösen azokban a 
versekben, versrészletekben nem, amelyek mintegy túl-teljessé építik az 
esztétikus Rendet, túl-harmonikussá csendesítik a „bábeli" zörejeket — 



az őrült molnár megérzése szerint i s . . . Ilyenkor aztán, mint a túlsá
gosan is derült, túlságosan is esztétikus égből, hirtelen lecsap az ellen
esztétikus istennyila, a kedves kis dib-dábok, mütyürök, miniatűr tér-
rekvizitumok szétgurulnak, a „miazmás metafora kévék" szép kis bak
tériumfelhői elillannak, a „pép-képek" dehidrálizálódnak, s csupán por-
és lisztszerű alapanyaguk marad, esztétikai ragacs nélkül... Vagyis, az 
ideiglenesen „szép világkép", a túl szépnek bizonyult világkép megint 
felperzselődik, s száll, kavarog, gomolyog a por mint por, a világpor 
mint a világ pora... Metaforizáltság, jelképesség, áttételesség nélkül. 
Nyers világ-valőság-elemként, a mikro- és makrokozmosz önéletrajzi és 
szociológiai valóságnak dokumentarista tényekém. Ilyenkor válik aztán 
egészen egyértelművé a Celebesz Celebesz nélkül egyik ars poeticái da
rabjának vers-stratégiai jelentése is: ceruzám vadászceruza. I de azért a 
sakálhoz hasonlóan / gyakran halottnak tetteti magát... 

Imént azt előlegeztük hipotetikusan, hogy a „cséphadaró" beütéseinek, 
az „ellen-esztétikus istennyila" lecsapásainak, s tegyük most hozzá: a 
„vadászceruza sakál-kitöréseinek" olvasói elviseléséhez alighanem némi 
kurázsi szükségeltetik... Nos, statuáljunk-e jó példát — jó példákkal? 
Vagy épp ellenkezőleg: rossz példát a jó példákkal? 

Mert mit kezdjünk, mit merjünk, hogyan alázkodjunk, hogyan gya
lázkodjunk, ó nyájas olvasó, az ilyen egyes-szám-elsóben lacsapó, becsa
pó, kicsapó, kipattanó megnyilatkozás-szikrák láttán: megaláztak a te
lefonban ... megaláztak a víz alatt... megaláztak a levegőben ... 
már minden pózban megaláztak ... megaláztak ... mélyen a föld 
alatt... Mondjuk-e, higgyük-e, hitessük-e másokkal is, hogy az a víz, 
az a levegő, az a föld, az a telefon, azok a pózok amolyan költői pó
zok csupán, az ún. lírai én, a nem-én, a más-én, az én-más ún. vers
helyzetei? 

S mit kezdjünk, hogyan helyezkedjünk, milyen szögből nézzük, ho
gyan lássuk, hogy látva lássunk, amikor az agrámi „Dubrovnik" forgó
ajtójában, a forgóajtó egykor óriási, időközben megújult söröshordójá
ban meglátjuk az egykori önmagát látó, a tíz év előtti önmagát viszont
látó valakit, valamilyen legénykék, valamiféle motorkerékpáron köröző 
bőrjaknis legénykék emlékével, árnyával, fantomjával, miközben őrül
ten hadar a cséphadaró: itt gürizek tehát már egy évtizede / ezért 
köröztek hiába / fantomfényképemmel kezükben / ezért köröztem hiá
ba magam I fantomfényképemben gyönyörködve... Miféle valakinek 
nézzük hát, lássuk hát e valakit, e valamiféle motorbiciklit, e valami
lyen bőrjaknit, e fantomfényképet, e fantom-emléket? Vers-valakinek 
vagy valaki-valakinek, konkrét jaknikat és konkrét legénykéket látott 
fcowfcréf-valakinek? Avagy az egyes-szám-elsőről higgyük-e, mondjuk-e, 
mondogassuk-e, hogy el is higgyük végre, el is hitessük végre: Volta-
képpen-ugyanis-lényegében-ugyanis-voltaképpen-ha-jól-meg-gondoljuk ez 
nem is igazi első személy, hanem fejedelmi egyes, rejtőzködő egyes, &la 



fejedelmi többes... Mert hát ezt támasztja alá a szövegkörnyezet is, 
ti. azért a köröztek múlt idejű ige, mert az alany rejtőzködő... 

És a Szenteleky-sor didergő gallyainak didergő varjaival mit csinál
junk, szaladjunk-e vagy megálljunk, nyájas olvasó, a jugo-magyar 
költészet történeti sorsán biztosan sokat gondolkodó, tehát szintén-di-
dergő nyájas olvasó? Adjuk át a megboldogult Kornél szájába, írjuk 
át a megboldogult Kornélunk számlájára, írassuk át véglegesen a sze
gény megboldogult kartonjára — neki már úgyis mindegy, neki már 
rendben a káderlistája —, írassuk-e át a vajdasági varjakról valaha is 
írt leghidegebb sorokat, a legdidergőbb vajdasági varjakról írt legdider-
gőbb sorokat, cséphadaró-sorokat? Például azokat, melyekben vajdasági 
varjaink a földöntúli hidegben — böjtölve geofagizálnak: a fekete föl
det eszik I miből a fagy már rég kisütötte a zsírt/ ... a föld apró sö
rétjeit nyelik... Vagy azokat, amelyekben úgy szállnak fel a helyettük 
is didergő vajdasági gallyakról akárha ajtó fölé szögeznék őket úgy 
tárják szárnyukat I s az égboltra fagynak csillogva / mintha csak tud
nák a nagy tavaszi esőkben I majd lila tentává csordulnak... És ezt az 
újabb cséphadarós átváltást e t e n t á s vajdasági varjakról, a Szentele-
ky-idejebéli varjakról a fejedelmi többesben krákogó/KARogó/káRRR-
tékony neo-varjakra vagy mifenékre hogyan is értsük, hogyan is ne 
értsük, nyájas olvasó? — 

varjak szállnak fel a didergő gallyakról 
avagy a mi árnyunk vetítődik a befagyott firmamentum mozivásznára 
s a duplacsövek is minket keresnek: kártékonyokat 
kik pedig legfejebb a lokális színek kontúrjai lehetünk 

S hogy nehogy túl magasra röpüljünk e polivalens varjakkal, nehogy 
túl messzire röpüljünk e kártékonyakkal, nehogy röpíttessünk megint 
egy nagyot, hogy a lábunk se érje a földet, maradjunk csak szépen az 
anyaföldön e lokális kérdéssel: Hát e kétségtelenül nagyon is újvidéki, 
nagyon is új-vidéki három pOrlandó-sort hogyan is értsük, nyájas új
vidéki olvasó? — 

itt olvad folyik a rendőrgyilkosok pere 
íme a hatvanas és hetvenes évek belseje 
kissé másképpen képzeltük el 

— Nos, tehát, újvidéki nyájas olvasó, hogyan is képzeltük el, hogyan 
is képzelhettük volna el hajdanában-danában a képtelent, hogyan is 
képzelhettük volna el mi naiv kis káRRRtékonyok az igaziakat, az igaz 
kártevőket/kártevő igazakat, a valódi GAVRANokat, a valótlanul 
valós GAVRÓkat és GAVRANCICOKAT, hisz újvidéki Nagyszótá
runk, jugo-magyar Nagyszótárunk sem volt még akkoron, el sem kép-



zelhettük képtelenül nagy lexikológiai és egyébológiai naivitásainkban, 
hogy talán igaz is lehet az idióta idióma jelentése, miszerint az otkad 
je gavran pocrneo kb. annyit tesz, hogy amióta a világ világ, volta
képpen mindig is gavrani világ, s hogy az a másik idióta idióma is te
libe talál, amennyiben is a kad gavran pobeli csakugyan azt jelenti, az 
(al)világi e világ majd sohanapján lesz nem-gavrani. Nem crna stoka-l. 
Nem gávrói.. . Csak amikor megjött a Nagyszótár, csak akkor kezd
tük, naiv kis káRRRtékonyak, hitesen KÁRogni: Anyánk, Szűzanyánk, 
mi nem ilyen gavrant: crna stoká-u fekete lovat akarunk... Mi egé
szen más lovat akarunk a Városunkban, a Városunk belsejében... 

P r r r . . . Brrr! Netán messzire kalandoztunk e lóval, e fekete csődör-
rel, nyájas kommentátorom? Messzire vagy túl közelre kalandoztunk, 
verbális potentátorom? Olyan tájakra tévedtünk, melyek nem tartoznak 
a VERSVILÁG körébe? Vagy épp most sündörögtünk be szégyellősen 
a vers VILÁGKÖRÉBE? 

9. ö n k r i t i k Á s z á r a d é k az a b b a h a g y á s l é l e k t a n á 
n a k g i r b e - g u r b a g ö r c s e i b e n 

A radikálisköltészet-ellenesek nem szeretik a radikális költészet és el
lenköltészet kommentátori radikalizálását. 

S olykor a radikális költők és ellenköltők sem szeretik a radikális 
vers vagy ellenvers ellenesszés radikalizálását. 

Néha pedig — e korszerű/korszerű paradoxon tetőzéseként, paranoiá
jaként — maguk a radikális verset/ellenverset ellenesszés radikalizmussal 
kommentáló ellenkommentátorok sem szeretik önnön kommentátori ra
dikalizmusukat . . . 

Lényegében mindannyiuknak meg is van az oka erre. 
A költészetellenes radikálisok alighanem saját személyiségstruktúrájuk 

költészeti kétségbevonásától, egzisztenciájuk gyökerének költészeti meg
ragadásától tartanak leginkább, ezért hát érthető, hogy dühös radikaliz
mussal rontanak rá minden, a művészi 520-ban vagy a vele érintkező 
rezonáló szóban megnyilatkozó radikalizmusra. Csak „jobbos" és „ba
los" radikalizmust ismervén a költészeti és költészetkritikai szférákban 
is, ám forradalmit nem, forradalmi-humanistát nem, a névadó klasszikus 
által is méltányoltat nem: szavuk csak az anatéma szava lehet. Holott: 
„Radikálisnak lenni annyi, mint alapjaiban ragadni meg a dolgokat. Az 
alap pedig az ember számára maga az ember." 

A radikális költészet és ellenköltészet művelői — teljesen érthető, na
gyon is emberi következményként! — épp a fentiek miatt tartanak oly
kor önmfivük azonos hőfokú, azonos intenzitású, azonos hullámhosszú 
gyökeres továbbmondásától. Attól a rezonáló szótól, amely pedig sem 
„elvenni", sem „hozzáadni" nem akar tulajdon hangforrásához, csupán 
adekvát viszont-rezonátor szeretne lenni . . . 



Az ilyen kölcsönös viszony azonban, természetesen, föltételezi a köl
tői szó akusztikai fölerősítésének, akusztikai — s nem tartalmi/tarta
lommódosító! — kiélezésének a lehetőségét is. Ez a lehetőség viszont 
akaratlanul is növelheti az anatéma kihívásának lehetőségét. 

A rezonáló szó ily módon abba a lehetetlen helyzetbe kerülhet, hogy 
akkor lesz önnön rezonátorához „leghfitlenebb", ha objektíve a leghűsé
gesebb hozzá! Ha viszonylag legteljesebben befogadja és viszonylag leg-
autentikusabban visszhangozza tovább! 

A költészeti és ellenköltészeti radikalizmus viszont azáltal kerülhet 
hasonlóan-lehetetlen helyzetbe, hogy önnön természetszerű létigényét — 
ama visszhangot — kell megtagadnia a különösen komoly anatéma-ve
szély idején, s meg kell elégednie egy kényszerűen lehálkított, kény
szerűen letompított radikalizmussal. Egy önelszigetelő akusztikai burok, 
kényszerűen vállalt hangfogó révén kamufiáit radikalizmussal... Ilyet 
pedig — épp az intenzitás, a hangerő visszafogottsága, illetve ama ra-
dix leplezettsége miatt — immár képes úgy-ahogy megtűrni a költésze
ten kívüli radikalizmus, vagyis a radikális költészet-ellenesség is. A 
kétféle, lényegében tűz-víz radikalizmus tehát akarva-akaratlan — pon
tosabban: akarva és akaratlanul! — a kölcsönösen cinkos egymást-meg-
tűrés viszonyába kerülhet. Ez a feltétele — és az ára! — annak, hogy 
úgy-ahogy meglegyenek egymással... 

A fenti, sarkított konstrukcióból nyilván az is kisejlett már, hogy 
miért is „haragszik" olykor önmagára, önnön radikalizmusára a rezo
náló szó is: mert egyidejűleg szeretne hűtlenné nem válni tulajdon re
zonátorához — és öntermészetéhez... Két „urat", egyformán méltá
nyolt két „imperativus-urat" viszont alighanem csak akkor lehet leg
alább viszonylagos békében szolgálni, ha nincs egy harmadik i s . . . 

A kör tehát bezárul. 
A korszerű/kórszerű paradoxon paranoiája teljes.. 
Vagyis hát, körön belül vagyunk, nyájas kommentátorom, mégiscsak 

körön belül ama szilaj lóval . . . Körön belül — fenti értelemben is! 

10. e x o d u s , a v a g y f o r m a T E M E T Ö k a p i t u l á l á s 

Mert hát hol a francba is lehetnénk másutt a világpori tájakon, mint 
belül?! Hisz a Világpor: világszabadság pora, a szabadasszociációk sza
badságharcával kivívott kötetnyi világszabadság hona, magán- és nem 
is csak magánhasználatú lírikusi világszabadság-antológia, jó tehát ben
ne lenni, belül lenni, feloldódni/fellazulni ebben az újév-váró/semmit 
váró görcsös várakozásban, ebben az el-elcsukló, meg-megtorpanó ellen-
ESZ-ZÉ-s lamentálásban, ragrímes kínrímelésben, kínrámolásban, e bő
beszédűen szűkszavúi szűkszavúan bőbeszédű világpor-utánzatban, vi
lágpori ETHICONizmusban, világpori EPHICONizmusban, világpori 
EPIGONizmusban, e kontár tolnaitásbzn, hamis lepkehímpor-fürdőben, 



ál-porrázásban, neki-nekikeseredő porkavarásban, vissza-visszatáncoló 
beszari porTÖRLÉSben, nyom-TÖRLÉSben, reménytelen nyom-elTON-
TETÉSekben, nyom-fölMOSÁSokban, igen, mégiscsak randa jó benne 
lenni e keresztbe-kacsba fölgeofagizált Világporban, jó még ama moso-
gatórongyaíbzn is rádöbbenni a hullámhossz-rokonságra, a közös rezo-
nálásra/rezonÁLLÁSRA, a totálisan közös totális berezeltségre, lévén, 
hogy világháborúznak a Világpor mosogatórongyai a mosogatórongy
világpiacon, világháborúznak máris, világháborúznak ők is a magukén, 
megkezdődött náluk is a HARMADIK, akárha nálad, akárha benned 
valahol tavaly ilyenkor, hetvenkilenc szintén kóros újévváró/semmitvá
ró éjszakáin, ahogy meg is írád akkor egy-két megkésett boldogúJJJévet-
kívánokon egy-két kelet-közép-ázsiai optimista barátodnak, mint ahogy 
megírá, megmondá, kimondá most a napokban a strugai aranykoszorús 
el nem kötelezettünk, az egyetlen önmagát rotáló államférfiú az el nem 
kötelezettek újabb kori történelmében, kimondá a mosogatórongy-igazsá
got Leopold Sédar SENGHOR is mondva mondván, ami pillanatnyi
lag máris zajlik, az nem más, mint a HARMADIK nyitánya, a HAR
MADIK bevezetője, maga az ELŐ-HARMADIK, ami csak újabb ok 
és újabb magyarázat, nem is lokális, nem is kontinentális, valósággal 
interkatasztrofális magyarázat arra, hogy negyvenen túllépvén e sem
mitváró újéwárás traumatikus napjaiban, traumatikus éjszakáiban negy
venen túllépvén miért is e formátlan forma, miért az ellen-ESZ-ZÉ, 
miért a Z, miért e kótyagos costagavaraskodás a jócskán meglékelt csoL-
nakon, miért e sok idióta S.O.S., miért is akarok akkor is, ha nem 
akarok, e tébolygó ezredvég idei ŰJJJJJévének haJJJJJJnalán 

belefulladni a Világporba 
belefulladni a Világporba. 
belefulladni a Világpor mosóporaiba 
mondjuk a fjordba 
inkább oda 
inkább oda 
semmint a 
— Nem oda Buda! — 
semmint a harmadikat 
máris elkezdett 
mosogatórongyvilág 
mosogatóporaiba 

(nyugodj bosi 
boschi rózsákat 
virágzik 
a Világpor 
béke-pora) 



A VAJDASÁGI SZLOVÁK IRODALOM 1980-BAN 

R O N C S Á K A L E K S Z A N D A R 

A vajdasági szlovák irodalom múlt évi terméséből négy könyvre sze
retnénk felhívni a figyelmet. Josef Klátik A hattyú anatómiája (Anató
mia labute) és Miroslav Dudok Pecsét (Pečat) című verseskötetére, Ján 
Kopčok Sebhelyek (Jazvy) című kisregényére és Miroslav Demák elbe-
szélésgyűjteményére, a Svéd házikókra (Švedske domky). Mind a négy 
könyv az újvidéki Obzbr Könyvkiadó gondozásában jelent meg. 

Josef Klátik, költő és festőművész, 1949-ben született Stara Pazován. 
Képzőművészeti főiskolát végzett Pozsonyban. Az újvidéki Obzor 
Könyvkiadó műszaki szerkesztője. A hattyú anatómiája a szerző negye
dik verseskötete, mely az első háromhoz viszonyítva úgyszólván semmi 
újat nem hoz. Az ilyen verseket és köteteket az emberek gyakran ide
genkedve olvassák, vállvonogatva, ritkán és akkor is szorongva veszik 
kezükbe, elmarasztató kézlegyintéssel visszautasítják, mondván, ők ugyan 
nem értenek ebből semmit. Ezek után joggal merül fel a kérdés: való
ban érthetetlen a modern költészet ilyen változata? A kérdésre egyér
telmű „nem"-mel kell válaszolni, vagyis inkább a modern költészet je
lentésrétegeiről, többértelműségéről kell elgondolkodni. Ha így közelít
jük meg, akkor nem utasíthatjuk el Klátik költői világát. Klátik versei 
szójátékra épülő ellenversek. Egyik értelmezője, V. Hronec, helyesen ál
lapította meg, hogy ez a költészet nyelvi megfelelője annak, amit a fes
tészetbe (pl. Salvador Dalinál) a létező tárgyak közötti szürrealista 
viszony jelöl. 

A képzőművészet és a költészet szoros kapcsolatát figyelhetjük meg 
Kláriknál. De azt is el kell mondani, hogy Klátik elsősorban festő és 
csak azután költő, Míg versei sokszor a be nem fejezettség érzését kel
tik bennünk, addig festményei, rajzai és egyéb képzőművészeti alkotásai 
egy szilárd, befejezett egységet alkotnak. Ezek a versek vázlatoknak 
tűnnek Klátik festményeihez. Asszociációi egy síkba hozzák az időt. Pél
dául az ilyen versszakban; 



amenhotep fáraó 
dobján 
a sápadt mona lisa 
dobol az öreg armstrong 
zenéjének ütemére 

Még egyszer hangsúlyozzuk: Klátik elsősorban képzőművész, és ver
seit ennek számbavételével kell olvasnunk. Legjobb lenne verseinek ol
vasásával egyidőben megnézni néhány festményét, rajzát is. Így kerül
nénk közel művészi világához, és talán a képzőművészet és az irodalom 
közötti kapcsolat további tanulmányozásához is adatokat gyűjthetnénk. 

Miroslav Dudok 1952-ben született Erdővégen (Erdevik). Költő. A 
szlovák nyelv és irodalom tanára. Tanársegéd az újvidéki egyetemen. 
Harmadik verseskötete, a Pecsét (Pecat), az első kettő bizonytalan ihle
tettségéhez képest, világosan körvonalazott költői világról ad képet. 
Dudok most már kerüli a bizonytalan, határozatlan, több értelmű kife
jezéseket és megnevezéseket. M. Harpán Dudok verseiben az ironikus 
magatartást véli felfedezni. Ez azonban csak néhány versre jellemző. 
Minden versét „a valóság határozott átélése, átérzése és annak a régi 
közmondásnak az idézése (jellemzi), mely szerint minden ember a maga 
szerencséjének a kovácsa" (V. Hronec). Dudok versei rövidek, tömörek. 
Gyakran használ alliterációt. Az ember elvész, eltörpül a szobrok, edé
nyek, tárgyak, az aszfalt birodalmában, világában, ahonnan még a ku
tyák is fejvesztve menekülnek. Mindezeken a tárgyakon „közönséges 
emberi színek", és mégis idegenek az ember számára, mert csak színt 
adhatott nekik, de lelket már nem lehelhetett beléjük. 

Ján Kopcok 1929-ben született Petrőcön. A Belgrádi Egyetem Ter
mészettudományi karán diplomáit 1953-ban. Az Obzor Könyvkiadó 
szerkesztője. Eddig két drámája és egy mesegyűjteménye jelent meg. 
Írással ritkán jelentkezik. Sebhelyek (Jazvy) című kisregényéért érdemelte 
ki a Novy iiyot folyóirat díját. A történetet Jeszenyin egyik versének 
részlete vezeti be: 

Pergessétek, napok, a régi rokkát. 
Az idők rendjén 
nem fordíthatok. 
Magammal dűlőre sosem jutok hát? 
Kedves-magamnak 
idegen vagyok. 

(Rab 2SHW fordítása) 

Ahogyan a napok pergetik a régi rokkát, úgy jelennek meg előttünk a 
második világháború képei. Egy egység frontáttörésének történetén ke
resztül nyerhetünk bepillantást a népfelszabadító háború világába, A 



kisregényre a drámai feszültség jellemző, mely abban a jelenetben éri el 
csúcspontját, amikor egy megtépázott fán a varjak arra várakoznak, hogy 
megszűnjön a puskaropogás, hogy a tűzszünetben rászállhassanak a hul
lákra, majd a következő lövéssorozat ismét várakozásra készteti őket. 
Később a katonákat már jobban idegesítik a varjak, mint az ellenség. A 
lélektani ábrázolás és leírások is éppen ezeken az oldalakon a legmeg
győzőbbek. 

Miroslav Demák 1948^ban született Stara Pazován. Költő, drámaíró 
és elbeszélő. A Novy život folyóirat szerkesztője. Két verseskötet és 
két meséskönyv után a Svéd házikók {Švedske domky) című elbeszélés
gyűjteménnyel jelentkezett. Demák hősei leginkább egyetemisták, az ő 
gondolatvilágukat tárja fel, sokszor ironikusan. Ezek a hősök az életet 
színháznak veszik, és úgy is próbálnak élni: „Jó idők voltak. Gyakran 
nevettünk. De nem a világon. A világot nem akartuk kinevetni. Csak 
ugratni akartuk. Cs nem akartunk semmi különlegeset sem csinálni. Csak 
egy kicsi, ici-pici színházat." (Színház) A játék során felkavart kedé
lyeket mindig lecsillapítja egy üveg jó hideg sör vagy Coca-Cola. Végül is 
az derül ki, hogy „az ember erősebb és okosabb, mint hinnénk. Olyan 
erős és okos, hogy a szakadék végeit legendával köti össze, s mint hídon, 
átmegy rajta, tudva, mire való a szép illúzió és mi az értelme." (Szín
ház) 

AZ ÉJSZAKA FARKASPOFÁJÁBA CSAPÓDÓ 
FÜSTHOMOK 

J O Z E F K L Á T I K 

hártyapapírdobozban a homokból ujjal rámutatni 
a tücsökciripelésre 

az órák rózsás énekéhez egy csepp könnyet lopni 
amikor a fogkefe táncot lejt az egyiptomi éjszakában 

a szájüregben 
az mind ugyanaz 

mint amikor az álcázott gyökerek 
rozsdájával átmart 
hullámrózsának légszakálla nő 

kérges tenyerek zenekara felett 
fekete frakkos kések lógnak 

légketrecek hibbant gyufák 



levetik lyukas zoknijukat 
mintha lenne miből 

az ollók közötti csupasz kréta 
a piramis homloka alatti fehér húsing kópiája 

bűzlik a sivár sivatagban 
mint a hisztéria macskaprotézisével kísért könnycsepp 

farkas ébreszti a ködöt 
még mielőtt a sólánc mögött a kakas 

harmadszor felkukorékolna 
álmodban üldöz az elhamvasztott pók kék pecsétje 
a dühvel megpecsételt élő rovarimitáció 

hajad fényében széttiporja idődet 
csak az etika szerint ismeri 

a cigaretta azbeszt-térdét 

MIROSLAV DUDOK VERSEI 

SZÍNEK 

Hallgattam csupasz teled 
Kis éji zenéjét 
Tenyered alatt olvadt a dér 
Tenyered hűlt mert átadta 
Melegét 
Azonban 
Nem jegyezhettem fel 
A hangjegyeket és a szüneteket 
A szobrokon 
Az edényeken és a tárgyakon 
Közönséges emberi színek 

A VERS 

A szív mélyóbe 
Hatolni Szomjasan az éjben 
Fekete vért inni 



Megemészteni a bűzt 
Rabságából kimenteni a szavat 

A KÖLTŐ HALÁLA 

Még hallani azt a zenét 
A réteken mint a vers 
Megdermedt az álom 

A toll már megírta 
Az öröklét testamentumát 

ARTMANNI VARIÁCIÓK 

M I R O S L A V D E M Á K 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy egyetem (az egyetem 
kultusza elmaradott vidéken, kiváltképpen a szülők körében, igen 
elterjedt), azon belül, ki tudja, hány kar, azon belül pedig renge
teg fickó meg csaj. 

A többit már sejthetik. Most pedig figyeljenek csak o d a . . . ne, 
ne oda, hanem két ujjnyival balra, arra a szalmasárga valamire. 
Mintaszerű szalmasárga kupac, nem? Neve rendkívül prózai: Hans 
Carl Artmann. Ó, dehogy, semmi köze ahhoz a költőhöz. Ez a 
Hans Carl Artmann nem írt verseket. Csinos ficsúr volt, a csa
jok csak úgy ragadtak rá. Ugyan minek vesződött volna még ver
sekkel is. De tudott gitározni. Ez igen. Olyan szépen játszott 
hangszerén, hogy azt Paganini sem csinálta volna különben annak 
idején, ha a hegedű helyett a gitárt választja. 

Az első csaj, aki megszédítette Hansot, valamennyivel idősebb 
volt nála. A csaj feje tele volt mítoszokkal, álmokkal, kabalák
kal . . . Talán nagy varázsló akart lenni. Hansnak kellett volna 
betöltenie a médium szerepét ebben a kísérletben. Már azon gon
dolkozott, mi lesz belőle: Ozirisz, Belzebub vagy kentaur. Mindez 
úgy végződött, hogy elcsábította egy másik boszorkány, éppen 
amikor Orpheusszá kellett változnia. Azóta a kollégái Orfinak 



hívták. Nem volt ellene semmi kifogása. És nem is volt rá ideje, 
annyira lekötötték a csaj kézzelfogható bájai. Mindez megfelelt 
Orfinak, mert már kamaszkorában nagy szexmesternek számított. 

Orfi mester gyorsan megunta ezt a csajt, pedig az úgy sugározta 
a meleget, mint valami hőtároló kályha. De minek meséljem to
vább. Megunta, barátaim, meg bizony. Addig-addig, hogy felfor
dult benne a kissámli. Tanulni akar, vagy fúrómester lenni? 

Ezen elgondolkozott. Sokáig fél lábon ugrált, hümmögött, és 
kétszer annyi tőkehalat megevett, mint egyébként. Végül is dia
dalmasan felkiáltott: 

— Unalmas ez így. Űj csaj után kell néznem. 
Szétnézett a nagyvilágban, és kifogott egy hosszú lábú, hosszú 

hajú csajt: Janát. 
Amikor megmondta Janának, hogy tetszik neki, a csaj azt vá

laszolta: ó, igen. 
Egyiküknek sem volt kifogása a másik ellen. Elégedettek voltak 

mindketten. Szóval, járni kezdtek. 
Hans Carl Artmann halálosan komolyan vette a dolgot. Nem járt 

többé a haverokkal a sarki sörözőbe. És csak Janának gitározott, 
igaz, ritkán, de annál sűrűbben látták őket tollaslabdázni. Melles
leg szólva, nem játszott jól, de ez nem zavarta, ellenben Jana 
mindig nagyon belemelegedett a játékba. 

Valódi idill. Különösen később. 
A két galamb már terveket szőtt a jövőt illetően. Befejezik 

tanulmányaikat, kapnak lakást, s jöhetnek a srácok. Azoknak az 
építészeknek a módjára terveztek, akik egy háromemeletes ház 
tervéből kifelejtették a vécét. No de, tudják maguk, hogyan megy 
ez, ha nem, hát én nem mondom el. 

Hans Carl Artmann serpenyő után kutatott csendes, otthoni 
szobácskájukban, amikor Jana, halotthalvány arccal berontott: 

— Baj van — hebegte a hasát fogva. 
Orfi kész volt. A vér a fejébe szökött s t b . . . Felcsinálta a lányt, 

gondolta, gyereket meg még nem akart. És Jana sem. 
Néhány nap múlva beigazolódott félelme. Kapcsolatuk viha

rossá vált. Hans csalódottnak érezte magát. A szex sem volt már 
olyan, mint régen. Hans mondta, hogy az elővigyázatosság miatt 
van így. Jana nem látta oly sötétnek a dolgot. Hans értette is, 
hogy miért. Jana valójában egy kis kurva volt, aki hasznot sze
retett volna húzni az adott helyzetből. Amikor látta, hogy Orfi 
nem áll kötélnek, elkezdett másokkal is szórakozni. 



Közeledett a nyár. Hans és Jana a lépcsőkön ültek. Kentet szív
tak, amit Hans ösztöndíjának utolsó dinárjaiért vásárolt. Június 
volt, nagy hőség. 

Janán rövid szoknya és blúz feszült. Alatta semmi. A blúz Jana 
forró testéhez tapadt, lábai pedig szinte teljes hosszúságukban ki
kandikáltak a szoknya alól. Hansnak úgy tűnt, hogy Janának sok
kal nagyobbak a mellei, mint gondolta. Beleszívott a cigarettába, 
és halálos komolysággal megszólalt: 

— Tetszel nekem. 
Jana felkacagott. A blúz még jobban megfeszült a testén. Hans 

nem tudta, kacérkodik-e vagy rajta nevet. A második lehetőséget 
választotta. 

— Te egy buta liba vagy — mondta, s valamivel távolabbra 
húzódott. 

Jana nyugodtan cigizett tovább, s lábait úgy helyezte, hogy a 
járókelők azt lássák, ami a legjobban érdekli őket. 

Érdeklődőkben nem volt hiány. Egy vörös képű megállt Jana 
előtt, és odavetette: 

— Nem megyünk valahová lehűlni, galambom? 
— Akár felmelegedni is — válaszolt Jana, majd Orfi felé in

tett, és rákacsintott. Szia, Orfi, te, aki félsz az alvilágtól. 
Az ismeretlen megveregette a csaj fenekét, majd ellibegtek a 

híd felé. Hans Carl Artmann nagyobb érdeklődés nélkül nézett 
utánuk. Nem tudta, kell-e valamit cselekednie. Hát csak cigizett 
tovább. Amikor azonban eldobta a cigarettavéget, mintha a vil
lám csapott volna bele. Felugrott, és utánuk eredt. Már messze 
jutottak, Hans pedig, pokolian beszarva, utánuk kiáltott: 

— Te kurva, legalább a cigimet add vissza! 

R. A. fordításai 



HAGYOMÁNY 

MAJTÉNYI MIHÁLY HAGYATÉKÁBÓL 

IRODALMI VÍZIÓ 

Most lesz két hete éppen, hogy a kiskunhalasi állomáson fur
csa régi víziók között szálltam fel a vonatra; harmincöt esztendő 
előtt itt történt a világ egyik legfurcsább költői honorárium ki
fizetése. A halasi állomás jaj de sokat szerepelt Szenteleky Kor
nél leveleiben: valahányszor Szenteleky vonaton átkelt a hatá
ron, itt mindig várta őt Berényi János — aki akkortájt Baján élt —, 
a költő minden esetben tisztelgett nála, ha másért nem, hogy 
átvegye a verseiért járó tiszteletdíjat. Ezek a versek a Kalangyá
ban jelentek meg, é s . . . de hát erről még szó lesz, ugye. — A 
kiskunhalasi vasútállomás ma is pontosan olyan, mint harmincöt 
év előtt volt, sőt — néhány kisebb belső átépítéstől eltekintve — 
olyan, mint a század elején volt. Ezek a vasútállomások mind a 
budapesti—zimonyi vasútvonal kiépítésekor születtek, formájuk 
olyan egyforma. Szóval a halasi állomás példás restijében bámu
lok kifelé a sínpárokra, s felidézem a rég múlt irodalmi találko
zást. 1933-ban indult Szenteleky Kornél utoljára Budapestre, a 
Mártonhegyi szanatóriumba, Berényi — aki Fekete Lajostól ér
tesült arról, hogy az irodalmi vezér május 3-án utazik Halason 
keresztül a délutáni gyorsvonattal Pest felé, már a reggeli órák
ban ott volt Halason (maga mesélte egyszer nekem), és akkor ta
lálkozott utoljára Szentelekyvel. 

A versekért, irodalmi alkotásokért járó pénz mindig ólomlábon 
mozgott csak előre, minden időkben, különösen pedig akkor, ha 
országhatár volt köztük és azt kellett átlépnie. „A sok alkus ér
zések pénzében leolvasva" — ezt írta egyszer Berényi, s ki tudja, 
talán éppen az ilyen utakra gondolt, a kirándulást a halasi tá
jakra, ahol mindig talált átutazót a vonatban: pénzt hoztak neki 
vagy kéziratot vittek tőle, ez volt a kapcsolata a régi honi tájjal, 



Szabadkával. — Kiskunhalas, olvasom az állomási táblán, és kö
rüllábalok az állomásépületben, nézem a sűrű vasúti síneket... mi
lyen is lehetett az harmincöt év előtt? Sűrű gőzpára között lassí
tott a pesti gyors a határ felől jövet a harmadik vágányon, és 
Berényi János kis tömzsi alakja nyomult előre a vonat felé: itt 
kellett neki találkozni Szentelekyvel (ő akkor még nem tudta: utol
jára az életbén). S a nagybeteg ember mélyen kihajolt a vonatab
lakból, a nevét kiáltozta, hogy erre, ide . . . Kiszállni már nem 
volt idő, s csak úgy kutyafuttában történt meg a pénzátadás. Ta
lán alá is írt valamit a poéta egy kiterített újságlapon, talán kezet 
is fogtak még — magasra kellett neki pipiskedni —, s már indult 
is kifelé a vonat északnak, lassú tempós dohogással... Berényi 
még intett a vonat után, aztán megindult vissza az állomásépü
letbe, beült a restibe, s várta a maga vonatját vissza Baja felé. . . 
A pénzt számolgatta talán... ejnye, milyen gavallérosak is vol
tak ezúttal, ötszáz dinárt kapott a verseiért! Szeme végigsétált az 
állomási resti butéliáin, s talán azt mondogatta maga elé (ennyi 
sok pénz tulajdonában): „Jó volna még egy kortyot kérni az édes 
italból" — mert ugye szerette a kis vendéglők, álmos restik csön
des hangulatát; de aztán bezárkózott, mégis megivott még egy 
feketekávét, és készült hazafelé . . . 

Szentelekyt pedig vitte a gyorsvonat utolsó vasúti útjára. 

Itt ténfergek én is az álmos délutánban, és várom a vonatomat 
én is hazafelé, a határon túlra. Kiskunhalas, milyen ünnepélyes 
hosszú név, a nép csak Halasnak mondja egyszerűen. És senki 
sem tudja körülöttem, hogy egy harmincöt év előtti irodalmi ví
ziót idézgettem ezen a tájon. A vámos sem Kelebián, aki meg
kérdezi: viszek-e valami emléktárgyat a tarsolyomban. 

FELÍRNI A SZÓT 

Tamási Áron Ábeljének (Ábel az országban) volt egy találko
zása valami vasúti bakterral, aki gyufát kért tőle. Készséggel ser
centette meg neki a masinát, majd amikor fellángolt a hirtelen 
sirített vékony cigaretta a „vasúti" szájában, a kis székely gondo
san eloltotta a gyufát, és visszatolta a skatulyába. Elcsodálkozott 
ezen az öregember: minek teszi ugyan vissza az értéktelen gyufa
szálat? 



— Nem értéktelen az, mert eddig csak lángot a d o t t . . . de most 
többet ér, mert a kormosabb végével fel lehet írni a szót. 

Még soha találóbb hasonlatot nem találtam az írói mesterségre, 
írói hivatásra és felelősségre. Az író is, amikor a tűz végiglobo
gott, megragadja az élet gyufaszálát, és a szenes végével felírja a 
szót. Felírja, korommal, mert azzal fest és pingál, ami az égés
ből, a lángból a kezében és a lelkében megmaradt! 

Ennek a képnek a hangulatában ülök most itt, hogy a nyelvről 
mint az írói kifejezés eszközéről beszéljek. A nyelv anatómiáját, 
csontrendszerét, funkcióját a nyelvész ismeri legjobban. A nyel
vész azonban többé-kevésbé valahogy mindig górcsővel közeledik 
a nyelv — a beszédnyelv és az írott nyelv felé, nagyítóval, hogy 
éppen a nyelv tökéletességének védelmében útját állja a káros 
jelenségeknek, azok továbbterjedését akadályozza, ö is felírja a 
szót, de úgy, hogy szabálytalankodott, bitangságban találtatott, 
szóval valami rendőrhatósági tevékenységben, mint a tilos átke
lést. Olyan ez, mint a preventív eljárás a gyógykezelésben, sok
szor azonban olyan, mint a műtét. Szabályok, hagyományok, szo
kások, ezek a fegyverei a nyelvésznek, ezek segítségével harcol, 
hogy a nyelv fejlődését, mindennapi használatát valami szintézis 
felé tere l je . . . a mi esetünkben a szabályos, szabatos szép magyar 
nyelvhasználat (gondolatközlés) felé. 

Van aztán egy embercsoport, azoké, akik felírják a szót Ta
mási Áron képletével. . . az íróké, akik egészen más viszonyban 
vannak a nyelvvel. Alázatos elkötelezettjei ők is a nyelvnek. . . 
ugyanakkor azonban (csodálatos ellentmondás, ugye?) kezükben 
tartják a nyelv gyeplőit, és amíg a szó sodorja, hajtja és viszi 
őket, ebben a csodálatos futásban, kicsit irányítói is a nyelvnek! 

A nyelv mint irodalmi kifejezőeszköz — ez a tételünk, ugye, 
kicsit talán szerénytelenül is hangzik. Az irodalom a végtelenül 
nagy nyersanyag állapotába helyezi vissza a nyelvet; aki itt ko
csira ül, annak a nyelvésztől kicsit eltérő útvonalon kell ugyan
annak a célnak, a nyelvművelésnek szolgálatába állni. Az író 
tudniillik valamennyire nyelvalkotó is; nem ád ő új nyelvtani 
szabályokat — azok alázatában telik el élete —, ellenben nála a 
nyelv nem kóreset, ő nem csőszködik, nem purifikál, h a n e m . . . 
használja a nyelvet. Használja hatalmas mennyiségben folyton és 
örökké, és ebben az örök „használatban" nyit új ösvényeket vagy 
zár el régieket, hanyagol el idejétmúlt formákat, néha alkot is 
szavakat vagy szavakat kapcsol, megváltoztatja azok formáját 



és értékét. A folytonos nyelvhasználatban — ahogy felírja a szót 
— mondatokra ül, amelyek viszik, viszik előre, anélkül, hogy 
egész tudatosan kitapogatná, mi ez most, nyelvtanilag vagy mon-
dattanilag, mi ebben a csontváz és mi a rárakodó hús. Nincs 
olyan író, aki a következőképp alkotna: na most itt egy hosszú 
főmondat, abban két mellékmondat, alárendelt viszony, jelző, sa
többi, sa többi . . . alany, állítmány. Persze ezek benne vannak és 
majdnem mindig jól ott vannak a helyükön, jobban, mint ha iz
zadva és szabályok alapján konstruálna. Ösztönösen cselekszik, és 
ez az ösztön majdnem mindig jó (kivéve a lapszusokat, amelyek 
veszélye mindig fenyeget). Vulgárisan: a z í r ó t a l á n o t t 
k e z d ő d i k , h o g y f ö l é j e k e r ü l a n y e l v t a n n a k , a 
m o n d a t t a n n a k , sőt az egész stilisztikai elméletnek — persze 
nem azért, hogy ezeket elhanyagolja, lenézze, hanem mert a nyelv, 
amelyen ír (az anyanyelve) természetes használati eszköz nála a 
k i f e j e z é s r e . Még vulgárisabban: az író — a prózaíró — ta
lán ott kezdődik, hogy nem rágja kétségbeesetten a ceruzát a 
mondat formája fö lö t t . . . legfeljebb a tartalma fölött. A hegedűs 
is odanyúl a hanghoz a húron, és pontosan odatalál. Ennyi az 
egész. 

És még i s . . . ezen a skálán mennyi az örök tanulnivaló! 
Nem elég egyszer magyarul megtanulni annak, aki felírja a 

szót, sokszor és mindennap meg kell tanulnia, megint és ú jbó l . . . 
Szerencsére ez a tanulás láthatatlan folyamat é s . . . nem is fá
rasztó. Lassan vérré válik az emberben. Ahogy Kosztolányi kife
jezte: „ A z a n y a n y e l v v e l n e m l e h e t s o h a j ó l l a k n i , 
a t t ó l n e m k a p u n k s o h a c s ö m ö r t , a z t ú g y f o g a d 
j u k m a g u n k b a k o r l á t l a n u l , ú g y , h o g y m i n d e n 
s z e m e r j é t a z o n n a l v é r r é v á l t o z t a t j u k . " Mellénk 
szegődik ugyanis maga a nyelvérzék is, ez a csodálatos emberi 
tulajdonság, ez a csodálatos szabályozó zsilip, amely többé-ke
vésbé minden emberben megvan . . . az íróban fokozottan, hiszen, 
úgy látszik, a z é r t i s v á l t í r ó v á . A mesemondás elválaszt
hatatlan az egyre finomodó nyelvtudástól. 

Egyszer patetikus sorokat olvastam a magyar nyelvről, fel is 
jegyeztem őket. „N i n c s o l y a n s z a v a a z i s k o l á z a t l a n 
e m b e r n e k s e m n á l u n k , a m e l y e t a l e g m í v e l t e b b 
i r o d a l m i f ü l m e g n e m é r t e n e s n e m t u d s z ü l e t n i 
a t a n u l t e m b e r , s ő t a l á n g é s z f e j é b e n s e m o l y a n 
g o n d o l a t ( b á r m i m a g a s z t o s , b á r m i s z é p ) , h o g y a 



l e g e g y s z e r ű b b n é p n y e l v k i n e m f e j e z h e t n é . " — 
A magyar nyelv egységességének ez a dicsérete, ha van is benne 
sok igazság, hiszen a magyar tájnyelv eltérése az irodalmi nyelv
ről minimális, a beszélt népnyelvnek nincs az a sokfélesége, ame
lyet a németnél, olasznál megtalálunk, az a hangos strukturális 
különbség, amely az angolnál megvan, alighogy a száját kinyitja 
(még a városrész is kifejezésre jut abban a pillanatban, ahogy a 
londoni megszólal), mégis téved, aki azt hiszi, hogy elég volt 
egyszer megtanulni magyarul, a bölcsőben, vagy az iskolában, s 
most már saját pátriájában sírig kíséri ez az egységes nyelv. Nagy
jából igen. • • de — bocsássatok meg egy példáért — mindig 
eszembe jut az a bácskai pincér ismerősöm, aki a két háború kö
zött Budapestre m e n t . . . beállt az egyik pesti nagyszállodába, a 
Hungáriába. Maga tud magyarul? — kérdezte tőle a teremfő
nök. — Hát hogyne, adai gyerek vagyok, kérem! Na jó — mond
ták n e k i . . . Néhány nap múlva azonban kitört a botrány körü
lötte. Mi történt? Valami „nagy urakat" szolgált ki egy ban
ketten, és ahogy a tálat körülhordta, így kínálta az egyik úr felé: 
t e s s é k , m a g a m i t k é r , k é r e m ? Megdöbbent pillantások 
villámlottak fel körülötte, a főpincér kivette a tálat a kezéből, 
őt hátraküldték, és — így mesélte — sehogy sem tudta megérteni, 
miért adták ki a munkakönyvét. Te marha — kiabálta a terem
főnök (fiatal ember volt ez a pincér) —, hát te nem tudsz ma
gyarul! P i n c é r n y e l v e n tudniillik, 1936-ban Magyarorszá
gon így kellett volna kínálnia: Méltóztatik parancsolni. . . , eb
ből ó h a j t . . . vagy ebbő l . . . , és ő azt mondta: maga mit kér? 
Maga melyikből kér, Zsiga bácsi, kínálta ő az adai banketten a 
falatot (finoman mondta, beleszőtte a kér szót is, nagyon udva
rias volt). Később Belgrádban: Želite vi od ovog ili od o n o g . . . 
— mondta megint udvariasan a beogradi Ruski Cárban, s ez 
mind stimmelt adott esetben. Ezt a mondatot fordította le: 
m a g a m i t k é r , m e l y i k b ő l k ó r ? Holott a maga 1936-ban 
majdnem a gyilkossággal volt egyértelmű a pesti Hungáriában, 
pláne úgy, hogy kér! ő , a vendég, ő kér!! ö , a méltóságos úr, 
és ezt egy pincér mondta neki! Egy-két embert biztosan meg
ütött a guta ott az asztalnál. Én derültem a dolgon a demokrá
cia nevében, mikor elmesélte — szépen beszélt magyarul, csak 
éppen nem pincérül beszélt! Hát szóval csak hátrább az agarak
kal azzal a nagy nyelvegységgel, annyi, árnyalata és formája van, 
ahogy a sokrétű társadalom felépült. Az írónak — aki felírja a 



szót —, aki mondjuk egy regényben vagy színdarabban azt a kort 
ábrázolja, pontosan tudnia kell, milyen szavakkal kínálhat oda 
egy tálat a pincér, pontosan abban a nyelvárnyalatban, amely a 
kornak, helyzetnek megfelel, anélkül, hogy a bírálat k i a d n á a 
m u n k a k ö n y v é t . 

A SZIVÁRVÁNYH1D LÉPCSŐFOKAI 

Már szűrik a bort a pompás aranyos őszben. . . , énekelte egy
kor Ady Endre, minden őszelők pompás versében; az ősz eleji 
birkózás a szüretek idézésére mostanában a sarki hirdetőtáblák 
kerek oszlopaira szorult. Egy csomó ilyen „szüreti" meghívó ad 
hírt szüreti rendezvényekről; különös szellemesség azonban egyi
ken sincs, látszik, hogy ezeket a kommercialisták asztalán fogal
mazzák, és erősen kereskedelmi ízűnek látszik ezeken a meghívó
kon, hogy a spektákulumokon, az idegenforgalmi törekvéseken 
van a hangsúly. 

Hát nem is könnyű a bornak és szüretnek propagandát csi
nálni, amikor ugyanazon az oszlopon az alkoholellenes liga is 
hirdet; a világ erősen borellenes lett. „Egy kis tiszta jó bor azért 
nem árt" — mondják némely orvosprofesszorok, de érezni lehet, 
hogy ez a megbocsátás inkább a borvidék tiszteletének szól, és 
hát hány ezer, hány sok ezer ember él a borvidékek termeléséből, 
s hogy lehet egyidőben mellette beszélni, a bor mellett s ugyan
akkor ellene, az emberi egészség nevében. . . bizony, nehéz dolog, 
embertársaim! 

Azért persze a borfogyasztásnak — mit mondjunk, ugye? — 
évezredes erős irodalma van. Noéról nem tudjuk pontosan, hogy 
tudott-e és szokott-e betűt vetni a papirosra, de a szőlőtermelés
hez nagyon is értett. Hogy ne említsem a későbbi példákat. A 
bornemissza Petőfit például, aki a korszak parancsa szerint nem 
ivott ugyan, vagy alig-alig, de hetykélkedve énekelt azért: Há
nyadik már a p o h á r . . . csak / ötödik? / Teremt* úgyse! becsü
lettel / Működik. / Máskor megfelelek kétannyinak: / S lábaim 
most már öttől is ingának! 

Inni vagy nem inni? Az ősi hamleti tűnődésben Juhász Gyula 
nem hetyke, nem, ő tragikus: Meghalni százszor szépen így lehet 
— s köszönteni a hűtlen életet. — Igen, arról a talpas pohárról 
van szó, amely a szüreteken körbejár, s amelybe hajdan az egész 



emberi élet és költészet és minden belefért. S már nem is harag
szom a harsogó plakátokra, meghívókra, akármilyen józanok, az 
orvosokra sem, akik (a magam érdekében) elütöttek a bortól; csak 
azt a régi szivárványhidat irigylem, amelynek lépcsőfokai régen 
eltöredeztek, s mások még mindig járnak rajta ilyenkor ősszel 
— szüretre. 

* * * 

„Eredj, szívem, nézz körül a h a t á r b a n . . b á t o r í t o t t a önma
gát a költő egyszer. Régi költőt idézett, s a szívéhez intézte a 
szónoklatot, pedig inkább a lábait kellett volna nógatn ia . . . pon
tosabban a barátját, akinek kerekeken guruló alkotmánya v o l t . . . 
autója, na, minek kerülgessük a dolgot. S a költő aztán a tavaszt 
konstatálta odakint, amely (minden ellenkező híradás ellenére) 
megjött mégis, úgy látszik, befutott mégis! 

Mert virágba borultak mégis a domboldalak, és szalonnásak, 
lilásak a szántóföldek rögjei, ilyenek mégis a szárazság el lenére. . . 
s felragyogott az életkedv a borúk ellenére, a csapások ellenére, 
a nagy gond ellenére, amely eddig az arcokon tükrözö t t . . . a fe-
ketehimlős védőoltások aggodalma el lenére. . . igen, az élet üteme 
győzött a megzavarodottság fölött, az emberek nagyokat léleg-
ze t t ek . . . s a költő is tessékelte a szívét a határba. Látni, nézni? 
Látni, igen, talán inkább sóhajtani és beleszagolni... és megíz
lelni a reményt ismét, maradéktalanul! 

— Ez egy új út, tudod — magyarázta a barátja a hegytetőn 
—, ez nemrég nyílt m e g . . . próbálnánk talán ezt itt?! Látod, itt 
a régi kőbánya mellett ha elhúzunk, eljutunk párhuzamosan a 
D u n á v a l . . . hova is, várjál csak, ezt én sem tudom pontosan . . . 
de eljutunk nyugatnak valamerre, ahol egy öregember olcsón ká
vét főz, borral kínálja az utast, azzal, hogy a vezető maga ne 
igyon . . . szóval erre megyünk, testvér! 

S az erdőben, az erdő mélyén valóban fát raktak a kamionok, 
ficánkolt néhány lebéklyózott ló is az út szélén. Meszet is rak
tak . . . milyen népes a határ, látod, sz ívem. . . szólt a költő ön
magához, és tessékelte a kerekeket . . . csak előre. Nézzünk szét 
a határban! 

Igen, ezen az útvonalon jött be két nap múlva a Május is. Ak
kor már ezrek és ezrek gyalogoltak, és feltartóztathatatlan volt 
a folyamat. A néptelen utak is benépesedtek, a népes utak gátat 



szakí tot tak. . . úgy jó az, hogy az ember mindig és újból felfe
dezi a világot! Megin t . . . önmagának. 

A kaleidoszkópok eltett képei, a tévék elfektetett hang- és szín
pántlikái lettek az emlékidézéseknek a tanúbizonyságai ezen a 
héten. Sugározták őket mindenfelé. . . s akinek szerencséje volt, 
önmagát is láthatta felvillanni ezeken a vibráló képeken; régi én
jét a másodperc egy tört részén, régi habitusát, lelkét és lelkese
dését . . . a zászlók rúdját a kezében, amelyekkel pontosan és fon
tosán hozzájárult egy korszak és sok évtized építéséhez. A pilla
natok, a napok és az órák sodorták tovább, s láthatta önmagát 
megint és újból a cipőkiutalások akkor vadonatúj sárga cipőjé
ben. Ütemes léptekkel . . . egy-kettő, indulószóra menetelve ment 
akkor, így volt és ez volt a kor t a r tozéka . . . hogy beleénekeltük 
az ünnep aznapjába a kor jövőjét. 

A szem gyengül is, alig képes követni a vibráló k é p e t . . . de 
azért a menetelés és az ének szüntelen ezeken a májusi napokon; 
szüntelen, megszakíthatatlan szimbólum. 

* * * 

Ha csikorog a fék — az autó fékje — és éles hangja belevág 
a tudatunkba (sőt a veszély tudatalattisági megrezdüléseibe), az 
ember mindig beledöbben, akár a közelben tartózkodik, akár 
kissé messzebb, akár közvetlen veszély fenyegeti, akár nem. A 
mai korszak veszély-szimfóniájának skáláján eminens helyet ka
pott a fékcsikorgás éppen úgy, mint a mentősziréna hangja és sok 
más hasonló jelenség. Ha csikorog a fék (valahol megcsikordul), 
az ember önkéntelenül a következő pillanat tragédiáját sejti, a 
karambolt, a gázolást, a robbanást . . . szóval valami végzeteset és 
halálosat. S ha nem történt s emmi . . . mélyen felsóhajt. 

Ismerik a zeneszerzők is ezt a komplexumot, semmivel sem le
het a közelgő veszélyt — a veszély betoppanását — jobban ér
zékeltetni, mint a fékcsikorgással. Mintha mindent elvágna, hirte
len beleszakad és elszakít mindent a végzet korszerű kis és nagy 
szimfóniáiban. Csak figyelem, milyen tudatosan nyúlnak ehhez 
a motívumhoz és alkalmazzák a veszély-felcsendülésnek ezt a 
korszerű hangját. 

De hát ez tulajdonképpen a filozófia hatáskörébe tartozik, s 
én nem szeretek filozofálni, hanem az életről mesélek. Ezek a 
mai, modern utcazajok, országúti zajongások éppen úgy az élet 



teljességét őrzik, mint régebben (sok helyen ma is) a kocsikerék 
vasabroncsának zaja, vagy a lódobogás, a lovak patáinak lár
mája. Ez volt az utcák zaja. A rádiójátékokat kezdetben ilyen 
kísérettel érzékeltették.. . esetleg téli szánkócsilingeléssel. Mai 
hangjátékot, mai témájút, az író meg a rendező vonatdohogással 
mer csak já t sza tn i . . . legmaibbat pedig fékcsikorgással és sziréna
zajjal. 

Így jutottam el a mai témámhoz, az új csodák tárulkozásához. 
Nem szekérzörgés és ostorpattogás a mai lakodalmak kifejezése, 
hanem a fékcsikorgás és a szirénazaj. Az autók ajtajából hup-
pogják a lakodalmas zajt, mialatt a kocsik feltartóztathatatlanul 
szirénáznak. Nincs az a forgalmi rendőr, aki rémülten össze ne 
csapná a kezét, aki ilyen modern lakodalmi kocsiszimfóniával ta
lálkozik . . . s nem is képes útját állni egy ilyen á rada tnak . . . leg
feljebb az a körülmény, hogy egyszerre több lakodalom vágtat 
így, és az egyiknek a zaja elnyomja a másikét. Tán integetnek is 
egymás felé az anyakönyvi hivatal előtt: Halkabban, hé, mi is 
lármázni akarunk! Mi is lakodalmazni, kurjongatni és fő leg . . . 
szirénázni akarunk!! 

VASÚT UTCA 

Végigmentem tegnap, kedves hallgatóim, az újvidéki Vasút ut
cán; úgy hívják, hogy Vasút utca, de már régen nem ez: semmi 
köze a vasúthoz annak ellenére, hogy egyik, kései ágának az a 
neve, hogy Pályaudvar-köz. Csupa valótlanságot, irracionalitást 
hirdetnek ezek a nevek; Vasút utca? Ha szorosan vesszük, nem 
is utca már. Hanem micsoda? Szűk járdák, pusztuló házsorok, 
feljebb aztán el is fogy az utca: árkokba és földhányásokba ful
lad; aki ismerte régebbről ezt az útirányt, ámulva keresi itt a haj
dani utcavonal sokszor megtört, áttört és átszelt régi vonulatait 
a hepehupás, töredező járdán és ú t tes ten . . . 

Nem is utca ma már a Vasút utca; tegnap este a félhomályban 
mégis feldicsőült emlékeimben. Mert százszor és mégis ezen az 
utcán áramlott be egy fejlődő és izmosodó város majdnem egész 
élete. Itt futottak be a villamosremízből a villamoskocsik, hogy 
szétosszák a vasúton érkezők ezreit és százezreit. Itt robogtak a 
bérkocsik az utazó pasasérokkal, itt gyalogoltak és nyomultak a 
város felé a hosszú évtizedek érkezői: diákok, munkások, kofák; 



tízezerszámra jöttek a Neoplantába igyekvő bevándorlók, hogy 
birtokukba vegyék jövőbeli életük színterét. 

Ó, Vasút utca, azt nem lehet sóhaj nélkül leírni, azt a forgal
mat! Néptelenné vált töredező aszfalt, alig egyméteres gyalog
járda helyenként, hogy is bírtad ezt mind befogadni, ezt a ren
geteg embert, sok évet és sok eseményt! Hogy fértek el benned 
mind a kocsik, a villamosok, utóbb az autóbuszok, vonatérkezés 
idején. Milyen mezőségi és legfalusibb állomás-előteri kép volt a 
felhordott salak, a széles szemhatár . . . a távolból mégis megdo
bogtatta a szívet a FruSka gora kék vonala (hegy! — sóhajtott 
ilyenkor a síksági ember), és szeme Péterváradot kereste. 

Fehér Ferencnek van egy megdöbbentő verssora egy állomásról; 
ezt a verssort nem Újvidéken élte át, mégis minden Vasút utca 
hangulatának lett a kitáró ja. „A gond vonatai keresztezték itt 
egymást" — ezt érezhette minden kiszálló, beszálló, átutazó, be
ömlő . . . ez volt a Vasút utca, igen, s kopognak a lépteim, emlé
keim, és mögöttem az éveim mintha surranva követnének. 

Vasút u t c a . . . előbb átszúrtan utcarendezési nyilakkal, aztán 
feltártan magad mögött épült palotányi házsorokkal . . . oda most 
beleshetsz alkonyatkor, ott új utak tárulkoznak és vi lágí tanak. . . 
aki érti az új útvonalak jövőbeli összefüggését, a futurológia ké
pein láthatja az egészet. . . azonban te, aki a régi Vasút utcát ke
resed, egészében sohasem fogod megérteni. Csak bámulod a göd
röket, a dombokat, a rejtélyesen letanyázott pocsolyákat és tönk
rement aszfaltot, ezt a semmibe futó utcát, amely aztán vadonatúj 
aszfaltcsíknak és útnak visz n e k i . . . de azok már olyan maga
sak és rejtélyesek, mint az egész új városterv maga. 

Vannak utcák, amelyek természetes módon beleöregszenek sa
ját évtizedeikbe. És belenyugszanak. Ez a Vasút utca másmilyen: 
irányt változtatott, átdöfött és átcsoportosított útvonal egy régi 
csonkja. Meddig marad meg így? Ki tudja! Elvész és felolvad, s 
te hiába keresed rajta az évtizedeket. Azok átlényegültek egy új, 
nagyobb és modernebb városkép javára. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

JEL ÉS ÉPÍTÉSZET 

Az építészetszemioitika helye az építészénél és a jelekkel foglalkozó 
tudományok között 

V O I G T V I L M O S 

A szemiotika sokféleképpen osztja fel a maga kutatási területeit. A 
társadalmi szemiotika nálunk ismert felfogása szerint a jelek társadalmi 
használata szerint négy nagy csoportra oszthatók, és ennek megfelelően 
a szemiotikai kutatásoknak is négy fő válfaja képzelhető el. Ezek a 
következők: 

1. elemi jelek (spontán vagy természetes jelek): itt egyrészt a pszi
chológia és a logika ad eligazítást a jelek természetéről. Ide kapcsolhat
juk az emberi betegségek tüneteit, az érzékelés során végbemenő pszi-
chofiziológiai folyamatok több vonatkozását, a beszéd és viselkedés bi
ológiai-fiziológiai-pszichikai alapjelenségeit. Ezenkívül, mivel az így meg
határozott elemi jelek anyagiságukban igen jól meghatározottak, ezzel 
kapcsolatban igen sokféle tudomány által kínált következtetések von
hatók le. A hangjelek befogadásával és keletkezésével kapcsolatban az 
akusztika, vizuális jelekkel kapcsolatban például a fizika vagy a szín
elmélet ad érvényes felismeréseket. 

Az építészetszemiotika szempontjából az elemi jelek vizsgálatának is 
megvan a maga jogosultsága. Az épületek világítási viszonyait, a meg
engedő és tiltó színek gyakorlatát, a lakbrendezési és használati tárgyak 
egyes vonásait ilyen módon értelmezni igen kézenfekvő feladat. Rögtön 
hozzá kell azonban tennünk ehhez azt, hogy az elemi szemiotika vizs-

Az épfaészetszemiotika kérdéseiről magyarul is áttekintést ad Hajnóczi Gábor 
kitűnő áttekintése az Építés- és Építészettudomány IX. (1978) 2—3. számában, 
amelyhez szöveggyűjtemény is társul. Ezenkívül megjegyezzük, hogy Martin 
Krampen tanulmánya az építészetszemiotikáról olvasható A jel tudománya kö
tetben (Bp. 1975, szerk. Horányi Özséb és Szépe György), Umberto Eco elem
zése egy építészeti jelről, az oszlopról, pedig magyar tanulmánykötetében (A 
nyitott mü, Bp. 1976) található meg. Jelen dolgozatom egyik újvidéki előadá
som anyagát tartalmazza. Ennek második részében az új bölcsészeti kar épü
letét elemeztem, ennek a közlésétől viszont technikai okokból is el kell most 



gálata nélkül nem képzelhető el fejlettebb szemiotika sem, ugyanakkor 
az elemi szemiotika körébe tartozó feladatok elvégzésével egyáltalán nem 
merül ki a társadalmi jellegű építészetszemiotika feladatköre. 

2. elemi jelekként felhasznált nem-jelek .(szignálok): voltaképpen az 
elemi jelek megléte lehetővé teszi, hogy sok minden mást is jelekként 
értelmezzünk. A természeti jelenségek, az emberi kultúra gyakorlatilag 
bármilyen terméke magyarázható ilyen módon: a villám a zivatar jele
ként (holott annak része, és nem valamiféle szándékolt jele!), az orosz
lán sörénye erejének jeleként (holott az oroszlánnak természeti tulajdon
sága a sörény, és aligha képes erőkifejtésre), az ajtókilincs elhelyezése 
kultúránk jobbkezességének jeleként (holott az ajtó a másik oldalról 
éppen a balkezesség „jeleként" helyezi el a kilincset), a ház kéménye a 
lakók anyagi állapotának kifejezéseként (amint ezt a középkori „füst
adó" gyakorlatilag is megvalósította). Voltaképpen igen fontos feladat 
feltárni azokat a folyamatokat, amelyek során társadalmunk jelekként 
használ fel nem-jeleket, és mintegy tükörképben e gyakorlatban a valódi 
jelek létrejöttét és felhasználását is megfigyelhetjük. Mindazáltal csak 
itt vizsgálni a jeleket igen szűkös megoldás lenne. E kérdéskör kutatása 
is csak előzménye lehet a további szemiotikai feladatok elvégzésének. 

Az építészetszemiotika szempontjából ugyancsak fontos e témakör. Az 
épületek és annak részei igazán gyakran szerepelhetnek jelekként: nem
csak a házak felépítésének, állapotának jelként való felfogását ismerjük, 
hanem a sziluettektől a képeslapokig, a színpadi díszletektől a baba
szobákig számtalan olyan jelensége van kultúránknak, amelyekben az 
építészeti alkotások és azok részletei elemi jelekként kerülnek felhasz
nálásra. Voltaképpen az építészet befogadása ilyen szempontból általá
ban is vizsgálható. Az emberi társadalomban a szignálok értelmezését 
különféle tudományok: biológia, pszichológia, szociológia, információ
elmélet és mások segítségével lehet elvégezni, és ezek természetesen kap
csolatba hozhatók az építészetszemiotika kérdéseivel is. 

Mielőtt tovább mennénk és a társadalmi szemiotika szempontjából 
döntő kérdésekre térnénk át, le kell szögeznünk, hogy mind elemi jelek
ként, mind szignálokként az építészet legkülönbözőbb jelenségeit lehet 
értelmezni: egy berendezési tárgy részletét, egyetlen szoba valamely 
részét, egy egész épületet vagy annak stilisztikailag jellemző rész-

tekintenünlk (nem állnak rendelkezésemre a szükséges fényképek, és ezek sok
szorosítása is nehézségekbe ütközne). Itt jegyzem meg, hogy — noha nem 
szemiotikai megközelítésű — rendkívül érdekes Lukács György felfogása az 
építészet kialakulásáról Az esztétikum sajátossága II. kötetében (fip. 1965). 
Mindezt azzal zárhatjuk, hogy talán éppen az éplitészetszemiotiikában várhat
juk a legtöbb fejlódést a közeljövóben. Ehhez hozzájárulhat az az örvendetes 
tény is, hogy nem csupán a mérnöktovábbképzés (keretében folynak évek óta 
szemiotikai előadások Magyarországon (Budapesten, Szegeden), hanem a Bu
dapesti Műszaki Egyetemen immár évek óta szabályos szemiotikai előadássoro
zatot tartanak. 



letét, de egész épületegyüttest, utcát, kisvárost, egész települést, sőt 
akár egy egész településformát is. A jelként szereplő építészeti jelenségek 
önmagukban rendszerszerfiek és összefüggőek is lehetnek, de ez nem sze
miotikai rendszer. Az elemi jelek és a szignálok esetében is van bizo
nyos összefüggés az egyes jelek között (hiszen izolált jelekről egyáltalán 
azt sem tudjuk megállapítani, hogy jelek-e), mindazáltal itt maguk a 
tárgyak összefüggései és nem szemiotikailag konstituált rendszerszerűsé
gük a döntő tényező. 

Nemcsak az építészetszemiotika, hanem általában a szemiotika szem
pontjából is ez a körülmény az oka annak, hogy a sokféle elemi jelet 
és jelzést mintegy ösztönösen, gyakran akár kaotikusan is fogják fel az 
elemzők. Empirikus jel-leírások bizonyíthatják, hogy éppen e területen 
milyen sokféle lehetőséggel találkozunk. Ha megtekintjük szemiotikusok 
alkalmi megjegyzéseit épületekről, de akár az épületekkel kapcsolatban 
a „jel" kifejezést használó szakmai reflexiókat is, a sokrétűség, heteroge
nitás jól bizonyítható. Amennyiben mindez a jelek sokféleségét jeleníti 
meg, a megoldás ellen nem is tiltakozhatunk. Valahol azonban rendszert 
is kell vinni a szemiotikai elemzés építészeti alkalmazásába. 

Mivel e szinten nem magából a szemiotikából kell kölcsönöznünk e 
rendszert, célszerű, hogy itt az építészet vagy az azzal rokon jelenségek 
körében már kidolgozott rendszerezést vegyük át. Ez talán nem lehetet
len, bár nem könnyű feladat. 

3. elsődleges jelrendszerek (kommunikációs jelek): a szemiotika szem
pontjából döntő felismerés volt a kommunikációelmélet kidolgozása, mi
szerint valamilyen „nyelv" segítségével azon kívül levő tények közve
títése történhet meg egy adó és egy vevő között. A „nyelv" itt általá
nos értelemben szereplő kategória, nem azonos az emberi hangzó nyelv
vel, hanem például a viselkedés vagy a mesterséges nyelvek éppen úgy 
idetartoznak, mint a sakkjáték szabályrendszere, az öltözködés, a táp
lálkozás mikéntje. A modern kommunikációelmélet és a szemiotika e 
téren egyre pontosabban felismerte, hogy a beszélt nyelv csak egyike a 
lehetséges nyelveknek, és ettől lényegi vonásokban különböző más nyel
vek is lehetségesek. 

Az építészetelmélettel kapcsolatban igen gyakran elhangzott a beszélt 
nyelv analógiája, elsősorban azért, mivel a modern nyelvtudomány jól 
kidolgozott leírási apparátust adott, és ezért sokan megkísérelték, hogy 
ennek analógiájára építsék fel a maguk szemiotikai rész-modelljeit. Itt 
nyilvánvalóan kérdéses azonban, mennyire terjedhet a beszélt nyelv ana
lógiája: van-e például értelme annak, hogy hangokról, szavakról és 
mondatokról beszéljünk az ebéd szemiotikai leírásakor (ahol ugyanak
kor nyilvánvalóan van értelme a kisebb és nagyobb egységek, az alap
jelenségek és a formánsok, a szintagmatikus tengely jelenségei és a pa-
radigmatikus rendszerek vizsgálatának, egymástól megkülönböztetésének!). 
A kommunikáció általános jelenségeinek a leírásakor is külön-külön meg-



vizsgálandó kérdés, mit is tartunk például kódnak, kódolásnak vagy 
csatornának. Közvetlenül az építészetelméletben ezek a kérdések nálunk 
is és a nemzetközi kutatásban is felmerültek, anélkül azonban, hogy 
megnyugtató megoldásuk is bekövetkezett volna. Ilyen állapotban van a 
szemantikai nyelvészeti-szemiotikai-építészetelméleti megközelítés is. A 
kérdés fontossága miatt külön kell kitérni megoldásának módjára. 

A jelentéssel kapcsolatban nagyon sok olyan vonatkozásra utalhatunk, 
amelyek magukban a szemantikában is megoldatlanok, illetve amelyek 
sokrétűbb megoldását a szemantika legújabb, nagyarányú fejlődése sem 
tudta végérvényessé tenni. Most mégsem ezeket soroljuk fel, hanem arra 
a két döntő felismerésre hivatkozunk, amelyek a modern szemiotika je
lentéselméletben központi helyet foglalnak el, és amelyek az építészet
szemiotikában is lényegi felismeréseknek nevezhetők. 

Az egyik ezek közül a jelentő és a jelentett (signifiant és signifié) 
közvetlen összekapcsolása, vagyis az, hogy a jelentésben két „világ" 
kapcsolódik össze, a „nyelv" és a „valóság". Ennek következtében nem 
célravezető megoldás, ha a jelentés mindkét elemét egy szinten képzel
jük el. Ilyen értelemben az építészetszemiotika olyan kísérletei, amelyek 
értelmében egy épület (azaz a valóság egy eleme) jelentése a használat 
(azaz a valóság egy másik eleme) vagy egy épület stílusának (azaz a 
„nyelv" egy elemének) jelentése egy stíluscsoporthoz tartozás (azaz a 
„nyelv" egy másik eleme), voltaképpen értelmüket vesztik, mivel ben
nük a jelentő és a jelentett egyazon szinten található. Egy neogótikus 
templom, mondjuk a Mátyás-templom jelentése nem a többi neogótikus 
templom (mindkét összetevő a „nyelv" szférájába tartozik); de egy 
lépcső jelentése sem a lépcsőn járó használó (mindkét összetevő a „való
ság" szférájába tartozik). Az építészetszemiotika jelentéstana általában 
éppen e témák körül vitatkozott, és az eszmecserék eredménytelensége 
nem kis mértékben a signifiant—signifié viszony nem kellően alapos ér
telmezéséből eredt. 

A másik fontos felismerés a denotáció és a konnotáció összekapcsolá
sának és megkülönböztetésének a gyakorlata a szemiotikában. A köz
vetlen jelentésekre mindig ráépül egy felsőbb szint, az együttjelentések 
szintje. Ez az összefüggés verbális és nem verbális jelrendszerekben egy
aránt jól megfigyelhető. Az egyes jelentések egymáshoz viszonyítva nem 
csupán egymásutánjukban befolyásolják egymást (mint például egy 
mondatban az egyes szavak, amelyek kölcsönösen kiegészítik és korlá
tozzák egymás jelentését, hogy azután az egész mondatnak valamilyen 
összes jelentése is megformálódhasson, amely ismét módosítja és sum
mázza az egyes részjelentéseket), hanem egymást az összefüggések hang
súlyozásában, „felülről" is meghatározzák. Mint ahogy Mozart Varázs
fuvola című operájában Tamino, a hősszerelmes állhatatos némasága 
vagy böjtölése nemcsak azt jelzi, hogy a szereplő maga milyen jellem
vonásokkal rendelkezik* (denotáció), hanem szembekerül Papageno fa-



lánkságával és fecsegésével, amelynek közvetlen jellemfestő vonásain 
(denotáció) túl a két viselkedés szembeállítása és együttjelentése kifejezi 
általában az emberi helytállás, a hűség fogalmát (konnotáció), és a kon-
notációban egy magasabb szinten fogalmazódik meg az, amit a deno
tado a közvetlen jelentésben fejez ki. 

Építészetszemiotikai példával a budapesti Szabadság-híd a denotáció 
szintjén két pont közötti kapcsolat, amelyet jellemezhetünk közlekedési, 
technikai, stílusbeli sajátosságaival. A konnotáció szintjén viszont ez 
egyike a budapesti hidaknak, egyike a maga korában készült vasszer
kezeteknek, a kései klasszicizmus és romantika vagy a szecesszió meg
nyilvánulásainak. A konnotáció szintjén különböző kapcsolatokba kerül 
az építmény, és mint vasszerkezet, a Vásárcsarnok meg a Nyugati pálya
udvar, sőt az Eiffel-torony társaságába, mint általános értelemben vett 
híd, a Rialto és a Golden Gate összefüggésében jelent valamit. Azt hi
szem, nem szükséges indokolni, hogy építészetelméletileg van értelme 
a denotativ és konnotatív szintek megkülönböztetésének, és itt az építé
szetszemiotikai vizsgálat még sok eredménnyel járhat, éppen a „maga
sabb", általánosabb összefüggések megállapítási lehetőségeinek kibővítése 
terén. 

4. másodlagos jelrendszerek (kulturális jelek): a társadalmi szemiotika 
mindenféle jelrendszert társadalmi jelenségnek tart, az elemi jelektől a 
másodlagos jelrendszerekig egyaránt. Mégis van értelme annak, hogy 
kulturális jeleknek tekintsük a másodlagos jelrendszereket. Másodlagos 
jelrendszerek az elsődleges jelrendszerekre épülő további jelrendszerek: 
például így épül a nyelvre az irodalom, a gesztusokra a pantomim, a 
valóságról alkotott vizuális benyomásainkra a festészet stb. Mindazok 
a gyakorlati feladatok, amelyeket az építészettel kapcsolatban az elsőd
leges jelrendszerek formájában írhatunk le, egy későbbi szinten az épí
tészetnek mint másodlagos jelrendszernek az alapját is képezik. Volta
képpen a szemiotika csak néhány területen (irodalom, zene, képzőmű
vészet, balett stb.) tudta részletesen kimutatni azt, miben is áll a má
sodlagos jelrendszerek sajátszerűsége. Az építészetelméleti kutatásban fel
tétlenül szükséges volna, hogy részletvizsgálatok foglalkozzanak azzal a 
kérdéssel, konkrétan miben is áll az építészet másodlagos jelzőrendszer 
volta. 

Ezt is előlegezendő, két olyan jelenségre hívjuk fel a figyelmet, ame
lyek igazolják a másodlagos jelzőrendszerek kulturális meghatározottsá
gát, másrészt közvetlen kutatási lehetőségeket kínálnak az építészetsze
miotika művelői számára. 

Az egymással is összefüggő vonások közül elsőnek azt a jól ismert 
tényt említjük, hogy a jelrendszerek csakugyan kultúrához kapcsoltak, 
kultúránként változnak. Ha megállapítjuk, hogy például a pszichológiai 
tesztekben felhasznált tintafoltok szórt, diffúz magyarázata bizonyos 
európai kultúrákban az elmebaj jele, például eg^es indián kultúrákban 



ez a normális válaszolók magyarázási módja, és a konstruktív, rendszer
szerűnek tűnő magyarázatok a megbomlott agyvelők jellemző válaszai. 
Az építészetelméletben és építészetszemiotikában is számba veendő té
nyek közül igen sokról tudjuk, hogy kultúránként különböznek. A tá
vol-keleti „festmények" álló téglalapok, szemben az európai festmények 
gyakori fekvő téglalapjaival. A szimmetria és harmónia, az egyes szí
nekhez és formákhoz fűzött magyarázatok kultúránként változnak. Más 
jelenségekről tudjuk, hogy kulturálisan kötötteknek tekintették őket. Kü
lönösen sok az építészeti stílusra utaló ilyen vonások száma: a dór vagy 
jón oszlopfő, a román vagy gót stílus etnikai vagy törzsi meghatáro
zottságra utal. A német gótika nem azonos a spanyol gótikával, a bécsi 
barokk a tiroli vagy a pozsonyi barokkal, a magyar kisvárosok klasszi
cizmusa a paraszti klasszicizmussal. Elsősorban az építészet kifejezőesz
közeit ily módon igazán jól jellemezhetjük kulturális hovatartozásuk 
megvilágításával, csupán arra kell ügyelnünk, hogy ez a megvilágítás 
és magyarázat mindig konkrét és igazolható legyen. Azért, mivel egy 
területen egy kérdést (pl. az oszlop szemiotikai magyarázatait) megálla
pítottuk, a következő területen vagy kultúrában elölről kell kezdenünk 
a vizsgálatot, mivel semmi okunk sincs annak a feltevésére, hogy pél
dául Asóka király nem rozsdásodó vas oszlopa ugyanezt jelenti az indi
aiak és az angolok számára. Művelődéstörténészek egyértelműen kimu
tatták, hogy a mezopotámiai zikkurat a sumér és akkád kultúrában az 
isten dicsőségére emelt, az égbe mutató épület volt, ugyanez a Bibliában 
mint Bábel tornya szerepel, amely éppen ellenkezőleg az istentől elru
gaszkodott embereknek az eget detronizáló törekvését fejezi ki. Konk
rét vizsgálatok nélkül az építészetszemiotika e kérdéskörben csak meg
alapozatlan, légből kapott, hamis magyarázatokhoz vezethet. 

Ezzel is összefügg az a második jelenség, miszerint még az egyeteme
sen meglevő, nem kulturálisan meghatározott jelenségeknek is kultúrán
ként különböző, eltérő értelmezései alakulnak ki. Nyilvánvalóan nem 
kulturális, hanem természeti tény, hogy az egyedeknek két szülője, egy 
anyja és egy apja van, akiknek egyenként ismét két szülője, és így to
vább. Ennek ellenére a világ kultúráiban igazán sokféle rokonsági szisz
téma alakult ki, függetlenül attól, hogy ezek különbségei csak kulturális 
különbségek, hiszen biológiai különbségekkel nem is számolhatunk. 

Az építészetszemiotika területén igen sok olyan közvetlenül meghatá
rozó jelenséget, tényt ismerünk, amelyek nem kulturális eredetűek, mé
gis kultúránként különböző módon tartják nyilván őket. Elősorban az 
épületek és azok részeinek rendszerezése, klasszifikációja nevezhető ilyen
nek. Imert tény, hogy amikor még a holland gyarmatosítók kérdőíveket 
adtak ki Borneo házainak felmérésére, végül is fel kellett adni tervüket, 
mivel nem kaptak egyértelmű adatokat: egyesek önálló háznak tekin
tették az egyetlen fedél alatt lakó különböző családok, alvóhelyeit, má
sok a cölöpökön álló házakat kétszintesnek, vagyis két háznak tekintet-



ték stb. Nehogy itt valamilyen primitívségre gyanakodjunk, megjegyez
hetjük, hogy nehéz lenne megmondani, hány lakás van például Budapes
ten (társbérlet, elvált házaspárok együtt lakása, nyaralók, nyárikonyhák 
stb. szinte borneói zűrzavart eredményeznének egy számláláskor), vagy 
közismert, hogy egy magyar háromemeletes ház lehet ötszintes (föld
szint, félemelet, 1., 2., 3. emeletek), de oroszul mindenképp egy „eme
lettel" több, mint magyarul, mivel az oroszban a földszint helyett az 
„első emelet" elnevezés használatos. Nyilvánvalóan ugyanaz a ház csak 
kulturálisan lehet egyszerre kettőtől ötig terjedően a néző tetszése és 
szokásai szerint bárahány emeletes építmény. 

A kultúra nemcsak az egyes épületeket vagy azok értelmezését szabja 
meg, hanem azok elkészítését, létrehozását, a többi hasonló épülettel ösz-
szekapcsolását is. £ sokrétű területtel nemcsak az építészetelmélet, hanem 
rokon tudományok (belső építészet, településtudomány, urbanisztika, 
újabban a környezettudomány stb. is) foglalkoznak. Anélkül, hogy ezek 
feladatát és illetékességi köreit kijelölni próbálnánk, megjegyezzük, hogy 
szemiotikai szempontból kétféle megoldással kapcsolhatók össze a kü
lönböző ilyen jelenségek. Általában az egyes épület és a kisebb jelensé
gek (szoba, berendezési tárgyak, háztartási tárgyak), valamint a na
gyobb egységek (épületegyüttes, település, sőt akár egy egész ország vagy 
kontinens) között szemiotikailag nincs különbség, és a szemiotikus nem 
lát világos határt mondjuk egy nagyváros, egy városnegyed, egy utca, 
egy ház, egy emelet, egy lakás, egy szoba, egy ablak, egy asztal, egy 
gyertyatartó vagy egyetlen szál gyufa szemiotikai vizsgálata között. Itt 
egyelőre a különbségeket nem-szemiotikai jellegű kutatásoknak kellene 
tisztázni. A településszemiotika, az építészetszemiotika vagy a belső
építészet-szemiotika között szinte még fokozati különbségek sincsenek, 
nemhogy módszertani különbségeket kellene feltételeznünk. 

Ugyanakkor Baudrillard és mások megkísérelték, hogy szembeállítsák 
a „tárgyak rendszerét" az emberi kifejezések más rendszereivel. E má
sik megoldásban, amelyet az objektuális (= tárgyi) szemiotikusok ismer
nek és fel is használnak, az egyszerű tárgyak, termelőeszközök, fogyasz
tási javak kerülnek egymás mellé, és az építészet alkotásai közül is csak 
az ilyenek és csak ilyen szempontból szerepelnek. 

Mindkét megoldásnak elképzelhető a követése az építészetszemiotiká
ban. Ma inkább az előbbi látszik célszerűnek, amely ha kitágítja is az 
építészetszemiotika határait, voltaképpen érdeklődése középpontjában az 
épületek állnak, legfeljebb azok kisebb és nagyobb részeit is ugyanitt 
tárgyalja a kutatás. E módszert alkalmazta már a nemzetközi és ma
gyar szemiotika, folytatása biztosítottnak látszik. A második megoldás
nak is megvan az előnye: közgazdasági és fogyasztáselméleti elgondolá
sai figyelemreméltók. Nyilvánvaló, hogy mielőbb nálunk is lesznek e 
megoldásnak hívei, talán az építészetszemiotikusok között is. A légin-



kább javaslandó nyilvánvalóan az az eljárás, hogy mind a két megköze
lítést a maga helyén használjuk fel a jövendő építészetszemiotikájában, 
eredményeiket egymás mellé állítva és kölcsönösen ellenőrizve. 

* 
A társadalmi szemiotika rendszerébe illesztve e négy szintet, a legfon

tosabb kutatási lehetőségeket és problémákat tekintettük át. A harma
dik és negyedik szinten a szemiotikai rendszerek kikutatása a cél, a 
sajátszerű építészetszemiotikai vonások megállapítása és elemzése. Itt 
egyelőre az anyagfeltáró munka a soron következő feladat, de ezen be
lül is tisztáznunk kellett néhány alapvető felismerést, illetve kutatási le
hetőséget. Társadalmi szemiotikánk egésze szempontjából jelentős, hogy 
az önálló építészetszemiotikai vizsgálatok minél rendszeresebben folyja
nak ilyen irányban. 

E szemiotikái-elméleti lehetőség mellett természetesen van a szemioti
kának létjogosultsága az építészetelmélet keretén belül is: segíthet az 
építészetelmélet néhány megállapításának pontosabb vagy egyértelműbb 
megfogalmazásában. 

Az alkalmazott szemiotika felhasználható az építészet gyakorlatában 
és elméletében egyaránt. E terület áttekintésére azonban más alkalom
mal és egy gyakorlati szakembernek kellene vállalkoznia. 



A KÜLDEMÉNYMÜVÉSZET KEZDETEI 

S Z O M B A T H Y B Á L I N T 

A nemzetközi szóhasználatban Mail Art, Correspondence Art, Postai 
Art, Art in the Mail, arte postaié stb. névvel jelölt küldeményművészet 
esetében nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazhatók a klasszikus mű
tárgyakra vonatkozó hagyományos műelemzés módszerei és irányvo
nalai, hiszen a küldeményművészet szerkezetileg és fogalmilag az önálló 
esztétikai programmal és nyelvi felépítménnyel rendelkező, rendszerint 
az előzőek tagadására épülő művészeti irányzatok, izmusok egyikével 
sem azonosítható. Ebből adódik, hogy ennek a művészeti szándékú je
lenségnek a problémaköre elsősorban a kommunikáció szférájára tarto
zik, csak azután beszélhetünk művészeti implikációiról. 

Mielőtt rátérnénk ennek az immár lassacskán két évtizede időszerű 
és erőteljes alkotói tevékenységnek a tartalmi vizsgálatára, nézzük, mit 
is mutatnak történeti dimenziói. Mert bár tény, hogy a küldemény
művészet kezdeményezőit jobbára három, egymáshoz időben közel levő 
csomóponton találjuk, az újabb vizsgálatok rámutattak, hogy eredete 
egészen a századelőre vezethető vissza. Ez a mozzanat már önmagá
ban véve is Duchamp Hans Richterhez intézett 1962-es levéltöredékére 
utal: „A neodada, amit most újrealizmusnak, pop art-nak, assemblage-
nek stb. neveznek, csak kényelmes kimagyarázkodás, valójában abból 
él, amit a dada megteremtett. A ready-made-ekkel szárnyát kívántam 
szegni az esztétikának. Az újdadaisták viszont ismét a ready-made-
ekre hivatkoznak, most azonban esztétikai gyönyört és élvezetet fedez
nek fel bennük. Kihívásként üvegszárítót és vécéedényt dobtam ábrá-
zatukba, most pedig mindez esztétikai gyönyörélményt nyújt nekik. 
Az idézet jelentősége abban van, hogy Duchamp volt az első alkotó, 
aki a tízes években tudatos postai műveletet hajtott végre. Az idézet 
jelentéséből mintha az következne, hogy Duchamp eredeti művészi gesz
tusához viszonyítva a mai küldeményművészet túlzottan esztétikai, ide
ológiailag tompa, erőtlen és hatástalan. Nincs egészen így, és ez azzal 
bizonyítható, hogy a postai hírcserét alkalmazó művészeti mozgalom 
nem különálló, szilárd stratégiai alapokon nyugvó, homogén művészeti 
irányzat, inkább több, hatóképes műfaj és izmus sokszor efemer keve-
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redése. A hiedelmekkel ellentétben a küldeményművészet elsősorban 
szociológiai s csak másodsorban esztétikai jelenség. 

De térjünk vissza Duchamp-hoz. A „postai eset" Walter C. Arens-
berg New York-i műgyűjtő nevéhez fűződik, aki 1916-ban a Függetle
nek Szalonjának előkészületein serénykedő dadaista művészeknek, 
köztük Duchamp-nak, Picabiának és Man Raynek biztosított lakásában 
találkozóhelyet. Duchamp négy darab, azonos alapra rögzített levele
zőlapot küldött postán az ugyanabban az épületben tartózkodó Arens-
bergéknek. Ennek egyik felén a következő találkozó dátumát és — 
megint csak ugyanazon épületben — helyét tüntette fel, másik felére 
pedig bizonyos öntörvényű szabályoknak megfelelően alakított jelképes 
íráselemeket tett, melyeket a művészettörténészek több esetben is La 
marié mise á nu par ses cêlibrataires, même című, időben is nagy elő
készületeket igénylő (1915—1923) művének vázlatrajzaival hoznak kap
csolatba. Míg a tárgyából és rendeltetéséből eredően Rendez-vous of 6. 
February 1916 címmel ellátott négy levelezőlap kódolt szövege termé
szetszerűen Duchamp globális nyelvi stratégiájából merít, s az alkotás 
rejtjeles üzenetének fonák oldalát világítja meg, semmivel sem jelen
téktelenebb az az ötlet, hogy egyazon fedél alatt tartózkodó barátainak 
postai úton küldjön értesítőt. Ez a látszatra értelmetlen gesztus nap
jainkban, a küldeményművészet izzásának idején kapta meg valódi 
jelentőségét, ám tagadhatatlan, hogy már keletkezésének idején is fon
tos denotatív szerepet játszott a Grand verre* szövegeinek és vázlatai
nak értelmezésében. Azzal, hogy postai úton ad fel egy olyan értesí
tést, melyet szóban sokkal gyorsabb és kézenfekvőbb lenne közölni, 
Duchamp elsőként veti fel az esztétikai üzenet és a távkommunikáció 
viszonyának kérdését a művészettörténetben — elsőként tulajdonít ki
egészítő szerepet a posta intézményének. 

1921-ben Duchamp ismét a postai távközlés csatornáira támaszko
dik, amikor levélben értesíti Tzarát, hogy nem kíván részt venni a pá
rizsi dada-kiállításon, melyet a román származású antiművész szerve
zett. Nem is annyira a kérdéses levél, hanem az azt követő, hozzá 
csatlakozó távirat érdeméi figyelmet: a sógorához, Jean Crottihez cím
zett sürgöny szövege — „podebal duchamp" — már arra utal, hogy 
a szokásosnál mélyebb, esztétikai értelmet kell neki tulajdonítani, a 
dadaista tagadás megnyilvánulását kell belelátni. 

Am nem Duchamp az egyetlen, aki esztétikai információk közlése 
céljából veszi igénybe a posta szolgáltatásait. Tágabb vonatkozásban ide 
sorolhatnánk a német Helmut Herzfelde — művészi nevén John 
Heartfield — montázsszerű frontjelentéseit, melyeket levelezőlapokra 

* Amikor Duchamp 1915-ben New Yorkba érkezett, Walter Arensbergnek 
és feleségének párizsi levegővel töltött palackot ajándékozott. A Grand verre 
problematikája üvegsorozatának egészével együtt ide vezethető vissza, 



szerkesztve küldött ismerőseinek. „John Heartfield valójában már 1914-
től elkezdte ^montázsainak* összeállítását, vagyis attól fogva, hogy a 
harctérről — a cenzúra kijátszása végett — olyan folyóirat- és újság
kivágásokból ragasztott különös lapokat küldött haza, melyeken az 
egymásnak ellentmondó képeket polémikus és demisztifikáló szándék
kal párosította. £ levelezőlapok jelentik a Dada politikai fotomontá-
zsainak igazi kezdetét", írja De Micheli. Az idézet általam kiemelt 
részeire ez idáig tudtommal senki sem mutatott rá, valós dimenzióit De 
Micheli is csupán a különös jelzővel illeti. Heartfield esetében a kom
munikáció módjának, az esztétikai üzenet továbbításának jelentősége 
valahogy mindig eltörpült azon tények mellett, hogy Heartfield első
sorban kommunista eszmeiségű fotomontázsaival került a német dada 
első vonalába. A másik okot abban kell látni, hogy Heartfield csupán 
az élethelyzet diktálta feltételek következtében folyamodott a postai 
hírközléshez, maga az esztétikai üzenet és a kommunikáció csak spon
tán, nem célzatos interakciós viszonyt hozott létre, Duchamp esetével 
ellentétben, aki levelezőlapjainak értelmezési rendszerét tudatosan a 
hírközlés mikéntjétől tette függővé. Hiszen ha tovább lazítanánk a té
mán, úgy ide kellene sorolnunk számos gondolkodó és alkotó levelezését, 
kiterjedt postai üzenetváltását is, melyeknek azonban a mi szempon
tunk szerint, illetve a küldeményművészet fogalmi jegyeiből kiindulva 
csupán anekdotikus jelentőségük lehet. Másrészt az sem lehet mellékes, 
hogy Duchamp idejekorán előrelátta a jövőt, tudniillik, hogy előbb-
utóbb kialakulnak a művészet burzsoá szalonokat, zárt üzleti intéz
ményekként működő kiállítói helyiségeket megkerülő alternatív formái. 
Ennek a gondolatnak a szellemében hangzott el következő kijelentése 
is: „A holnap nagy művésze a föld alá fog menni", s ennek eszmei
ségét igyekszik megközelíteni Boite^en-Valise című 194l-es alkotása, 
ami nem más, mint egy zöld aktatáskába helyezett doboz, benne alko
tásainak és írásainak miniatűr gyűjteményével, egy hordozható miniga
lériai prototípusával. 

A századunk második felében észlelt alternatív mozgások és a kül
deményművészet közvetlen kezdeményezőit képviselő gócok közül há
rom olyat kell kiemelni, melyek a dadaista hagyományra építették 
stratégiájukat és ismételten alátámasztották Duchamp-nak a neodadáról 
mondott és az írás elején idézett véleményét. A Fluxusról, a New York 
Correspondence Schoolról és a francia újrealizmusról van szó, vagyis 
azokról a művészeti megnyilvánulásokról, melyek a megszokottól me
rőben új koncepciót hirdetve az alkotás eszményét nem a végtermék
ben, hanem a folyamatban, az állandó mozgásban vélték felfedezni, 
ezzel egyidejűleg pedig tagadták a nagy művek, az „állandó értékek" 
létjogosultságát és értékrendjét. Az 1959 és 1963 között virágkorát élő 
Fluxus-mozgalom például igyekezett kizárni az alkotói akcióban meg
nyilvánuló tervszerűséget. E nemzetközi mozgalom ^ zene, a színház 
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és a vizuális művészet fúzióján át a dadaizmus nyílt felújítását szor
galmazta, újszerű esztétikai nézetei közül pedig nem egy hatással volt 
a küldeményművészet elméletének és gyakorlatának megalapozására. 
Kezdjük azzal, hogy olyan földalatti folyóiratként indult, amelyhez 
minden közreműködő munkatárs meghatározott számú multiplikált al
kotással járult hozzá, s miután egy-egy szám anyaga összeállt, a rész
vevők postán komplett példányt kaptak belőle. A Fluxus-alkotók több
sége közvetlen postai kapcsolatban volt egymással, s valószínű, hogy 
ennek a kommunikációs elhatározásnak köszönhető, hogy a mozgalom 
nemzetközivé nőtte ki magát: 1966-ig Koppenhágában, Nizzában, 
Prágában és San Diegóban alakultak Fluxus-központok. Néhány egyén
nek külön érdeme van a küldeményművészet eszméjének terjesztésében. 
Először is Ken Friedmannak, aki — katalizatori szerepéből következően 
— a hetvenes évek elején mintegy ezernégyszáz nevet tartalmazó cím
tárat tett közzé, s maga is új anyagokat — cipőket, festett ingeket, pa
pírkötegeket stbT — vetett be a postai hírcserébe, továbbá a tárgykül-



deményeiről és szöveges kijelentéseiről ismert Ben Vautier-nek, s a 
művészi bélyegkiadás és a pecsétmfivészet két úttörőjének, Bob Watt-
nek, valamint Dániel Spoerrinek. Spoerri, Beuys, Vostell, Ben, Brecht 
és Fredman már a hatvanas évek elején jelentős pecsétsorozatokat tett 
közzé. Úgy tetszik, hogy a Fluxus küldeménymfivészetre gyakorolt fel
lendítő hatása mindenekfelett az asszociációs folyamatok felszabadítá
sában, az aleatórius módszerek bevezetésében, a kísérletezés érvényesí
tésében, az esztétikai üzenetek személyes, intim jellegében, az önfelfe-
dezés lehetőségében és a kis dolgok jelentőségteljességében nyilvánult 
meg legkifejezettebben, mindamellett, hogy „bejáratta" a küldemény
művészet később expanziónak indult olyan nélkülözhetetlen eszközeit, 
mint a gumipecsétek, szerzői postabélyegek és levelezőlapok. 

A New York Correspondence Schoolt, avagy a New York-i Levele
zőiskolát 1962-ben alapította Ray Johnson, akit még ma is a levelező
művészet atyjának tartanak Észak-Amerikában. A levelezésre tett hang
súly azért oly fontos, mert utal Johnson levélküldeményeinek szöveges 
természetére. Johnson volt az iskola irányítója és tanára, mintegy két
száz távhallgatót gyűjtve maga köré, akiket leveleinek, művészi üzene
tetek tömegével látott el. Thomas Albright írja az iskoláról: „Az 
irányzat több száz embert gyűjt maga köré — művészeket, kritikuso
kat, filmszínészeket —, akik küldeményeket kapnak Johnsontól és kül
deményeket küldenek neki. (Az iskola) az érdekesség, az útmutatás, a 
felfedezés, az abszurditás és a logika különböző elemeire tanít, esetleg 
csak tulajdon fennállásáról, alapítójának létéről tájékoztat bennünket. 
Körülbelül kétszáz állandó levelezője van, akik a »tanári kart« és a 
^hallgatóságot* alkotják egyidejűleg." (Johnson tevékenységének rész
leteit tárja fel az az interjúrészlet, melyet e történeti áttekintés adalé
kaként közlünk.) 

Valamivel burkoltabban jelentkezik a francia újrealizmus (Nouveau 
Réalisme) küldeményművészetre gyakorolt hatása. A Fluxushoz viszo
nyítva csupán annyi újdonságot hozott, hogy a legközönségesebb tár
gyak és hulladékanyagok művészeti alkalmazásával gazdagította a 
művészeti küldemények eszköztárát. Ettől veszi eredetét a Junk Art 
(hulladékművészet), a postai művészet egyik ága. Az újrealizmus első
sorban azzal okozott fordulatot, hogy a küldeménymfivészetben honos 
pecsétnyomatokat festői, „elit" kontextusba igyekezett beágyazni. 

E három forrás mellett kisebb-nagyobb szerepet játszottak a pop art, 
a konceptuális művészet, a minimális művészet, a strukturális művé
szet, a performance, a konkrét vizuális költészet stb. területén tevé
kenykedő alkotók is, vagyis azok a művészek, akik a nemzetközi pos
taforgalom előnyeit más művészeti rendszereken bélül, gyakran rész
megoldásként, kiegészítésként vagy segédeszközként alkalmazták. Nem 
árt, ha elválasztjuk őket azoktól az alkotóktól, akik kizárólag a kül
deményművészetnek szentelték figyelmüket, 



A KÜLDEMÉNYMÜVÉSZET KEZDETEI 3S5 

Leonhard Frank Duch, Brazília 

A különféle ösztönzéseket és behatásokat nehéz lenne külön-külön 
is figyelembe venni, de tény, hogy a küldeményművészet egyre több 
jelentűs és kevésbé jelentős alkotó érvényesülését tette lehetővé. A pos
tai hírcsere országhatárokat és nemzeti korlátokat, égtájakat és kon
tinenseket áthidaló képességének köszönve a művészek egy egész új 
nemzedéke jelentkezett a nemzetközi porondon, ami a kezdeményezések 
és javaslatok egész sorát vetette fel. Mert tagadhatatlan, hogy az esz
tétikai üzenetek postán való továbbítása nem minden alkotó számára 
jelenti ugyanazt. A küldeményművészet egyik fő jellemzője, hogy szo
rosan kapcsolódik a mindennapok egzisztenciális és ideológiai harcá
hoz, az alkotók létgyakorlati formájához. A többi tájékoztatási esz
közhöz képest a művészi kommunikációnak ez a fajtája közvetlen 
kapcsolatra épül, üzeneteinek burkolt jelentését leginkább csak a cím
zett képes megfejteni és értelmezni. Ken Friedman a következőképpen 
jellemzi: „Az ostobaság és a zsenialitás arénája egyidejűleg, ám foly
tonosan érdekfeszítő és állandóan változó lehetőségeket kínál. Interme-
diális, interdiszciplináris és kétértelmű jellegéből következően nehezen 
átfogható és meghatározható; életképességét és alkalmazhatóságát annak 
köszönheti, hogy egyik általános művészeti elméletbe sem iktatható be. 
Vitalitásáról árulkodik, hogy kezdeteitől napjainkig nyitott és hat<$-
képes tudott maradni/' 



Egy meghatározott személynek feladott műalkotás nem hozható kö
zös nevezőre egy kiállításra készített, a széles közönségnek szánt alko
tással, mert míg az első zártabb, „testre szabottabb", s intimebb, emez 
csupán az általánossághoz szól, egy átlagszinthez van méretezve. Bár 
a küldeményművészet darabjaiból itt-ott szerveznek kiállításokat és 
főként didaktikai, népszerűsítő célzatú bemutatókat, a postai tevékeny
ség ütőereje mégsem ezekben a közös akciókban, inkább a testre sza
bott, konkrét személyeknek szóló egyedi vagy sorozatmunkák terjesz
tésében van. Jean Marc Poinsot úgy véli, hogy ezeknek a magánkül
deményeknek az elkészítése több figyelmet és odaadást igényel, mint 
számos úgynevezett „komoly", kiállításra készült műé. Nem téveszthető 
szem elől, hogy a küldeményművészet az egyedüli művészeti megnyil
vánulás, ahol a megvalósítás és a terjesztés feladatai egytől egyig a 
szerzőre ruházódnak át. 

Számos Mail Art-alkotó magát a postai kommunikációt választja 
témájául, kutatási területéül. Küldeményeket adnak fel nem létező cí
mekre, rég elhunyt alkotók lakására, s megpróbálják módosítani, a 
posta standardizált üzenetátvivő formáit. Saját kezűleg készített bélye
geket és bélyegzőket használnak. E két munkaeszköz annyira elter
jedt, hogy már-már különvált, önállósult: Stamp Art, illetve Rubbers-
tamp Art néven váltak közismertté. Mások kollázsokat, apró, semmi
revaló ajándékokat, ruhadarabokat és azonosíthatatlan tárgyakat ad
nak postára, melyek előtt értetlenül áll a postahivatalnok, a vámos és 
a levélhordó. A küldeménymflvészek nem a jövőnek, az örökkévaló
ságnak dolgoznak, alkotásaik, ötleteik mulandók. Intenzíven veszik ki 
részüket a világ dolgaiból, de nem kívánnak maguknak szobrot állí
tani, hanem — Virginia Woolfot parafrazálva — elsősorban lelki kap
csolatokat keresnek: megismerésre vágynak, hogy ők is kitárulkozhassa
nak mások előtt. Talán ők McLuhan globális falujának első igazi állam
polgárai. 

Mindenesetre a küldeményművészet napjaink legidőszerűbb művé
szeti jelenségévé vált azok után, hogy a tágabb értelemben vett kon
ceptuális alkotói formák idejekorán beszűkültek és kiapadtak. 



Mario Lara, U S A 

BESZÉLGETÉS MARC D'CHUMP-NAL 
R O N G A S O W S K I * 

R. G.: Mi a Mail Art? 
M. D . : A mendemondákkal ellentétben olyan egyszerű művészet, amely 
a nemzetközi postai rendszert használja közvetítőeszközül, hogy önma
gát egyik személytől a másikig szállíttassa. 
R. G.: Hallomásom szerint néhányan levelezőművészetnek nevezik. 
Ugyanarról a dologról van szó? 
M. D . : örülök , hogy felvetette ezt a kérdést, mert hiszen nem beszél
hetünk azonos dolgokról. A z úgynevezett levélezőművészet elsősorban az 
írott nyelvre és a kettős kommunikációra utal, szemben a „szabad", 
korlátlan és határtalan küldeménymfivészettel. A levélezőművészet csak 
a küldeményművészet egy kis része, ahogy a küldeményművészet is a 
művészet része. 
R. G.: Mik alkotják a küldeménymfivészet meghatározó elemeit? 
M. D . : A küldeményművészet közvetítője a posta. A küldeményművé-

* Rom Gasowská jelenleg az Arizonai Állami Egyetemen ad elő Tempében. 
Küldeményművészettel 1969 óta foglalkozik. Marc D'Chump-nal készített in
terjúja képzelt beszélgetés önmagával: a Marc D'Chump ez esetben Ron Ga
sowski álneve, 



szet átveri az Intézményt, a tévé, a rádió, a sajtó és a reklámipar 
intézményét, melyek a művészet valóságos tolvajlói, a művészeti esz
mék el tulajdonitól, áruba bocsátói. A művészetet kizsákmányolják: fel
használják, majd eldobják. Emellett létezik a Művészet Intézménye, ami 
alatt az iskolákat, tanárokat, oktatókat, múzeumokat, gondnokokat, 
gyújtókét, képtárkat, kritikusokat és zsűriket kell érteni, ök az ízlés 
meghatározói világszerte. A küldeményművészet kikerüli ezeket a csa
tornákat. A küldeményművészet közvetlen kommunikáció az alkotók, 
az összes alkotó között, írók, költők, táncművészek, zenészek, grafiku
sok és szobrászok, nem-művészek, jó és rossz művészek között — nin
csenek értékítéletek. Demokratikus művészet: fiatal és öreg, férfi és nő, 
vidám és őszinte, szabadelvű és konzervatív, mindenki egyaránt részt 
vehet benne. Ez egy atom utáni jelenség: a postaláda a múzeum, a 
postás pedig a Hős. 
R. G.: Miért oly fontos, hogy megkerüli az ön áltál felsorolt intéz
ményeket? 
M. D.: Azért, mert ezek ellenőrzik a döntéskialakító folyamatokat, ér
tékrendszert teremtenek. Nem azt akarom mondani, hogy ez egy nyílt 
összeesküvés, azonban tény, hogy kezükben van az értékítélet joga. 
Ellenőrzik, mi látható és mi nem, meghatározzák, mi az ízlés. Ami 
elég, az elég. Itt az ideje, hogy hangot adjunk saját elhatározásaink
nak. ( . . . ) 
R. G.: Mi a véleménye az utóbbi időben megtartott küldeményművésze
ti kiállításokról? 
M. D.: Jónak tartom őket, mert kikerülik a művészet hagyományos 
intézményeit. Olyanok, mint egy szippantás a friss levegőből: nincse
nek korlátok, méretmegszorítások, tiszteletdíjak, zsűrizések, mindenki 
beszállhat. A látogató átveheti a zsűri szerepét. A másik jó dolog, hogy 
a különböző minőségű katalógusok segítenek kitágítani a jelenlevő al
kotók címhálózatát. 
R. G.: Kíván még valamit hozzáadni? 
M. D.: Igen: a művészet mágikus. Senki sem tudja, mi a művészet, és 
mi az, ami nem művészet. Ha te is a játékban vagy, könnyen felfalhat. 
A művészet mágikus, de móka is, vidámság. 



Péter Below, N S Z K 

BESZÉLGETÉS RAY JOHNSONNAL 
(töredék,) 

R. P I E P E R 

R. P.: Első ízben Rosalind Constable cikkéből szereztem önről tudo
mást, amely körülbelül kilenc esztendeje jelent meg a New York című 
magazinban. Húszéves voltam akkor, s jól emlékszem, mennyit tanul
tam belőle. Kitágult a művészetről alkotott felfogásom, s izgalomba 
hozott az a kis írás. Mindenesetre szembetűnt, hogy ön már jó ideje 
foglalkozik művészeti tárgyak postán való továbbításával. Mikor is 
kezdődött az egész? 
R. J.: Kérdésére válaszolva két dologra kívánok kitérni: számos, egy
mástól eltérő verzió és számos különféle fogalom alakult ki arról, hogy 
mikor is kezdődött kérdéses tevékenységem, illetve, ahogy akkoriban 
nevezték, a N e w York-i Levélezőiskola. A Brief History of Corres-
pondence Art című készülő könyvében a San Diegói Mike Crane, az
után Ann Arbor a Lightworks Envelope Catalogue-ban a N e w York 
Correspondence School tevékenységének kezdetét 1962-re teszi, ami 
minden bizonnyal pontatlan. 
R. P.: N e m túl kései időpont? 
R. J.: Helyes. Valószínű, hogy az ötvenes években jött létre. Az Art 
Journalben többek között Ed Plunkett foglalkozott vele tizenkét má-



sik esszé mellett, s 6 keletkezésének idejét 1962—63 tájára helyezte. 
Nem tudom, vajon ön rábukkanhat-e a New York Correspondence 
School elnevezés létrejöttének dátumára, ám már előtte is jócskán mű
ködésben volt, hogy a nevét kapta. A raleigh-i North Carolina Museum-
ban megrendezett levélkiállításomon egészen 1945-ből származó leve
lek szerepeltek, amikor még úgy húszéves egyetemista lehettem. Most 
már ötvenegy éves vagyok, s egyszerűen hírnévre tettem szert azzal, 
hogy már jó ideje csinálom mindezt. A rólam szóló sajtóhírek egyike 
szerint én vagyok a levelezőmfivészet „nagyapja". Egypár héttel ez
előtt még a levelezőművészet atyjának hívtak, a File Magazin viszont 
Dada Daddy-nek, dada-papának keresztelt el. Készülő könyvében Mike 
Crane úgyszintén említést tesz arról a North Carolinai katalógusban 
napvilágot látott adatról, amely a New York Correspondence School 
hivatalos haláláról ad hírt. Ám nem tesz említést az iskola Buddha Uni-
versity néven való azonnali újjászületéséről. Most így, ezen a néven mű
ködik számos alosztállyal és fan-club névvel, s nem is abban van a 
baj, miként hívják. Mégis jobbnak láttam, ha leszakadok a kanadai The 
New York Corres-sponge-Dance School-tól... 
R. P.: Ennek kapcsán egy másik kérdés ötlik fel bennem Image Bank-et, 
a Western Frontot és a Mr. Peanuts körül gyülekező különféle embe
reket, valamint a többi nyugatit illetően. Ogy tűnik, hogy a hetvenes 
évek elején a küldeményművészek rendkívüli gyarapodásának voltunk 
tanúi . . . 
R. J.: . . . Kanadában és a nemzetközi színtéren igen. A File Magazin 
első néhány számának nyomán, címlistáik jóvoltából. Egy olyanfajta 
orgánummá nőtte ki magát, melynek segítségével az emberek bárkivel 
kapcsolatba léphettek. Történeti szemszögből mindez roppant érdekes 
volt. ök azonban jelenleg más irányt vettek. 
R. P.: Kissé ironikusnak tűnik, hogy ők leveleik mennyiségével fejlesz
tették ki a küldeményművészet befogadása iránti érzékenységet, holott 
ön már vagy húsz éve dolgozott ezen a területen. 
R. J.: Mindig is különálló személy, nem hivatalos szervezet voltam. A 
File Magazint viszont a kanadai kormány alapította folyóiratkiadás cél
jából. Látta ön valaha is a Detroit Artists Monthly valamely példányát? 
R. P.: Nem. 
R. J.: Látja, itt a probléma. A küldeményművészek tevékenysége csu
pán elszigetelt folyóiratcikkekben, katalógusokban van dokumeni 
tálva, s így nem lehet tudni, ki mit csinált és mikor. A File Magazin-nél 
ellentétben én kényszerfiségből láthatatlan könyveket adtam ki és Sem
miket'''' alkottam, továbbá nem létező dolgokkal művészkedtem. Mindez 
benne van a Detroit Artists Monthly-ben. 

(1979) 
* Utalás Johnson 1960-beli perfonnance-aira. 

(Angolból fordította: Szombathy Bálint) 



KRITIKAI SZEMLE 

K Ö N Y V E K 

CSENDES TRAGÉDIÁK 

Hornyik György: Parcella. Űjvidék, Forum Könyvkiadó, 1980. 

Ritkán jelentkező alkotónk könyvét vettük kezünkbe Hornyik György 
Parcellájával, első, értéktelennek semmiképp se mondható Temetés cí
mű kötetének megjelenése után majd másfél évtizeddel. Hosszú hallga
tásának okairól a szerző fülszövegként napvilágot látott vallomásából 
értesülhetünk: „Tizennégy évvel ezelőtt jelent meg első novellás kötetem, 
a Temetés. A fél emberöltőnyi idő, úgy érzem, szükséges volt a tisztu
láshoz, ahhoz, hogy megtaláljam a saját témámat, a saját hangomat." 
írói célkitűzéseiről is itt olvashatjuk az alábbiakat: „Korunkban az író 
egyik legfőbb feladatának azt tartom, hogy nemcsak sarkított helyze
tekben, hanem a hétköznapok látszólag eseménytelen világában is, a 
közöny és a csömör szürke fedőrétege alatt meglássa és megláttassa az 
ember rejtett, de igazi lényegét, a körülöttünk szinte észrevétlenül lezajló 
tragédiákat (és komédiákat), kitapintsa az emberi kapcsolatok erővona
lait, visszaadja az agyonhasznált, elkoptatott szavak aranyfedezetét." 

Félreérthetetlen szavak, már-már a kritikával szembeni kihívásként is 
értelmezhetők. Kézenfekvő lehet ezért hozzáállásunk: lássuk hát, meny
nyire is sikerült Hornyik Györgynek célját elérnie. Témáit tekintve épp
úgy, mint a megvalósítást illetőleg. 

Kezdjük talán azon, hogy az első novella után rövid ideig úgy érez
zük, szerzőjét máris némi ellentmondáson értük. Annyiban, hogy A fűz
fán innen témája — egy háborús kivégzés leírása, mely a maga puritán 
eszközeivel akaratlanul is Örkény István Kivégzési szabályzatát juttatja 
eszünkbe — végeredményben nagyon is „sarkított helyzetet" jelent, bár 
ugyanilyen joggal mindjárt arra is gondolhatunk, hogy éppen az ilyen 
helyzetek képezik általában a háború s képezték még inkább a fasizmus 
hétköznapjait. Ezt követően pedig a mindössze néhány soros Szabad
ság a szőnyegporolás felvillantott képével mintha egyenesen az igazi 
hétköznapok háború sőt történelem feletti győzelmét szimbolizálná. Az 
ezután következő két újabb novellában aztán ismét „háborús hétköz
napokkal" találkozhatunk. A sok tekintetben Déry Tibor Alvilági játé-



kait emlékezetünkben idéző Olvadásban egy ostromlott nagyváros egyik 
romos bérházának éhező lakói főznek meg egy fagyott lócombot, amely
ből, arra gondolva, hogy emberi fogyasztásra már alkalmatlan vagy 
éppen mérgező lehet, s mivel neki „már körülbelül mindegy", a kísér
leti nyúl szerepét magára vállaló 72 éves öreg tanár eszik elsőnek. 
Ugyanilyen szikár eszközökkel megformált, kevés szóval sokat mondó 
írás az Erőszak is, amelynek megerőszakolt fiatalasszonya, bár megte
hetné, emberségből vagy a véres megtorlás látványától rettegve, mégsem 
hajlandó felismerni támadóját a parancsnokuk által felsorakoztatott és 
halállal fenyegetett katonák között. Mindkét írás feszültsége páratlan, 
valószerűsége szinte kitapintható, annyira, hogy úgyszólván „anakro
nisztikusnak" tetszik, úgyhogy akár egy ma már idős korú író nyom
ban a II. világháború befejezése után született alkotásainak is hihetnénk 
őket, ezért is támasztják bennünk azt a nem egészen esztétikai termé
szetű kérdésfeltevést, ábrázolhatók-e a „háború hétköznapjai" ennyi év 
után is minden történelmi távlat mellőzésével, minden elvonatkoztató és 
átértékelő-összegező szempont nélkül, ugyanabban a primer látószögből 
szemlélve, ahogyan az közvetlenül a világégés végetérte után, a még 
elevenen fájó élmények hatására szükségszerűen történt. Bármilyen fur
csa paradoxonnak tűnjék ugyanis, e háborús írások esetében éppen azok 
hitelessége, élményszerű mivolta tűnik valahogy „tökéletes hamisítás
nak" és teszi kérdésessé a hitelességet. Akkor is, ha az Erőszak kapcsán, 
arra való tekintettel, hogy melyik hadsereg tagjaira ismerünk rá a benne 
szereplő katonákban, felmerülhet, hogy ezt az írást, ha a maga idejében 
•másvalaki műveként születik meg, aligha lehetett volna „azon melegé
ben" (még kevésbé akárhol) megjelentetni — kérdés persze, hogy a 
fájó dolgok ilyenféle „elkésett szóvátevése" nem jelenti-e a „másképp 
szóvátevés" követelményét is egyúttal, pótolhatja-e a távlat hiányát. 

Ami a további írásokat illeti, velük kapcsolatban már nemigen ho
zakodhatunk elő ilyen, sokak szemében talán mondvacsinált kifogások
kal. Legfeljebb a Gödörben című esetében, mivel a benne némafilmre 
emlékeztető eszközökkel megmutatott kubikussors is (kitűnő rövidfilm 
készülhetne belőle) egy nagyjából már letűntnek tekinthető világot idéz 
inkább, ugyanakkor a földhözragadtságnak az a képe, ami a kisfiú 
számára faragott játéktalicskában csúcsosodik ki, valahogy általáno
sabb jelentést is kap. Még inkább elmondható ez Az akvárium ha
láláról, mivel itt az elhagyott lakás képe, az akváriumban némán és 
észrevétlenül kiszenvedő halacskákkal, mintha csak puszta hangulatá
val lenne előrevetített összegezője a Hornyik könyvében központi sze
repet kapó csendes tragédiáknak. Amilyen a Vasszegekkel veretel szűk
szavúan elmondott lenyűgöző sivársága és az Öregek ciklus három 
darabja. Ezek közül a Bonazza öreg halásza mintha Hemingway Oreg 
halászával feleselne a maga módján, mivel 6 már inkább csak meg
halni fut ki a tengerre csónakjával — úgy tetszik, nem is igazán a má-



sok előtt hangoztatott nagy fogás reményében, hanem mert „tudja a 
dolgát". Akárcsak a „kegyetlen pontossággal" megírt Tiszta munka ki
vénült házőrzőjét kegyelemlövéssel elpusztító öregembere. Vagy a Par
cella, vele akár azonosnak is tekinthető, de dolgát inkább csak tudni 
vélő öregje, aki már csupán szokásból, gépies beidegződésből ássa fel 
udvara földjét, jól tudva, hogy abban már nem terem semmi. Ezeknek 
a Hornyik eddigi munkásságában alighanem csúcsnak tekinthető írások
nak legszembeötlőbb jellemvonása kétségtelenül a reménytelenség, a ter
méketlenség, a csendes, de elszánt belenyugvás a „leépülésbe", öregjei
nek ez kölcsönöz egyfajta sajátos tartást, sőt heroikus vonást, ezáltal 
válnak jelképes erejűvé helyzetei is. Más tárgyú írásaiban viszont, ami
lyen mindenekelőtt a Szakadás, mintegy az előszelét érezzük, ha nem is 
a fenyegető tragédiának, de a benne szereplő házaspár kapcsolata vál
ságának mindenesetre, pusztán a látszólag semmitmondó párbeszéd hang
vételéből. Kár, hogy ennek „párja", a szintén két ember egymás közti 
viszonyát érintő és nagyon hasonló eszközökkel megalkotott Földszin
ten esetében ugyanez a hétköznapiság már valóban a semmitmondás ha
tárait súrolja, mint ahogy a szintén dialógusra épülő Vízparton sem ké
pes egyszerű és hangulatos kis életképen túlemelkedni. A párbeszédek
nek egyébként többnyire jelentős szerepük van Hornyik írásaiban, így 
a legösszetettebb emberi helyzetet elénk táró Szerelemben is, ahol az 
idegbeteg vőlegényét meglátogató és a kapcsolat további fenntartásá
nak értelmét nem látó lány a szakítás szándékával érkezik a klinikára, 
de a döntő lépés megtételére, amint azt várjuk is, végül nem tudja rá
szánni magát. Ügy tetszik, elsősorban a történet belső logikájából vagy 
inkább a humánus mondanivaló követelményéből fakadóan, ami viszont 
ebben az esetben a képlet egyszerűsítése árán lesz elérhető csak. Annak 
folytán, hogy a szerző itt a „szerelembe oldás" félemelő befejezésével 
szeretné lezárni művét, s kötetét is egyúttal, ez azonban a helyzet lénye
géből fakadóan nem sikerülhet igazán. Ezért lenne talán szerencsésebb 
megoldás, ha inkább a lányban mindenképpen tovább élő kételyek új
bóli megszólaltatásával fejezné be a szerző, illetve tenné továbbra is 
rákérdezően nyitottá elbeszélését, amely különben csakis problematikája 
mélyebbre hatoló és elkerülhetetlenül részletezőbb kibontása esetén kelt
hetné a teljesség érzetét bennünk. Úgy, ahogyan azt a leheletfinom han
gulatot teremtő Prelúdium viszonylag derűsebb színei esetében tapasz
talhatjuk. E gyerekélményt tárgyul választó rövid novellával szemben 
legkevésbé alighanem a Kamaszok — a kötet egyetlen első személyben 
íródott novellája — illik bele a könyv egészébe, emellett pedig ilyen, 
apjaura „élhetetlenségét" jassznyelven elpanaszoló srác monológjaként 
megszólaltatott szöveget mintha túlságosan is sokat ismernénk. 

Ennek ellenére a lényeg mindenképpen az, hogy a kötetben egybe
gyűjtött írások tárgyukat, művészi megoldásaikat és értékeiket tekintve 
egyaránt eléggé összeillők ahhoz, hogy a kötet egészének vonatkozásában 



bántó színvonal-ingadozásról ne eshessen szó. Igaz ugyan, hogy for
mai újításokról, a hagyományos novellaszerkezet széttörését célzó kísér
letekről sem beszélhetünk, amiért is az írói megközelítést illetőleg he
lyénvalónak tetszik a megállapítás: realisztikus fefogású és tradicionális 
eszközökkel építkező, többnyire tárgyilagos leírásokra és néhány szavas 
párbeszédekre szorítkozó, feszességig tömör írásaiban Hornyik György 
annyit mond el a tárgyukat képező és jobbára hétköznapinak mondható 
emberi helyzetekről, amennyi ezekből ebben a jól bejáratott novella
típusba besűríthető; lehetőségeit legjobb írásaiban maximálisan ki is ak
názza. Ennek köszönhető, hogy a Parcellát az utóbbi évek egyik leg
kiegyenlítettebb szintű és legegységesebb elképzelés szerint fogant no
vellás köteteként emlegethetjük. Szerzőnk önmagával szembeni szigo
rúsága ezért tűnik számunkra alapjában véve „kifizetődő befektetés
nek". Erkölcsi értelemben mindenesetre. 

VARGA Zoltán 

H Í R A D Á S A CSILLAGBÖRTÖNBŐL 

Vladislav Rotbart: Ne feledd el régi barátod. Forum Könyvkiadó, Űj-
vidék, 1979 

„A jugoszláv népfelszabadító mozgalom résztvevőinek harca a sze
gedi Csillagbörtönben" alcím alatt Vladislav Rotbart izgalmas korképet, 
gazdag fényképanyagot és hasonmásban számos írásos dokumentumot 
tett közzé a Forum gondozásában megjelent könyvében. Rotbart a kor 
tanúja és cselekvő résztvevője, az illegalitás kemény idejében megedző
dött „krónikás", a Csillagbörtön rabja ezzel a könyvvel tartós emléket 
emel a népfelszabadító háború egy különleges frontjának, a börtön rá
csai mögött folyó ádáz ellenállásnak és harcnak. Rotbart minden sorá
ból, megfogalmazásának minden mondatából felizzik rabtársainak, har
costársainak, elvtársainak szeretete, féltése és az az emlékírói törekvés, 
hogy 752, kínzásoknak, megaláztatásoknak alávetett sorstársáról tartós 
emlékképet állítson össze. 

Az emlékirat dokumentálásán és megírásán hat éven át dolgozott. 
Kitartóan kutatott azokban a levéltárakban, könyvtárakban és már 
publikált anyagokban, amelyekben bármit is fellelhetett könyvének 
adatai közül. Ezeknek az adatoknak mozaikszerű elrendezése végül is 
egy olyan könyvet eredményezett, amely a bácskai és baranyai népfel
szabadító mozgalom történetének elkerülhetetlen forrása. Ha a forrá
sok felkutatására szánt hat évhez hozzáadjuk azt a majdnem négy évet 
is, amit Rotbart „személyes tapasztalatgyűjtésen" a Csillagbörtönben 



töltött, akkor szabadon állíthatjuk, hogy e könyv alapjaiba egy évti
zedes munka és élet épült be. A könyv értékét növeli az a majdnem 
három évtized is, az érlelés időszaka, amely a személyes élmény és az 
emlékirat megírása közé ékelődött. 

Rotbart könyvének előszavában számszerű kimutatásokat közöl azok
ról, akikről emlékirata szól. A Szegeden fogva tartott 752 jugoszláv 
hazafi nemzetiségi összetétele: 563 szerb, 65 magyar, 46 zsidó, 33 ru
szin, 23 szlovák és 19 horvát. A Csillagbörtön „védencei", „neveltjei" 
voltak ők, valójában azonban raboskodásuk egész idején a JKP politi
kai és ideológiai hatása alatt. Szociális megoszlásuk: 252 gyári munkás 
és kisiparos, 149 földműves, 130 napszámos, 71 középiskolai diák vagy 
egyetemista, 49 tisztviselő, 44 kiskereskedő vagy kereskedelmi segéd, 28 
ipari tanuló és 29 háztartásbeli. A Szegeden fogva tartott 752 jugoszláv 
hazafi közül 246-an tagjai voltak a kommunista pártnak, illetve párt
jelöltek voltak, 317-en pedig a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetség 
soraiból kerültek ki. A többi fogoly is, letartóztatása előtt, tevékenyen 
vett részt az ellenállásban és a népfelszabadító mozgalomban. 

A Csillagbörtönben és a háborúban 425-en vesztették életüket. Né
gyüket kivégezték, tizenheten a börtönben vagy közvetlenül szabadulá
suk után haltak meg, tizenhármán, szintén szabadulásuk után, a rendőr
séggel, illetve a csendőrséggel folytatott tűzharcban estek el. A Csillag
börtönből a keleti frontra hurcolt hazafiak közül 269-en pusztultak el. 
Majdnem százan a német haláltáborok áldozatai. Akik életben marad
tak, kiszabadultak, vagy a frontokon át a partizán illetve a Vörös 
Hadsereg egységeihez szöktek, mindannyian folytatták a harcot a fasiz
mus ellen annak megsemmisítéséig, és sokan vannak a frontokon, elesett 
harcosok nevét tartalmazó névjegyzékekben. A Csillagbörtönben foly
tatott ellenállásnak és kitartó eszmei-politikai munkának az értékmérői 
ezek a tények. 

A börtön rácsai mögött folytatott harc izgalmas krónikáját 300 ol
dalon közli a szerző. Mondanivalóját szívszorító emlékek, dokumentu
mok, események és adatok teszik izgalmassá. Emlékeinkből felmerülnek 
a rémuralom képei, a házkutatások, razziák, vesztőhelyek, börtönök, 
haláltáborok. Ezzel együtt azonban a szabadságért életüket feláldozó 
hazafiak arcvonásai is. A szorongás, a szenvedés, az önfeláldozás könyve 
Rotbart emlékirata, de nemcsak azé, hiszen a nyomorúságot, a gyászt, 
a szenvedést, az éhséget és a kínzó didergést olyan szövegrészek és kép
sorok váltják fel sokszor, amelyek büszkeséggel emlékeznek az illegali
tásba és börtöncellákba szorított, de onnét is ellenállásra buzdító kom
munistákra, a népfelszabadító háború hőseire. Ezért tekinthető ez a 
könyv a győzelem, a meg nem alkuvás, a kitartás és a rendíthetetlenség 
dokumentumának elsősorban. Ebben rejlik mondanivalójának maradan
dó értéke és nevelő hatása is. Ezért állíthatom, hogy ez az emlékirat a 
népfelszabadító háború dicsőséges koráról számos történelemkönyvet 



meghalad, és joggal tart igényt arra, hogy a népfelszabadító háború 
történetéről a jövő nemzedékeit is hitelesen tájékoztassa. És hogy bete
kintést nyújtson a jelenünket kovácsoló, a szocialista önigazgatást, a 
testvériséget és egységet, a tartós szabadságot megalapozó egyik forra
dalmi „műhelybe". 

A gondosan megszerkesztett könyvben az olvasó tájékozódását a szá
mos adat, tény és esemény között megkönnyíti a szegedi börtönben 1941. 
augusztus 21-e és 1944. október 8-a között lejátszódó fontosabb ese
mények időrendi rendszerezése. A Csillagbörtönt megjárt 752 ellenálló 
Rotbart könyvének névjegyzékében is szerepel. A szerző mindegyikről 
külön-külön szól, meghatározza születése helyét, szociális és nemzeti 
hovatartozását, és harcos útját is röviden felvázolja. 

A kortárs híradása számos fényképpel és dokumentummal zárul. A 
képsort a Csillagbörtön fotója nyitja, utána a hősök képmásának egész 
sora következik, majd kordokumentumok és a letartóztatottak képző
művészeti alkotásai. 

GAÁL György 

TÖRTÉNETEK, MÍTOSZOK, MONDÁK 
PÁPUA ÜJ-GUINEÁBÓL 

Történet a hat asszonyról, akik felmentek a holdba. Népek meséi soro
zat, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980 

A Népek meséi sorozat rendhagyó kötete a Történet a hat asszonyról, 
akik felmentek a holdba. Mint ismeretes, a szakemberek által végzett 
gyűjtések egy-egy közösség, etnikai csoport vagy jól körülhatárolható 
földrajzi, kulturális egység keretein belül maradva többnyire teljességre 
törekszenek, és a mesék, mítoszok stb. különféle típusainak széles körű 
bemutatására törekednek. Rendszerint a közösségek legjobb elbeszélőit 
szólaltatják meg; azokat az idősebb, tapasztalt, sokat megélt férfiakat 
vagy nőket, akik betartják a régi normákat, és gondosan csiszolt mon
dataikkal, a meseszövés fordulataival esztétikailag is értékes alkotásokat 
hoznak létre. Azonban még így is nehezen tudunk válaszolni arra a 
folklór-szociológiailag izgalmas kérdésre, vajon mennyire általános a 
mesekincs ismerete, van-e különbség férfiak és nők, fiatalok és öregek 
tájékozottsága között, vajon mindenki tudhat-e mindent, vagy egyes 
típusok, meghatározott szövegek ki vannak zárva ismeretükből. Bori 
Clark mesekötete a fentiektől eltérően állt össze. 1972-től 1976-ig Pápau 
Űj-Guiena második legnagyobb városában, Laeban pszichológusként dol
gozott az ottani kórház ápolónőképző iskolájában. A nővérképző isko
lába a köztársaság egész területéről jönnek lányok, akik három éven 



keresztül tanulnak itt. Bori Clark megkérte a növendékeit, hogy írja
nak le számára egy-egy mesét vagy mondát, amit a falujukban hallot
tak. Így gyűlt össze a száznál jóval több történet, amelyből a kötetben 
nyolcvannégy szöveghűnek tekinthetőt közöl. Ezáltal a kötet csak az 
ápolónőképző iskola hallgatóinak (17-től 24 évesig) meseismerete szem
pontjából reprezentatív. 

Ha a gyűjtemény történeteit témájuk, jellegzetes vonásaik alapján 
próbáljuk osztályozni, három nagy csoportot különböztethetünk meg. 
Az elsőbe azok a történetek tartoznak, amelyeket mítosznak nevezhe
tünk; ezek általában az eredet kérdésére adnak választ, jelenségeket 
magyaráznak, szokásokat indokolnak. Ide tartoznak az égitestek jelleg
zetességeiről szóló történetek (Történet a hat asszonyról, akik felmentek 
a holdba; Miért vannak fekete foltok a holdon?), de egy olyan sincs a 
kötetben, amely a világ eredetével foglalkozna. Úgyszintén hiányoznak az 
ember eredetét elmondó mítoszok, és a halál okával, a túlvilággal kap
csolatosak is ritkák (Miért kell meghalnunk, ha megöregedtünk?). A fel
tűnően kis számú eredetmítosz hiánya részben azzal magyarázható, 
hogy az ilyen témák a természeti népeknél a „szent" tudás körébe tar
toztak, és különösen a nők számára titkosak voltak. Ma pedig a gon
dolkodásváltás már annyira előrehaladt, hogy az ilyen történetek nin
csenek „forgalomban". Gyakoribbak az állat- (Történet a tunahalról; 
Történet a paradicsommadárról; Miért kukorékol hajnalban a kakas?) 
és a növényvilág eredetkérdéseire vonatkozó elbeszélések (Miért no a 
szágó a mocsarakban?; A cukornád eredete). A szokások eredetével, em
beri tulajdonságokkal, kultúrával foglalkozó elbeszélések száma is sze
gényes (A nyelvek eredete; Hogyan fedezték fel a tolaik a dukduk vagy 
tuhuan nevű táncot?). 

A mondák képezik a történetek másik csoportját, bár a határ az ere
detmítoszok felé nem vonható meg élesen. Ezek legfőbb jellemzője a 
konkrétság. Meghatározott helyekre vonatkoznak: Igaz történet Ali-szi
get keletkezéséről; Hogyan keletkezett a Buka-szoros? A történeti mon
dák az elbeszélő nemzetségére, falujára, egyes helyek benépesülésére vo
natkoznak: A szombuk nemzetiség története; Hogyan kerültek az em
berek Karkar szigetére? A folyónk története. 

A kötet történeteinek körülbelül felét képezik azok, amelyek meg
közelítik az európai folklór mesefogalmát. E mesék — noha nagyobb 
részükben csodás elemekkel megtűzdelt történetek, óriásokkal, rászedett 
szellemekkel, mágikus rítusokkkal, emberi tulajdonságokkal rendelkező 
segítő vagy ártó állatokkal, természetfeletti ellenségekkel, segítőkkel ren
delkeznek — nagyon egyszerűek, gyakran a meselogikát is nélkülöző 
szövegek. (A hallá változott lány, Kinimai, A boszorka története stb.) 

A történetek egy kisebb része a novellamesének felel meg, csodás ele
meket nélkülöző elbeszélések ezek, amelyek a társadalmi élet köréből 
rnerítik témájukat. Nincs kizárva, hogy egy részük igazi mese lehetett, 



de a megváltozott gondolkodásmód következtében a csodás elemek el
maradtak a szövegekből. 

A kötet végén egy térkép segít eligazodni bennünket Pápua Oj-Guinea 
földrajzi fekvését illetően, az utószót író Bodrogi Tibor pedig történel
mi áttekintést ad a világ egyik legfiatalabb államáról. Hiányoljuk azon
ban a szövegben gyakrabban előforduló idegen szavak és fogalmak ma
gyarázatát, hiszen kevesen tudják (a természeti népek mesekincsével fog
lalkozókon kívül), hogy a yamgyökér és a táró fontos trópusi kultúr
növény, amelyet a gumóiért termesztenek. De hogy a mangófa vagy a 
szágó növényt mire használják, esetleg az oposszum és a bandikot mi
lyen állat, ezt csak találgathatjuk, a szövegekből nem kapunk rá vá
laszt. A pontos fogalmak nem ismerése gyakran távol tart bennünket 
a történettől (melynek világába különben is nehéz bejutni), hiszen nem 
tudjuk, hogy a hős számára az említett növény vagy állat mennyire 
fontos. Ami pedig a történeteket illeti, közepesen sikerült házi felada
toknak tűnnek, melyeket a szorgalmas diáklányok leírtak az íróasztal 
mellett „gyűjtő" tanárnak. Szinte valamennyi szövege sem tartalmi, sem 
pedig esztétikai szempontból nem közelíti meg a Népek meséi sorozat
ban megjelent gyűjteményeket. 

VAJDA Zsuzsa 

REGÉNY A REGÉNYÍRÁSRÓL 

Philip Roth: A szellem árnyékában. Nagyvilág, 1980/9—10. 

Mindössze 27 éves volt, amikor 1960-ban a Goodbye Columbus című 
regényével elnyerte a National Book Award igen rangos amerikai iro
dalmi díjat. De ez az elismerés csak a kezdet volt. Igazán akkor fi
gyeltek fel rá az olvasók, amikor 1969-ben megjelent az immár hír
hedtté vált Portnoy's Complaint (Portnoy-kór) című regénye. Ungvári 
Tamás szerint ez a regény határkő az amerikai prózairodalom törté
netében. Jelentősége Salinger Zabhegyezőjéhez mérhető. A Portnoy-kór 
néhány hét alatt négyszázezer példányban kelt el, lelkes recenziók üd
vözölték, de a nagy olvasói érdeklődést valószínűleg nem művészi 
értékeinek köszönhette, hanem annak, hogy a vásárlók fantasztikus 
szex-regényt véltek benne felfedezni. Valóban, a hálószobatitkok ilyen 
mérvű felfedése és kifejezése szinte példátlan. Vajda Miklós szerint a 
szerző újítása abban mutatkozik meg, hogy a „szókimondó" ábrázolást 
az abszurdumig, eddig elképzelhetetlen és példátlan végletekig vitte. Tő
le származik még néhány találó megjegyzés erről a regényről: fintor a 
divatos pszichoanalízisnek, nyelvi bravúr, pokolian mulatságos könyv. 
A Portnoy-kór, szerinte, egy fiatal amerikai zsidó-entellektüel életér-



zését, a kispolgári (zsidó) családkultusz és életfilozófia nyomasztó örök
ségétől való szabadulni vágyását fejezi ki. A szabadulási kísérlet siker
telenül ér véget. Az amerikai Commentary nevű zsidó lap szerint a re
gényből „minden zsidó dolog gyűlölete árad". 

Következő regényében (My Life as a Man) kudarcot vallott házas
ságát „írja ki". Az erősen önéletrajzi indíttatású nevelési regény Mihá
lyi Gábor szerint az író, az irodalom és a valóság viszonyának felold
hatatlan ellentmondásait teszi vizsgálat tárgyává. Ojabb vitákat vál
tott ki soron következő regénye, a The Professar of Desire (A vágy 
professzora). Ungvári Tamás azt mondja erről a műről, hogy benne a 
szerző parodizálja mindazt, amit az asszimilálódott zsidóság új hazá
jában felvesz. „Feltárja (a paródia és nosztalgia különös keverékével) 
annak a társadalomnak kicsinyességet és értetlenségét, melyre egy ki
semmizett kisebbség vágyott. Az amerikai mítosznak új és sajátos kri
tikájával van tehát dolgunk — a »nagy olvasztás* után a népek kohó
jában salakká forr ki még az a nemesfém is, melyet bekevertek." Mi
hályi Gábor úgy véli, hogy a szerző ebben a regényében „értelmiségiek 
sorsát írja le, kik a tudás almájába harapva felfedezik meztelenségüket, 
be nem teljesíthető vágyaikat, tudatlanságukat, a magányt, a fájdal
mat, a halált". 

1979 végén jelent meg Philip Roth legújabb regénye, a The Ghost 
Writer (A szellem árnyékában), amelynek fordítását a Nagyvilág kö
zölte az elmúlt év őszén. Már első olvasásra nyilvánvalóvá válik, hogy 
a szerző megcáfolta Jöseph Epstein ismert amerikai kritikus 1976-ban 
tett megállapítását, miszerint „hiába tartja magát regényírónak ma is 
Philip Roth, erejének javát az elmúlt években leleplező írásoknak, po
litikai szatíráknak, szexuális torzképeknek és amerikai mítoszok komi
kus vizsgálatának szentelte". 

A szellem árnyékában mindazon témák szintézisének tűnik, amelyek 
Rothot ez ideig foglalkoztatták. Kiváló íróra vall, hogy az öt-hat fel
vetett témakört aránylag rövid regénybeli időszakban bontakoztatja 
ki, mégpedig anélkül, hogy ezáltal a mű veszítene valószínűségéből; más 
szóval: nem valami elvont elmefuttatás formájában boncolja témáit, 
hanem egy nagyon is realisztikus háttér távlatából. A történeteket Nathan 
Zuckerman zsidó író mondja el 1979-ben. A regény 1956-ban játszó
dik, ekkor Zuckerman még kezdő és tehetséges elbeszélő. A szellem ár-
nyékában afféle kötetlen visszaemlékezés a fiatal hős korai gondjaira, 
amelyek közül az első helyen minden kétséget kizáróan az alkotás állt. 
Akkor még írni, írni és újra írni akart, közben „atyai" támogatást ke
res, és így látogatja meg 1956 telén, egy késő délutánon Lonoffot, az is
mert és befutott írót. A színhely az amerikai vidék, egy magányos, de 
kényelmes ház, távol az emberektől. Itt él és alkot Lonoff. Csak a 
felesége van vele. Zuckerman a lebukó nap fényében kopogtat az ajtón, 



ott vacsorázik, majd Lonoff javaslatára ott is alszik. Másnap, a dél
előtti órákban távozik. Tehát találkozása az ismert íróval egy napig 
sem tart. 

A különböző témák fonalai mesterien keverednek a regény bonyolult 
szövésmintáján, ám Zuckerman kapcsolata és viszonyulása a szüleihez, 
a zsidósághoz, olyan szál, amely szinte mindenhol felbukkan. Érezhető, 
hogy Rothot ezek a kapcsolatok még mindig élénken foglalkoztatják. 

Zuckerman írt egy elbeszélést, amelyben egyes zsidók „rossz" tulaj
donságait mutatja be. Mielőtt valamelyik kiadónak felajánlotta volna, 
az apjától kér róla véleményt. Apja felfedezi, hogy fia tulajdonképpen 
egy, az ő családjukban megtörtént eseményt írt le, és ezen felháborodik. 
Az apja attól fél, hogy a nem-zsidók, fia elbeszélése alapján, hamis ké
pet alkotnak róluk. Amikor Zuckerman kitart írása mellett, az apa a 
zsidóság árulójának nevezi. Wapter bíró, Zuckerman egykori támoga
tója egy levélben „ébreszti fel (az író) lelkiismeretét", mégpedig egy 
kérdőív formájában, melynek utolsó kérdése így hangzott: „Becsület
szavára állítja-e, hogy novellájában nincs semmi olyan, ami megdobog
tatná egy Július Streicher vagy egy Josef Goebbels szívét?" Saját kör
nyezete antiszemitának, fészekszennyezőnek tartja. 1956-ban tehát Zu
ckerman írói kibontakozása válságba került: éltető közege kiveti magá
ból, az apja elutasítja, ezért „írói" elismerést a csodált Lonofftól vár. 
Ezek az események előzték meg a látogatást. A látogatás során ébred 
rá Zuckerman a kétségeire adható válaszra. Gondjait a Nathan Dedalus 
című fejezetben taglalja. Valójában Nathan nem lenne más, mint az az 
elrugaszkodni képtelen zsidó értelmiségi, aki felismeri tápláló közegének 
fura hibáit, ugyanakkor azonban szereti is ennek a közegnek óvó me
legségét? Vagy a Dedalus a sikertelen kitörési kísérlet jelképe? 

Zuckerman a nyugtalan éjszaka során csodálatos történetet agyai ki 
Amy Bellette-ről, egy egyetemista lányról, aki Lonoff kéziratait rendezi. 
Egyébként a kapcsolat Lonoff és a lány között a regény egyik fontos 
szála. Amy erősen vonzódik a tőle jóval idősebb íróhoz, Lonoff azon
ban nem hajlandó írói hírnevét egy fiatal női testért feláldozni, és 
ragaszkodik is feleségéhez, Hope-hoz. Hozzá való kapcsolata pedig már 
egy másik fonala a regénynek, amely az írói alkotás világába vezet. 
Amy Bellette-et, bár csak a képzeletében létezik, Zuckerman Lonoff 
„végzetes nőjé"-nek mondja. Zuckerman szerint Amy Bellette nem más, 
mint Anna Frank, aki szerencsés módon megmenekül a náci haláltá
borból, de nem akarja magát felfedni, nehogy lerombolja a róla kiala
kult mítoszt. így lesz Amy Bellette Zuckerman szemében a túlélés jel
képe, naplója pedig a „fojtogató bezártság" művészi megnyilvánulása. 
Anna Frank családjában ismeri fel a vonzó zsidókat is, akik a világ 
felé fordultak, felvilágosultak, nem tartja őket rabságban vallásuk bi
lincse. Zuckerman mélységesen rokonszenvez velük, és másnap, reggeli
zés közben (gondolatban) nőül is veszi Amy-Annát, bemutatja őt szü-



leinek, és bebizonyítja nekik, közegének, hogy tévesen ítélték meg: nem 
fordított hátat a zsidóságnak. 

A szellem árnyékában-nak két pillére van, egyik Roth önvizsgálata, 
a másik pedig az írói alkotás és a vele kapcsolatos észrevételek. Zucker-
mant már megérkezésekor elragadtatja Lonoff környezetének egyszerű
sége, amiben az alkotás eszményi feltételeit véli filsmerni. Lonoff a 
türelmet tekinti az alkotás legfontosabb és nélkülözhetetlen erényének. 
„Én harminc esztendőn át csak elképzelt dolgokról írtam. Fantáziáltam. 
Velem sose történik semmi", mondja, s alkotási módszeréről szóló ön
vallomását tanulságos hosszabban idézni. „Mondatokat faragok. Ebből 
áll az én életem. Leírok egy mondatot, aztán faragok rajta. Megnézem, 
és tovább faragom. Aztán megebédelek. Aztán megint leülök, és leírok 
még egy mondatot. Aztán jön az uzsonna, és tovább faragom azt az 
újabb mondatot is. Aztán elolvasom a két mondatot, és tovább fara
gom mind a kettőt. Aztán lefekszem a kanapéra, és gondolkozom. Az
tán felkelek, eldobom, amit addig írtam, és kezdem az egészet elölről. 
És ha csupán egyetlen napig is engedek ebből a munkamenetből, meg
őrjít az unalom meg az az érzés, hogy pocsékolom az időmet." Lonoff 
huszonöt év alatt hat könyvet adott ki, kerülte a nyilvánosságot, s 
divattal nem tartott lépést. Vacsora közben a következő tanácsot adja 
Zuckermannak: „Ha abból áll az életed, hogy olvasol, írsz és a havat 
bámulod, oda jutsz, ahová én jutottam. Harminc esztendei fantáziálás!", 
majd így folytatja: „Én és az élmények.., Erről már régen nincsenek 
illúzióim." 

Az amerikaiak már foglalkoztak annak a „rejtélynek" a megoldásá
val, hogy ki is rejtőzik Lonoff alakja mögött: Singer, Bellow, Mailer, 
Malamud vagy esetleg Salinger? Talán felesleges találgatni, hiszen Roth 
ritkán ír konkrét személyekről. Szerepel a regényben még egy író, aki
vel Zuckerman 1953-ban ismerkedett meg, de kapcsolatuk nem alakult 
ki. Abravanel, a harmadik író, Lonoff ellentéte, nagyvilági, élmények
ben, fordulatokban gazdag életet él, nagyságát Lonoff is elismeri. Ab
ravanel könyvéhez maga Thomas Mann írt előszót. Lassanként A szel
lem árnyékában a kulcsregény jegyeit is felveszi! 

Ügy látszik, ennek a különös műnek a témája, minden más kötődés 
mellett, maga az irodalmi alkotás. Az írás lehetőségének boncolgatása, 
az alkotás többféle módszereinek példákkal, életvitelekkel való bemu
tatása. 

Tegyük még hozzá, hogy a New York Times 1980 elején tréfaként 
közölte az 1990. január elseji „várható" bestseller-listát. A legtöbbet 
olvasott tíz író között van Philip Roth neve is. Vicc ez, vagy reálisan 
is feltételezhető jóslat? 

VARGA István 



S Z Í N H Á Z 

BEMUTATÓ 

SZÍNHÁZI MATEMATIKA 

A matematika szigora igazságai nem érvényesek a művészetben. Az 
egy plusz egy a matematika törvényei szerint kettő, a színházi elő
adásban azonban — legtöbbször — meg kell maradnia egy plusz egy
nek. Sőt, az is megtörténhet, hogy ha mindenáron megpróbáljuk össze
adni őket, veszítenek eredeti értékükből. 

Erre, az egynemű tényezők összeadhatatlanságára a művészetben fi
gyelmeztet A székek szerb nyelvű előadása az Újvidéki Színházban. 

A két tényező: a helyzet abszurditása és ennek a helyzetnek abszurd 
formában történő kibontása, színpadi megvalósítása. A kettő összege 
— Slobodan Mojak diplomarendezésében — nem egy végsőkig felerő
sített abszurd előadás, ahogy a két tényező jellegéből erre következtetni 
lehetne, hanem csak erősen redukált, félrecsúszott színházi próbálko
zás. 

A helyzet: egy idős házaspár vendégeket vár, egész vendégsereget, 
hogy az öregember a felkért szónok által közölje velük (az emberi
séggél?) élettapasztalatának sommás üzenetét. A várakozás nem tart 
sokáig, hamarosan szűnni nem akaró csengetés-sorozat jelzi, érkeznek 
a vendégek. Az öregek kitipegnek eléjük, székeket hoznak be, kedves
kednek, beszélnek hozzájuk, holott a vendégek láthatatlanok. Mindez 
evidensen abszurd. 

A helyzet színpadi kibontása elméletileg valóban kétféle lehet. Valós 
és abszurd. 

Abszurd, ahogy az előadásban történik. Nem csengetnek (csak egy
szer, de miért akkor, ha nem a legelején, s egyáltalán miért egyszer is!?), 
a két öreg tehát csak úgy tesz, mintha vendégek érkeznének, székeket 
hoznak nekik, de később mintha elfeledkeznének róluk, ók foglalják el 
azokat a székeket, ahol vendégek ülnek, vagy félrelökik a székeket 
vendégestül. Láthatatlanná teszik ami kezdetben valósnak tűnt. És ezzel 
éppen a műnek azt az alapgondolatát teszik kérdésessé, mély szerint 
odajutottunk, hogy már senkinek sem adhatjuk át tapasztalatunkat, 
senki sem kíváncsi az üzenetünkre, sőt, nincs is akinek ezt a bizonyos 
sommás üzenetet át lehetne adni. Holott a két öreg azt hiszi, vannak 
még emberek, akik kíváncsiak az öreg életbölcsességére, ök ketten 
hisznek, s épp ez a tragédiára emlékeztető kudarcszituációjuk alapja. 

Az előadás megkérdőjelezi ezt. 
Miféle kudarchelyzet, miféle tragikus életérzés az, amelynek nem 



valamilyen fait az alapja? Az előadás épp ettől az alaptól fosztja meg 
Ionesco idős házaspárját. 

Mojak elképzelése vitathatatlanul eredetiséget rejt magában, lévén 
hogy színészei (Mirko Petkovic és Verica Miloíevié) azt játsszák el, 
hogy nincsenek vendégek, az egész öregemberes-öregasszonyos szeánsz 
nem egyéb, mint két unatkozó vénember komédiázása, szokásos esti 
szórakozása, időtöltése. Tréfa. Erre utalhat, hogy a közönség érkezé
sekor a két színész matuzsálemi maszkkal már elfoglalta helyét a szín
padon, sőt a maszkmester az utolsó simításokat végzi, az előadás után 
viszont könnyed mozdulattal kapják le fejükről a maszkot. Csak játék 
volt az egész — sugallja a rendező, de ötletét az előadás későbbi jele
netei már nem fejezik ki ilyen egyértelműen. 

Mojak rendezése szkeccs. 
Ionesco „tragikus tréfája" életbölcselet. Filozófia. 
Ha a helyzet abszurditását a rendező a megvalósítás valószerűségé-

vél, az ellenpontozás kiemelő, hatást növelő logikája szerint próbálta 
volna kifejezőbbé tenni, akkor is születhetett volna gyenge előadás, de 
a mű alaptételét nem redukálta volna egy szkeccs színvonalára. 

GEROLD László 



KRÓNIKA 

1RÓEGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS. 
Február 22-én tartotta évi értekez
letét a Vajdasági Íróegyesület, ame
lyen felmente az elmük egy évben 
végzem munkát, meghatározta az 
idei teendőket és a távlatterveket. 
Napirendjére került néhány olyan 
kezdeményezés is, amely ha nem is 
mondható új keletűnek, de továbbra 
is időszerű. Arról az önigazgatási 
megegyezéstervezetről volt szó, amely 
több korábbi változat elvetése után, 
most már végleges, és aláírásra vár. 
Az írók tiszteletdíj-szabályozó meg
állapodása ez, amely kimondja, hogy 
az egy ívnyi kézirat honoráriuma 
nem lehet alacsonyabb az előző évi 
— tartományban elért — átlagos ha
vi személyi jövedelemtől, ami azt 
jelenti, hogy az irodalmi alkotások 
átlagos tiszteletdíja mintegy 8000 di
nár lenne, azaz legalább kétszerese 
a jelenleginek. A szóban forgó meg
állapodást, természetesen, a kiadók, 
a folyóiratok és a lapok szerkesztő
ségei csak akkor írhatják alá, ha a 
Tartományi Művelődésügyi Érdekkö
zösség számukra is előteremti ezt a 
többletösszeget. A közgyűlés határo
zata, hogy a tartományi kormány és 
az illetékes érdekközösség tegyen kö
zös javaslatot az anyagiak biztosítá
sára, hogy a társadalmilag elfogadott 
és támogatott s az írói alkotómunkát 
serkentő javaslatot minél előbb alá
írhassák. 

A közgyűlés elfogadta az idei író-
egyesületi rendezvények programját, 
többek között a Kanizsai Írótábor, 
a Vrdniki írótalálkozó, a fiatal írók 

palicsi megbeszélésének és az ürögi 
Dositelj-Napok műsorát. 

Most osztották ki a tavaly ala
pított íróegyesületi életmű díját is, 
amelyet elsőnek BoSko Petrovié újvi
déki író érdemelt ki. A bíráló bizott
ság döntését Aleksand&r Tisma író 
indokolta meg. 

Tekintettel arra, hogy Gion Nán
dornak lejárt a megbízatási ideje, Vi-
íazoslav Hronec személyében új elnö
köt választott a közgyűlés. 

KÉTELKEDÉS ÉS VÉDEKEZÉS 
Február első felében tartották meg 
Belgrádban a hagyományos nemzet
közi filmfesztivált a FEST '81 elne
vezésű rendezvényt, amelyen összesen 
hetven alkotást mutattak be. Ládi 
István, a Magyar Szó filmkritikusa 
így értékelte az idei rendezvényt: 

„Jean Luc Godard Meneküljön, aki 
tud — vagy Mentse, aki tudja az 
életét — című come hack filmjében, 
amely az egykori újhullámot és az 
1968 utáni, grenoble-i videóstúdiójá
nak magányában kísérletező rendező 
tapasztalatait egyesíti, van egy jele
net, amelyben az iskolai táblán a kö
vetkező képlet áll: Cain et Abel = 
Cimema et Vidéo (Káin és Ábel 
egyenlő film és videó). Egyesek sze
rint ugyan ez a legkevésbé sikeres 
ötlete, de kifejezi Godard kételyét, 
hogy nem tisztázta a két médium
nak, vagy ha akarjuk, egy médium 
két pólusának, a film és a televízió 
kifejezési formáinak a szerepét. Nem 
biztos abban, hogy ez a két „ellen
ség" kibékíthető egymással. 

Ho^y Godard ezzel az egyenletté] 



is „látnoknak" bizonyul-e, mint 
1967-ben A kínai lány című filmjé
vel, amelyben megsejtette az egy év 
múlva bekövetkező eseményeket, most 
még korai volna beszélni, bar Miche
langelo Antonioni, — a többi művé
hez képest és tartalmilag jelentékte
len — melodrámája, Az oberwaldi 
titok is arra utal, hogy az elektro
nikáé a jövő. Noha ez a film vagy 
tévéjáték (mindegy, hogy minek ne
vezzük) felületesen nézve a színek
kel való játszadozásnak tűnik, a vi
deotechnika művészi lehetőségeit ta
nulmányozza. 

Godard a film és a videó segítsé
gével a civilizációtól veszélyeztetett 
életről szól dekomponált módszeré
vel, Antonioni pedig az élettől elvo
natkoztatva szól a művészi kifejezési 
eszközök határainak a taníthatóságá
ról. Mindketten azonban, akárcsak a 
sok más kevésbé ismert rendező a 
film és a televízió egymásra hatását 
igazolják legújabb produkcióikkal. 

„TestvérgyilkosságrÓT egyelőre szó 
sincs, de hogy Godard gyanúja má
sokban is él, észrevehető abban az 
ellenállásban, amit a szuperlátványos
ság képvisel. A televízió jelenlegi 
kis képernyőjével ezen a téren ver
senyképtelen és az is marad mind
addig — a kísérletekstádiumábólítél-
ve mindössze néhány évig —, amíg a 
falra szerelhető lapos, nagyméretű 
képernyő el nem terjed. Az oberwal
di titokban nyilvánvalóan látható az 
elektronika jövője, ugyanakkor ennek 
a filmnek a festői finomságai is 
csupán a mozivásznon juthatnak ér
vényre. Ezt úgy is lehet értelmezni, 
hogy a rendező elfogadja a szuper
modern technikát, de a film védel
mében. 

Még az olyan nagy művészek mint 
Akira Kurosawa, Kagemusha (Ár-
nyéklovas) című filmjében is a szu
perlátványosság esztétikai értékei el
lenére elsősorban ellenállásnak lehet 

tekinteni, még akkor is, ha ez nem 
tudatos, hisz korábbi összehasonlít
hatatlanul szerényebb kiállítású mű
veiben erőteljesebben fejezte ki mon
danivalóját. A Kagemushában a had
viselés rituáléja, a csatajelenetek mo
numentális látványt nyújtanak, az ud
vari jelenetek pedig az ősi kabuki 
és no színház szertartásosságát idézik 
fel, úgyhogy az egész együttvéve va
lóságos parádé a szemnek. 

Aktra Kurosawa történelmi relá
ciókban szól az egyén kiszolgáltatott
ságáról, Bob Fosse pedig az egyénnek 
a show-business sikerképletével szem
beni kiszolgáltatottságáról káprázato
san látványos formában. A csillogó 
díszletek, attraktív balettszámok, kép-
zeletgazdagabbnál képzeletgazdagabb 
képi megoldások együttvéve izgalmas 
vizuális szenzációt nyújtanak, de 
hiányzik belőle a Lenny élessége. 

A szuperlátványosság tetszetőssé
gével a szórakoztató film irányába 
tereli a művészi törekvéseket. Annak 
idején a francia újhullám rendezői, 
Godard és a többiek, a sablonokba 
merevedett filmnek, a papa mozijá
nak üzentek hadat, először írásaik
ban, utána filmjeikben. Három évti
zed után az összes törekvés hatása 
mellett újra érezhetővé vált a papa 
mozijának a hatása is. Számos film
ben fel lehet fedezni az elődöket. A 
legújabb amerikai rendezőnemzedék 
tagjai például tudatosan vállalják a 
szórakoztató műfajokat és veszik át 
a jeles elődök tapasztalatát. 

Waltér Hill Hosszútáv-lovasok című 
filmjében a demkologizáló és pszi
chologizáló western-tendenciákkal 
ellentétben visszatért a műfaj klasz-
szikus hagyományaihoz, s Colé Youn-
ger, valamint Jesse James bandájáról 
szól tiszta stílusú klasszikus felfogás
ban. John Carpenter produkciója. A 
köd pedig rémfilm, amelyben hich-
chocki feszültséget és borzalmakat pró
bál kiváltani. Walter Hill kifogásta-



lan westernjével ellentétben A köd 
kevésbé sikeres, mint Carpenter Hal
loween című korábbi, nálunk is be
mutatott műve. 

Walter Hill és John Carpenter 
mellett még jó néhány (nem csak ame
rikai) nevet lehetne megemlíteni. 
Ezeknek a rendezőknek nincs mű
vészetkomplexusuk. Abból indulnak 
ki, hogy a filmtörténet számos re
mekművét olyan rendező készítette, 
aki nem alkotott, hanem egyszerűen 
filmet csinált. 

Az említett filmek a FEST '81 
műsorában észlelt tendenciák jelleg
zetes példái, de nem minden esetben 
a legjobb produkciói." 

A MAGYAR SZÜRREALISTA 
REGÉNY. Ezzel a címmel tartottak 
január utolsó napjaiban tudományos 
ülésezést az újvidéki bölcsészkar 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hunga
rológiai Kutatások Intézete és a Ma
gyar Tudományos Akadémia Iroda
lomtudományi Intézetének munkatár
sai. A sorrendben ötödik értekezleten 
a magyarországi vendégek közül Bé-
ládi Miklós Szentkuthy Prae című 
regényét, Pomogáts Béla Kolozsvári 
Grandpierre Emil Alvajárók, Bodnár 
György, Sőtér István Fellegjárás, Ke
nyeres Zoltán viszont Sőtér elbeszé
léseivel foglalkozott. Az újvidéki in
tézetből Bori Imre Az ezeregyéjszaka 
ébren álmodásai címmel értekezett, 
Thomka Beáta Déry Országúton, 
Utasi Csaba pedig Komor András 
regényének szürrealista elemeivel fog
lalkozott. Bányai János Szentkuthynak 
a Vallomás és bábjátékít elemezte, 
Gerold László viszont Tételek a 
Mándy-féle szürrealista regényhez 
címmel tartott előadást. 

Bori Imre az ülésezés elnöklője a 
következőképpen foglalta össze észre
vételeit: „Egy tartós együttműködés 
jelentős állomása volt ez a sorrend
ben immár Ötödik találkozónk, hiszen 

a XX. századi magyar irodalom tör
ténetének fontos, meg nem oldott 
kérdései felett töprenghettünk, fel
mérhettük, gondolkodásunkban med
dig is jutottunk el, hol is tartunk, 
irodalomismeretünk milyen új voná
sokkal gazdagodott, irodalmi elő
ítéleteink köre pedig gyarapodott, 
vagy pedig megfogyatkozott-e. Azt is 
tudtuk, hogy nem egymás meggyő
zése a célunk, hiszen a jelzett két 
napon is, akárcsak az előző eszten
dőkben, meglehetősen jól körvonala
zott, „szilárd" álláspontok tudatában 
ültünk asztalhoz, és ezek mellett ki
tartva keltünk is fel a kilenc előadás 
meghallgatása után. Úgy is mond
hatnám, hogy pozícióinkon marad
tunk a magyar szürrealista regény
irodalom kérdéseivel kapcsolatban, 
de az új, a vitákban kézenfekvő tu
dományos feladatokra ismerés örömét 
is megkívánó szándékokkal telítetten, 
azoktól felvillanyozódva. 

Két álláspont körvonalazódott ki 
a beszámolókból. Az egyik szerint 
a magyar irodalomban nincsen a szür
realista regénynek jelentősebb nyoma 
és különösebb jelentősége, mert ma
gyar író nem nagyon merészkedett 
a szürrealista próza különben is in
goványos területére. Lehet, hogy 
akadnak gyönge kísérletek, ezek 
azonban szóra sem érdemesek, s ha 
mégis valaki próbát tett vele, azt 
nem belső, művészi szükségből tette, 
hanem a kordivatnak áldozott, majd 
belátva kísérletének meddő voltát, 
gyorsan abbahagyva a kísérletezést, 
visszatért a jó öreg, ám annál bizto
sabb realizmushoz, a belső hajlamai
nak jobban megfelelő regényírói mód
hoz. Vannak a szürrealista regény
nyel párhuzamos, de azzal nem egy
bevágó jelenségek, van posztszürrea
lizmus is az 1930-as évek második 
felében és az 1940-es évek elején, de 
az sem szürrealizmus valójában, amit 
maguk a regényírók annak deklarál-



tak. Ahhoz, hogy elhihető legyen a 
magyar szürrealista regény létezése, 
legalább egy vegytiszta magyar szür
realista regényt kellene felmutatni 
Olyant, mint Aragón Párizsi paraszt
ja* vagy Andre Breton Nádja című 
műve — minden szürrealista nagy
próza ősmintája. Különben is a szür
realista regény tulajdonképpen fából 
vaskarika — a szürrealista teóriák 
mondanak ellen a regénynek, mert 
vagy a regényt kellene megtagadni, 
vagy a szürrealizmust. Lehet „szép" 
verset írni szürrealista felfogásban, 
jó novellák is születhetnek, de regény 
már nem! 

A másik álláspont szerint a 
szürrealista regény nemcsak lehetsé
ges, de a magyar irodalom nem is 
egy szürrealista regényt produkált 
mindenekelőtt az 1924 és 1948 kö
zötti negyedszázad során. Az első 
lépést Déry Tibor tette meg, amikor 
az Országúton (eredeti címén: Alko
nyodik, a bárányok elvéreznek) című 
regényét megírta, hogy azután az 
Ébredjetek fel címűben a szürrealiz
musnak maradéktalan érvényt is sze
rezzen. Hogy az 1920-as évek máso
dik felében a szürrealizmus, de a 
szürrealista regény fogalma is a ma
gyar irodalmi kommunikációban is
mére és elismert volt, azt Komor 
Andrásnak A Berlini tértől a Borá
ros térig című regénykísérlete bizo
nyítja. A szerző ugyanis „egy szür
realista regény első taktusai" alcímet 
adta művének. Az 1930-as évek első 
felében Szentkuthy Miklós és Tamási 
Áron neve és műve kínálja a fogód
zókat, míg az évtized második felé
ben egy sor, s nem is jelentéktelen 
író vállalja a szürrealista regényírás 
„Kalandját" a szabadságvágy, a ka-
kndtiszttelet, a csodavárás ihletében 
és ösztönzésére! Hevesi András, 
Márai Sándor, Szerb Antal, Kolozs
vári Grandpierre Emil, Komor And
rás, Orley István, Thurzó Gábor, 

Sőtér István, végezetül pedig Határ 
Győző — íme egy nem is teljes név
sora azoknak, akik akkoriban szür
realista regényt írtak. Hogy hontala
nok maradtak, azt nem a szürrealiz
mus rovására, hanem a koréra kell 
írnunk. Egy átmeneti állapot hozta 
őket létre, az is nyilvánvaló, de ez 
mit sem von le jelentőségükből és 
értékükből. Az egyik legilletékesebb: 
Sőtér István írta Játék és valóság 
című 1946-os tanulmányában: „Vala
mennyien azt az utat járják, s nem
egyszer szemközt jövet találkoznak 
egymással: egyik a realizmusból jö
vet, a szürrealizmus felé haladtában, 
— másik a szürrealizmus bozótjából 
a realizmus széljárta fennsíkjai felé 
kapaszkodva." 

Tovább is idézhetnénk a magyar 
szürrealista regényirodalomnak ezt a 
jelentős apológiáját, ám inkább azt 
a felismerést rögzítjük, hogy kézen
fekvő feladatnak látszik a magyar 
szürrealista regények rendszeres, ana
litikus vizsgálata szövegszerkezeti sí
kokon, regényépítkezési vonatkozá
sokban egyben alakulástörténeti szem
pontokból is, hogy a magyar szür
realista regény tipológiája készülhes
sen el. 

HELLER ÁGNES LESSING-DlJA 
Heller Ágnes filozófus, Lukács 
György egyik legismertebb tanítvá
nya kapta az idei Lessing-díjat. A 
még 1929-ben (Heller születésének 
évében) alapított nemzetközi elisme
réssel régebben kizárólag a színját
szás és a drámaelmélet terén elért 
eredményeket jutalmazták, az utóbbi 
években pedig kiterjeszttették a filo
zófiai és az esztétika területén fel
mutatott kimagasló teljesítmények 
jutalmazására is. A díjat odaítélő bi
zottság jelentésében hangsúlyozza, 
hogy Heller Ágnes nemcsak Lukács 
méltó követője, hanem nagy érdemei 
vannak abban, hogy az 1956 és 1973 



között tevélyfcykedő Budapesti Filo
zófiai Iskola^Heller, Fehér, Márkus, 
Vajda, Kiss...) a radikális filozófia 
máig Legfőbb szószólója. A Tanjug 
hírügynökség a díjazásról szóló jelen
tésében kiemeli, hogy Heller Ágnesnak 
számos munkája jelent meg a jugo
szláv népek nyelvén. Folyóirataink 
szinte rendszeresen közlik írásait, 
1978-ban pedig a Noüt szerbhorvát 
fordításban megjelentette A minden
napi élet című könyvét, s ugyanebben 
az évben folyóiratunk a Híd is je
lentűs teret szentelt Heller Ágnes 
munkásságának (Bodrogvári Ferenc, 
Dési Ábel és Hódi Sándor valamint 
Radnóti Sándor tanulmányait és a 
Fehér Ferenc »Budapest« készítette 
Heller-bibliográíiát közöltük). Ugyan
csak a belgrádi Nolit sajtó alá ren
dezte és még az idén megjelenteti a 
Vrednosti potrebe című könyvét, 
amely valójában Heller Ágnes két 
jelentós tanulmányát tartalmazza 
majd: a Hipotézis egy marxista ér
tékelmélethez és A szükséglet elméle
te Marxnál címűt. Ez utóbbi tanul
mány egy fejezete már megjelent a 
Marksizam u svetu c. folyóiratban. 

HARMINCÉVES A RÁDIÓSZÍN
HÁZ. Fennállásának harmadik évti
zedét ünnepli az Újvidéki Rádió 
Rádiószínháza, a jugoszláviai magyar 
szellemi élet e jelentós intézménye. 
Szimin Bosán Magda a Rádiószínház 
első szerkesztője nyilatkozott a Ma
gyar Szónak az évforduló kapcsán. 
Ebből a nyilatkozatból emeljük ki 
az alábbiakat: „ötvenkettőben tar
tottuk az első nyilvános műsort, s 
ezt azután számtalan követte. Velünk 
jöttek az írók is, a közönség kedven
cei: Majtényi, Gál, Sulhóf, Bogdán-
fi. Megszokott dolog volt, hogy az 
írók a rádió nyilvános műsorainak 

vezetői, szívesen konferáltak, szívesen 
jöttek velünk, s szinte állandó mun
katársaink voltak azok is, akik soha 
nem is voltak a rádió alkalmazottai 
S tulajdonképpen ezeket a régi nyil
vános műsorokat lehetne leginkább 
rádiószínháznak nevezni. 

Térjünk azonban vissza a hangjá
tékokra, a láthatatlan színházra. Me
gint csak nevek és arcok: Hirsler 
Ferenc, aki dramaturgi minőségben 
valójában az első „hivatásos", és a 
többiek az első rendezők: Garay Bé
la, Lányi István, Sántha Sándor, az
után Szabó, Pataki, Varga István, aki 
már a színészgárdát kezdte szervezni. 

Kezdetben a szabadkai és a topo
lyai színház, az újvidéki és a zrenja-
nini araatórszínház színészeivel dol
goztunk, körükből verbuválódott az
után a rádió színtársulata. S még egy 
mérföldkő: 1958-ban kezdtük építeni 
az 1965-ben megnyílt M-stúdiót. Az
előtt a színházak, színtársuktok szín
padán felvételeztük nyilvános műso
rainkat. 

Azok az idők voltak az újvidéki 
rádiószínház legizgalmasabb percei, 
amikor sikerült rávennünk a vajda
sági írókat és más hazai írókat, hogy 
az Újvidéki Rádió számára írjanak. 
1954-ben sugároztunk egy Sinkó-
hangjátékot, 56-ban Sulhóf, Herceg 
János és Debreczeni egy-egy darab
ját tűztük műsorra, 57-ben Lévay 
Endre, Saffer és Majtényi darabjait 
sugároztuk... Néhány szerb író is 
nálunk jelentkezett először hangjá
tékkal, mint például Dorde Lebovié, 
Ivan Ivanji... Azután jöttek a fia
talabbak: 1960-ban Major Nándor, 
Bányai János. De nemcsak szerző
ként működtek közre az írók. Majté
nyi például nagyon szerette Krúdyt, 
60-ban A hírlapíró és a halál, 61-ben 
Színbád címmel készített egy-egy 
Krúdy-dramatizációt..." 
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