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MINDÉTIG 

D A N Y I M A G D O L N A 

Mészöly Miklósnak 

Ha itt csak rólam van szó, ám legyen. Minden 
azzá lesz úgyis, amivé lennie kell. És nincs 
kedvem menteni a menthetőt. Mert nem öröm, 
hogy hajunknál fogva, mint ama jó bo lond . . . 
Nevettük is! De hallgatni se. És nem épp 
a szeretet miatt. De hát miféle bölcsességért 
tékozolni el, mi néha még oly eleven, hogy 
bukfencet vet a jég 'hátán is, délidőben, fél órára, 
ha kisüt a n a p . . . Miről beszélek már megint! 
És nem vitatkozom. Ám olykor, lásd, mégis csodákba 
ütközünk, és nem csodálkozunk, ho lo t t . . . Mint régi 
mestereik a párolt aranyat, fogunkkal mérjük, 
mit elgondolni se lehet, ha valóban lenne . . . 
Venyigéből — a holnapot?! Mert a mérés átkos 
szenvedélyéről, erről se, lásd, nem lehet lemondani. . . 
Ó kapzsi mindenem! hiába itt az intelem. Feldobjuk 
még a csillagok felé, s nézünk utána, a járdán 
mint gurul, és kuncogunk, mint kinek nincs jobb 
dolga, nem is volt soha, hogy belegörbülünk, 
mint az „s" betfi! S én azt hiszem, meghalni is 
csak így, kuncogva és görbén, mindétig tanácstalanul. 



KÉT KÖLTŐT. 

Ezúttal két költőt tüntettek ki a jugoszláviai magyar irodalom leg
rangosabb díjával, a Híd-díjjal. Tóth Ferenc CsontomigUm-csontodighttn 
és Tolnai Ottó Világpor című kötetét. 

Akaratlanul is — vagy szándékosan? — két eltérő költői világképet 
hoztak egymás közelébe. Annyira eltérő világképek ezek, hogy — mél
tán állítható — aki Tóth Ferencére igent mond, a Tolnaiéra csak ne
met mondhat... Persze, ha megelégszik annyival, hogy (számára) a köl
tészetnek csak egy — „valamely" — iránya és formája lehet érvényes. 
S ez választás kérdése, a döntésé. Ilyen választásra és elöntésre mindenki 
kötelezve van, aki a költészet kérdései között kíván tájékozódni, olva
sóként, bírálóként, bizottsági tagként... 

S hogy mégis lehetséges volt egy ilyen döntés és valójában nem is kel
tett nagyobb meglepetést, az nem az irodalmi életünkben sokak szerint 
eluralkodott fásultságnak és fáradtságnak tudható be, vagy csak rész
ben annak, hanem egy sokszor elhanyagolt — irodalomtörténeti és kri
tikai — tapasztalásnak, mely szerint a költészet kérdése — leginkább 
pedig az értékeinek a kérdése — nem a beszédmódon, hanem a beszé
den magán múlik, azon, hogy a költő szava oda talál-e, ahol a létező 
embert érzékenyen érintheti, vagyis azon, hogy a beszéd, a vers nyelve 
lényeget megragadó mozdulattá vált-e. 

Azt állítom ezzel, hogy Tóth Ferenc és Tolnai Ottó költészete iem 
a beszédmód, a versformálás, a versépítkezés eszköztára szerint külön
böztethető meg elsősorban. Ennek alapján csak annyi mondható, hogy 
az egyik a „hagyományosabb", a másik a „modernebb" változatát mű
veli a költői beszédmódnak. Ezzel viszont alig mondtunk valamit is. 
A két költészet eltérése a világlátássá és világképpé formált költői be
széd struktúráiban ismerhető fel elsősorban. S ezek a struktúrák, bár 
egyáltalán nem ártatlanok és semlegesek, egymásnak nem mondanak el
lent, a bírálói, olvasói stb. választások ellenére sem, amennyiben teljes 
struktúrák, teljes modellek és rendszerek. Ami azt jelenti, hogy érték
formáló és -hordozó struktúrák. Az ilyen teljes világképek nem zárják 
ki egymást, még akkor sem, ha közöttük alig vannak érintkezési felü
letek és kommunikációs lehetőségek. 

Tóth Ferenc és Tolnai Ottó költészete között nehéz volna kimutatni 



ilyen felületeket és lehetőségeket, hiszen e két költői világkép — Tóth 
Ferencé már befejezett formában — a versfogalom két szélső pontján 
szerveződik teljessé. Tóth Ferenccé a természetesség köreiben, Tolnai Ot
tóé az alakítottság rétegeiben. 

Tóth Ferenc, egy rövid kitérővel, első költői megszólalásától kezdő
dően azt a spontán, természetes Vallomás-formát művelte, amely látha
tóan a jugoszláviai magyar költészet hagyományaihoz kötötte, ugyan
akkor pedig lehetővé tette számára, hogy — az ugyancsak „spontán
nak" vélt — népköltészeti képformálás és versalakítás eszköztárát al
kalmazza. Versei ezért épültek mindig a formai kiegyensúlyozottság, 
harmónia és nyugalom ritmikus és akusztikai érzékelhetőségével, sok
szor a versben mfiködő — szenvedélyes — tematikai erővonalakkal 
ellentétben, de a költői beszédnek mindig egy olyan szigorúságával, mely 
nemcsak a modern költészetben oly gyakori mondattani kihagyásokat 
kerülte el nagy figyelemmel, hanem a szavak egy ősibb, mélyebb, sok
szor elfelejtett vagy megkoptatott jelentésszintjeit is felszínre hozta. 
Nem változtatott a szójelentésen a szó alakjába és — szemantikai — 
kapcsolási lehetőségeibe való beavatkozásokkal, hanem megkísérelte 
visszahelyezni a szót születésének (jelentése kialakulásának) vidékeire, 
egy olyan légkörbe, amelyben a szó még nem végez a beszédgyakorlattal 
meghatározott műveleteket, hanem az öneszmélődés és' tudatosodás fo
lyamataiban létezik. A szó (és a szójelentés) születésének természetes 
(spontán) közegét Tóth Ferenc a népköltészetben ismerte fel. Ezért állít
ható, verseinek sok példájával is bizonyítható, hogy verseinek a népi 
lírára emlékeztető tagoltsága és képi megformáltsága nem egyszerűen 
egy adott gyakorlat átvétele és alkalmazása, ettől több és mélyebb ér
telmű, a beszéd előképéhez kötődik, a meglevő és automatikussá be
gyakorolt szójelentés előzményeihez, eredetéhez. A költői beszédnek 
olyan minőségi meghatározója ez a keresés, mely a múltat formálja 
jelenné és a jelent — a beszédben megnyilatkozó emberi gondokat — 
vetíti vissza a múltba, ami — természetesen — Tóth Ferenc költészete 
ún. „hagyományosságának" is egy eddig nem értelmezett értékszintjét je
löli ki. Most csak azt hangsúlyozzuk, hogy ilyen költői szándékkal és 
eljárással formálta teljessé költői világképét és költészetének sajátos be
szédalakzatait. 

Egy ilyen költői beszéd-világnak valóban aligha lehetnek érintkezési 
felületei és kommunikációs lehetőségei Tolnai Ottó költői beszédalakza
taival, melyek egészében a szón végzett — poétikai és lingvisztikai — 
műveletek, mondjuk így „beszéd-sebészeti" eljárások produktumai. A 
szójelentés konvencionális szintjein, a szóalakzat akusztikai képén üt 
rést Tolnai költői eljárása, és ezekkel az egyáltalán nem ártatlan „be
avatkozásokkal" a szavak új akusztikáját, a szójelentés új szintjeit te
remti meg. Aligha kell kiemelni, hogy mindezt a modern költészet euró-



pai gyakorlatival .összhangban teszi. Ezért szólhat Egyed Péter a ko
lozsvári Utunk egyik számában a „kombinatorikus logika" szerepéről 
Tolnai költészetélben, amely szerint „minden mindenhez csatlakoztatha
tó, s a tér áramköreiben együtt lélegzik a tárgyi világ és az ember". 
Ezzel a „mindent mindenhez csatlakoztató" kombinatorikus logikával 
— valójában a szójelentésen és -akusztikán ütött rések eszközeivel — 
ismét Egyed Péter meglátására hivatkozhatunk, Tolnai egy „vizionárius" 
költészetet hoz létre, gyakran az apokalipsziseket látó nagy látnokok 
hagyományában. Ezek a víziót teremtő és a szóakusztikát földrengés
szerűén megmozgató — költői — műveletek éppen a spontaneitástól 
való menekvés jegyeit viselik magukon, mégpedig egy tudatosan szer
vezett, alakított vers nevében, amelynek a beszédalakzatai mind az 
„írás" témáját hordozzák. Az írásét, amely egyenértékű a versmondás
sal, az „éneklés" spontán kényszerével, de egy másik költői beszédet ala
kít ki, amelyben a beidegződött mindig robban, széthull darabokra, és 
egy asszociatív gyakorlatra, a „szabad ötletek" viszonylagos „szabad
ságára" emlékeztet. Ezért mondhatja Egyed Péter, hogy a Világpot 
„ . . . a porrá omlott vagy porrá változtatható világ elemeit igyekszik 
rendbe állítani. Milyen rendbe? — karfiol-rendbe, mert ez a korallt 
többször asszociáló alakzat a sejtek épülésének éppen olyan kiszámítha
tatlan változatait engedi meg és vonzza, mint a körülmények elektro
mágneses és politikai terében, a történelmi szelek bemérhetetlen fúvá-
saiban ágasodó-bogasodó költészeti alakzat." 

Azt mondtuk, nincs lehetőség e két költői világkép érintkezésére és 
kommunikációjára, hiszen a természetesség és az alakítottság mint köl
tői beszédforma csak párhuzamos lehet egymással, de nem ellentétes. 
Annál is inkább, mert Tóth Ferenc költői világképe és Tolnai Ottóé is 
— a heideggeri szempont figyelembevételével — „egy világ bemutatá
sa", de ez a két „világibemutatás" más-más irányt vett, Tóth Ferencé a 
transzcendencia, Tolnai Ottóé az ellen-transzcendencia felé (ezért nyi
latkoznám, hogy „materialista költészetet" művel, a motérüíria — por, 
liszt, korall, karfiol, sirálymellcsont stb. — gondolva persze, nem a ma
terializmusra). 

Ennek ellenére is dialogikus szituációba hozható ez a két költői világ
kép, befogadásuk útján, belső erővonalaiknak megfelelő értelmezésük 
eszközeivel... Erre késztet (vagy erre is) az idei „osztott" Híd-díj. 

B. ]. 



G ide írja, hogy egy mű legjobb magyarázatát a következő 
mű kell hogy jelentse. Én is így gondolom, és ez az itt fel
olvasandó vers — még nem véglegesen kimunkált szöveg 

— csak ilyen értelemben magyarázata könyvemnek: már az új mű 
része vagy nem része. 

Szeretnék köszönetet mondani a könyv szerkesztőjének, Ács Ká
rolynak, recenzensének, Utasi Csabának — éles tekintetét sosem 
is tudtam nélkülözni, valamint a könyv illusztrátorának Bicskei 
Zoltánnak, műszaki és képszerkesztőjének Illés Lajosnak és Kapi
tány Lászlónak — akikkel remélem még sokkal izgalmasabb, nyi
tottabb, nyersebb könyveket is fogunk csinálni. 

Külön említeném meg a nyomda dolgozóit — szerettem volna a 
könyv oldalain fennhagyni belső jelzéseiket, nevüket stb., de egye
lőre még megijedtek attól, hogy ők is jobban tükröződjenek mun
kájukban. 

Különös, e vers felolvasása (egyáltalán a díjjal kapcsolatos sze
replés), éppen úgy mint 14 éve a Sirálymellcsont esetében, szinte 
fizikai fájdalmakkal jár számomra. Tehát: köszönet és elnézés. 

A VILÁGPOR EGY PÉLDÁNYÁRA A HÍD-DlJ 
ÁTADÁSAKOR FELOLVASANDÓ 

T O L N A I O T T Ó 

„ . . . egy mű legjobb magyarázatát a következű mű 
kell hogy jelentse." (Gide) 

liszt ferencnek neveztem el ahogy ott feküdt 
a padlóra terített lópokrócon felkötött állal 
liszt ferencnek a halott mostoha nagytatát 
liszt ferencnek hisz a szita romantikusa volt szegény 

Elhangzott 1981. május 16-án Újvidéken, a Híd-díj átadásakor. 



virtuózmód keverte a keményítőlisztet a keményítőcsirízt 
ivosevió ilija a ZORKA műtrágyagyár öntője (ha a gyárakról 
munkásokról akarjátok hallani az igazságot félretolva a frázisok 
függönyét hozzá forduljatok) virrasztott mellette egész éjszaka 
azon tűnődve mi lenne ha homokot talicskázna be 
kiszitálná körülpaskolná bronzba öntené reggelre 
a negatív lassan felfújódó negatívját 
hány pisilő cupidót njegost liszt ferencet öntött már 
(a fogaskerekekről dinamókról nem is beszélve) 
vaslakkal ezüstporral mázolva 'be őket 
az arcára kellene helyezni a zöld selyemszitát 
gondoltam imára görcsölt kezeimet feszigetve 
hadd higgyék méhész virágpor-mónár 
a poor nagybácsival nem ismerték egymást 
pedig tulajdonképpen ők voltak az igazi rokonok 
ők a poorok porosak 
én (poézis pórja) csak aíkkor kezdtem foglalkozni vele 
amikor egészen véletlenül felkerült a világpor (fórum 1980) 
fülszövegére hisz ő a malomszerelő könyvemben nem szerepel 
könyvemben még nem szerel 
lényegében ez is fülszöveg 
a könyv nemlétező (imaginárius) harmadik fülére íródó 

KÖZÉPFÜLSZÖVEG-GYULLADÁS 
érdekes bartók dobhártyáját is megnyitották 
kodály hozott ki rákosihegyre egy szakorvost 
minden leütött hangot a felső quartjával hallott 
majd tréfásan panaszolta hogy állandóan egy hubay-kompozíció 

szól 
(tévedek-e amikor azt hiszem kodály tudatosan 
hogy úgy mondjam programból viselt lisztes hajat 
bartók pedig wolfram-frizurát) 
ez a harmadik fül mégsem bartóké 
pontosabban csak a dobhártyája az 
afféle foltozott szamárbőr melyen közzé tétetik 
a fül maga rézdrót-szőr bozóttal van gogh-é 
levágta becsomagolta elküldte gauguinnak stb. 
afféle könyvjelzőként szolgál a porba írt kötetben 
nézem mit hall a harmadik fül 
hallja-e még ha már az úr őt nem hallgatta meg 



az arlesi azúrt 
prózainak tűnök-e neki vagy végre immár tényleg tolnainak 
tolnaitásnak vagy atolnaitásnak minősíti-e majd muzsikámat 
vagy továbbra is csak a hubay-4tompozíciót hallja 
vitézinek (ó édes vitéznagyanyám) vagy nagyon is vidékinek 
minősíti magatartásomat 
heidegger MIÉRT MARADUNK VIDÉKEN című írására kell 

most utalnom 
szilasi vilmos (heidegger utódja freiburgban) púdergyáros volt 
itt Jugoszláviában termelték ki vegyi gyárainak a fát 
látom amint ex catedra előadást tart babitsnak 

A PÚDERRÓL 
különös tekintettel virágtorkok gyümölcsök pillangók hamvasságára 
(a folyékony a láthatatlan púdert akkor még nem találták fel) 
s angóranyúl-pamaccsal meg is paskolja az izzó lelkű poéta 
pirulékony arcát 
megpaskolja másik nagy barátja a sanda bohóc szerzője lárvaarcát 

is 
a mostoha nagytata alias liszt ferenc mesélte 
volt egy bohóc barátja aki csak az ő lisztjét használta 
oly szomorúan állt lisztbe fojtott arccal a fűrészporban 
hogy a közönség egyszerre sírt és pisilt 
előadás után a maradék lisztből a kötéltáncosnő lángost sütött neki 
te august nem merek bekharapni félek vér buggyan 
ez a lángos éppen úgy gyűrődik akár egy fül 
te august álmomban élesztővágóra zuhantam 
szépen kettészelt mégis szűz maradtam 
várj mondta a bohóc 
s egy páratlan molyrágta angyalszárnyat csatolt föl rá 
röpülj hát kis fülemülém 
liszt ferencnek neveztem el ahogy ott feküdt 
a kaszni előtt melynek üveges részében a csempe nippek mögött 
ott sorakoztak a TOLNAI új VILÁGLEXIKONA kötetei 
tintaceruzával kipipázva 
a LISZTHARMAT a gyászbogarak családjába tartozó 

LISZTBOGÁR 
a karcsú LISZTMOLY 
az okmányhamisító méregkeverő gyújtogató gyilkos költő 

LISZTY (LISTIUS) LÁSZLÓ 



és LI SZUN SZIN a japán feudális hódítók ellen harcoló koreai 
hadvezér 

liszt ferencnek neveztem el ahogy ott feküdt a kék kaszni előtt 
puskapor-mitesszeresen azbesztkötéllel felkötött állal 
liszt ferencnek neveztem el a halott mostoha nagytatát 
liszt ferencnek 
nevezzük magunk között ezután csak lisztnek 
engemet meg szólítsatok lisztynek 
nullás lisztynek 
hiszen a fekete mágia segítségével próbálok én is 
„Könyörögj érettem lybanoni rózsa?' 
új kenyérkét keletni fehér porokból 
új kenyérkét sütni ropogósát akár a bronz 



HALÁL A SÍKBAN 

T O L N A I O T T Ó 

Topolyán, Tóth Feri temetésén (esett), felvettem egy szép piros 
gesztenyét. Simasága, mondottam zsebemben simogatva, akár az ő 
mosolya, amely olykor mefisztói is tudott lenni. Mi szakállat nö
vesztettünk, ő óriás fekete fültincset, pajeszt. 

Töltőtollas (PELIKÁN) ember volt; mindig bámultam szép kéz
írását (egy ideig ugyanis lektora volt az Űj Symposionnak). Iste
nem: szépen írni! Én is mindig azt szerettem volna, ám nekem 
nem adatott meg, én csúnyán írtam, egyenetlenül, kuszán — ne
kem, hogy úgy mondjam, rútul kellett írnom. Megkísérelek majd 
hozzájutni valamelyik kéziratához, és berámáztatom... 

Csak nekrológját olvasva az újságban, jutott eszembe, egykor 
én recenzáltam a HALÁL A SlKBAN-t: én ajánlottam, legyen ez 
a verseskötet címe . . . 

Lassan szárad, zsugorodik a gesztenye a zsebemben, veszti fé
nyét, pedig még csak egy hete, hogy felvettem; már nem szép. 
Ma, Újvidék radikálisan változó központjában álldogálva (ott, 
ahonnan az új Szerb Nemzeti Színiház fehér piramisára vetül a 
rossz Meítrovié-szobor, melyet szeretek) teljesen véletlenül, még 
egyszer utoljára tenyeremre vettem a gesztenyét: igen, már akkor, 
lehajolva érte a topolyai temetőben, először érintve meg a vizes 
fűben hideg lakkját, a kanizsai gesztenyére, ébenné zápult gye
rekkori vadgesztenyéimre is gondoltam tudat alatt, arra, hogy en
gemet meg -minden bizonnyal majd Kanizsán fognak eltemetni: oda 
valahová a Kistemetőbe, süppedő húgocskám és nagyanyám közé, 
ahol, mint tömör kis gumilabdát, epileptikus énekesként veri magát 
a földhöz a pacsirta . . . 

Utolsó, az Újvidéki Rádió riporterének adott interjújában, halá
la előtt, azt mondotta: még nem készülök halni... 



Feri, noha már „száz éve" nem találkoztunk, halála előtt három 
nappal, felbukkant a Végeladás kecskeméti bemutatóján — az 
Áramkorlátozás és a Jób szerzője ismét darabot készült ími: meg
öleltük egymást. 

Egyik noteszomban, amelybe a fontosabb dolgokat szoktam be
jegyezni, utolsó, halállal teljes, Csontomiglan—csontodiglan című 
kötetéből még megjelenésekor egy (pontosabban két fél) sort má
soltam ki Most vadgesztenyehullás után rád gondolok kezdetű ver
séből — már nem emlékszem, mi célból is: 

„bal lábad előtt most is ott lapul &z 
a leszakadt gomb: az eleted" 



ERKÖLCS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

J U H Á S Z E R Z S É B E T 

Benny Levyvel folytatott utolsó beszélgetésében mondja Sartre 
(In: Korunk, Kolozsvár, 1980, 7—8; Jean-Paul Sartre: Reménység, 
éppen mos t . . . Szilágyi Júlia fordítása) a következőket: „A hu
manizmusban azt gyűlöltem, ahogyan az ember gyönyörködik ön
magában. Az Undorban ezt volt hivatott kifejezni az Autodidak
ta. Ezt a fajta humanizmust mindig visszautasítottam, és most is 
visszautasítom. Talán túlzó véglegességgel." Egyszer sem kerülte el 
figyelmemet az Undormk az a részlete, amelyben az Autodidak
tával elfogyasztott ebéd során Roquentin az émelygésig fokozódó 
rosszérzésének tehetetlen dühében leszámol az Autodidakta naiv s 
épp ezért fellengzős, magabiztosnak látszó humanizmusával. „Van 
célja az életnek, kedves Roquentin úr, van cél ja . . . Az élet célja: 
az emberiség. ( . . . ) Nekem minden ember a barátom. Amikor reg
gel elindulok az irodába, előttem, mögöttem, mindenütt munkába 
siető emberek. Látom őket; ha merszem volna hozzá, rájuk moso
lyognék; azt gondolom magamban, hogy szocialista vagyok, hogy 
ők adják életem értelmét, minden erőfeszítésemnek ők a célja, s 
hogy erről egyelőre fogalmuk sincs. Valóságos ünnep ez számom
ra, Roquentin úr!" Roquentin végső, Kosztolányi Édes Anndjiból 
számunkra oly ismerős válasza minderre az, ami zaklatott kő-
szálasa során ötlik fél benne utólag, az emberek láttán: „Ha meg
ragadnám valamelyikük kaibáthajtokáját és azt mondanám: Segíts 
rajtam! — azt gondolná magában: »Mi az ördögöt akar ez a 
rák?« — és elmenekülne, még a kabátját is a kezemben hagyná." 

Az Autodidakta számomra mégis elsősorban a szánalmasság jel
képévé vált. Olyan ember szimbólumává, akinek kreálnia kell va
lamit önmaga helyett. Az Autodidakta a megtestesült hamisítvány. 
Eszmék, műveltség, tudásszomj, mindez csak mankó számára, hogy 



megnyilvánulhasson. De mindez másodlagosnak tűnt benne, mert. 
a szánalom és még inkább a viszolygás, amit kivált az emberből, 
az bizonyult egyetlen valóságos emberi tartalmának. Talán, mert 
a másik élményszerű lereagálása maradandóbb nyomot hagy ben
nünk. 

„Mit jelenthet ma még a humanizmus? — veti fel a kérdést 
Sartre. — Ha az emberi lényeket — mondja — mint befejezett és 
lezárt totalitásokat fogjuk fel, a humanizmus a mi időnkben nem 
lehetséges. De ha viszont elfogadjuk, hogy az ember-alatti lények
ben megtalálhatók az ember-elvek, vagyis bizonyos csírái az em
berré levésnek, s ezek túlmutatnak az ember-alatti lényen, akkor 
a mából adódó elvek szerint átgondolni ember és ember viszonyát, 
humanizmust jelent. Lényegileg a Másikhoz, a Többiekhez való 
viszony erkölcséről van szó." 

Az Autodidaktáról elmélkedve, kis híján a tollam alá csúszott 
az imént, hogy leírjam: afaban mesterkedik, még ha naivul, tele 
jószándékkal is, de mégiscsak mesterkedik, hogy a tulajdon léte
zése látszatát keltse. A létezés látszata! Noha filozófiai szempont
ból helytálló és pontos lehet, akkor is elképesztően lejáratott, sem
mitmondó ez a kifejezés. Mert végül is képtelenség a létezésről 
adekvatan gondolkodni úgy, hogy az ne kötődne, a megfogalmazás 
szintjén is kimutathatóan, lemérhetően, egy adott létezés milyen
ségéhez. Lássam be végre, hogy senki se keltheti tulajdon létezése 
látszatát, ha egyszer itt és most a világon van. Az Autodidaktára 
pedig épp ez jellemző, csak nem ebben a megfogalmazásban. Mi te
hát az a látszatszerű az Autodidaktában? Elsősorban a tulajdon 
viszonyulása önmagához. Az Autodidakta, ahelyett, hogy percről 
percre, de ne túlozzunk!, mondjuk úgy, jobb pillanataiban nyi
tottan „létesítené", csak kreálja (kitalálja) önmagát. Lezárt tota
litásként akar létezni. S itt nagyon fontos mozzanat, hogy ez nem 
elszánás kérdése, hanem a körülményeken múlik, azon, hogy mi
lyen kapcsolatom alakul ki másokkal. Az Autodidaktának nincse
nek meg a feltételei arra, hogy nyitottan, az emberré levés csíráit 
magában hordozva produkálja önmagát. 

„Kutatásaim kezdetén — mondja Sartre —, akárcsak a legtöbb 
moralista, a kölcsönösség ( . . . ) nélküli tudatban kerestem az erköl
csöt, de most már úgy vélem, hogy mindez, ami egy adott pilla
natban a tudat számára történik, szükségszerűen a másik jélenlé-



téhez, vagy pillanatnyi távollétében a másik létéhez kapcsolódik, 
gyakran belőle ered. Ezt a valóságot, ezt az Ént, amely önmagát, 
mint a Másikért való, a másikkal kapcsolatban levő tudatot fogja 
fel, nevezem erkölcsi tudatnak." 

Az Autodidaktában levő látszatszerű abból ered, hogy igazából 
nem kommunikálható lény. Mesterségesen rövidre zárul benne az 
emberré levés ma még ugyancsak lezárhatatlan folyamata, és mint 
mondtam, zárt totalitásként kreálja, azaz csak kitalálja önmagát. 
S most már, ebben a vonatkozásban mellékessé válik, hogy a hu
mánus értelmiségi karikatúrájának állóképévé merevül, a hang
súly a merevségén van. De mindez, mint említettem is, nem el
szánás dolga. Az Autodidakta nem választott, nem döntött ön
maga ügyében, hanem körülményeinek és egyéni tulajdonságainak 
bonyolult összjátéka révén döntődött el benne a lemerevedés. Köz
te és Roquentin között egyetlen pillanatra sem jöhet létre párbe
széd, tényleges kommunikáció, amelyben közvetíteni tudnák egy
másnak a saját eleven tartalmaikat. A szánalom és az émelygés, 
amit Roquentin táplál irányában, nem visszajelzések, csak lerea
gálásai lényének. 

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy az emberré le
vés stádiumának elérése közvetlen összefüggést mutat a lényegi 
kommunikáció megteremtődésével. Az ember erkölcsi tudatának 
ideális megnyilvánulása a párbeszéd lehetne. A párbeszéd jelzések 
és visszajelzések, sajátosan új tartalommá szerveződő együttese. A 
bennem és a másikban levő bizonyos tartalmaknak a hasonlóság, 
illetőleg a markáns vagy csak árnyalatnyi különbözőség alapján 
történő egyeztetése. E tartalmaink aktivizálása, megelevenítése, 
esetleg lejátszása. Ha az erkölcsi tudat lényegi megnyilvánulása a 
kommunikáció, a párbeszéd a másikkal, akkor az is feltehető, hogy 
tudatunknak ez a dimenziója sokkal aktívabb és intenzívebb, mint 
ahogy az eddigiek alapján feltételezzük. 

„Nem vagyunk teljes emberek — mondja Sartre. — Olyan lé
nyek vagyunk, akik küzdelem árán igyekszünk eljutni az emberi 
viszonyokhoz és az ember meghatározásához. A csata teljében va
gyunk éppen, de annyi bizonyos, hogy a csata hosszú évekig el
tart még. Azért folyik, hogy ember módra éljünk együtt, és meg
határozzuk az embert." Ha párbeszéden az erkölcsi tudat lényege 
szerinti megnyilvánulását értjük, akkor a mi műfajunk legfeljebb 
a monológus lehet. Mert ha nem is egész lényünket meghatározóan, 



mint az Autodidakta esetében, de megnyilvánulásaink túlnyomó 
többségében, így vagy úgy, a lemerevedés jellemez bennünket. 

A párbeszéd a mi időnkben még, alighanem, csak „hőemelke-
dés". 



A TÜRKMÉN LOVAS 

J Á N L A B Á T H 

Be sem fejezte a mondatot, mihelyt megérezte, hogy részévé ol
vad a tömegnek, az pedig a szélesre tárt kapun át a hosszú, ívelt 
padsorok közé sodorja. (Vigyázzon, hova lép! Ez az én helyem! 
Nézze, mi van a jegyére írva! Ne pofátlartkodjék! Mindnyájan be 
fogunk férni. Sok jó ember kis helyen is elfér. . . ) Jóból is, rossz
ból is több jutott nekik annál, amennyit szerettek volna. Fülledt 
levegő volt, s undok verejtékszag lebegett benne. 

Mit keresek én itt tulajdonképpen? — morfondírozgatott. Nézte 
a sátor faragott faoszlop alakúra fölhúzott falait, a tömör néző
sorokat, a kerek porondot. Ezennel magam is része lettem Mile 
világának, gondolta. Biztos, hogy röhög rajtam..., de nem vett 
észre ilyesmit, s ez megbillentette az egyensúlyát. A porondon ép
pen az utolsó simítások folytak. Mégsem szabad alábecsülnünk Mi
iét, tette hozzá, o tudja, mit akar! Erről azonban nem volt egé
szen meggyőződve. Végül is, mi közöm az életmódjához? Ez, ami 
itt összeköt bennünket, ez csak véletlen. Csak egy hülye véletlen. 

Kioltották a fényeket. Bevonulnak az artisták, élükön a rende
zővel. Sokan vannak. A kezükben virágok. A rendező szónokol. 
„Demagógia", veti oda valaki. Végre az artisták szétszórják a 
csokrokat, s a zenekar robbanásszerű indulóba kezd. 

Aznap este nem volt szándékomban odamenni, kezdte, hogy gon
dolatait a Miiével folytatott iménti párbeszédre kapcsolja. Vlado 

Ján Labáth 1926-ban született, foglalkozása szerint mérnök. Verseivel fris
se séget, mozgalmasságot hozott a hatvanas-hetvenes évek jugoszláviai szlovák 
költészetébe. Két versköteléért 1973-bam megkapta Újvidék város októberi 
díjat. Labáth egyúttal a modern szlovák elbeszélésnek is kiemelkedő egyénisége. 
1963-ban adta ki A tütkmén lovas című, ma már klasszikusnak számító elbe
széléskötetét, amely a jugoszláviai szlovákság modern irodalmi kifejezésének 
előfutára. A kötet címadó novelláját közöljük. 



a verseit olvasta. Gyöngécske szövegek voltak. „Így nem írnak 
verseket", mondta volna, de csak magában fűzte hozzá: Mit tudsz 
te erről?, s nem bírt szabadulni annak a kisdiáknak az érzésétől, 
aki valami városba csöppent, s úgy érzi, hogy elveszett, mint egy 
kakas, ha idegen szemétdombra kerül. Egy lány ült mellette, mé
lyen dekoltált fekete ruhában. Úgy ismerte, hogy ő a fekete hajú, 
magas homlokú és vágytól csillogó szemű Mária az első évfolyam
ból. 

„Szörnyű versek", mondta Mária, mintha csak az ő gondolatait 
olvasta volna. Hősünk pillantása belebonyolódott a lány buja haj-
zatába, mely vállát és arca nagy részét is elborította, majd ölében 
kuporgó nyugtalan, hosszú ujjain siklott alá. A lány olyan nézés
sel pillantott rá, amelyben több rejlett egy párbeszédre való kezde
ményezésnél. 

Egyszerűen egy kacér nő, szögezte le magában, mintegy véde
kezésül, de tudta, hogy ez nem igaz, s hogy az este másik partján 
lesben áll valaki: valaki, akit nem ismert, de sejtette róla, hogy 
ott lapul, s hogy ez nem jó. 

Ismét megpróbált véleményt nyilvánítani, de valami elakasztot
ta, ezért csak annyit mondott: „Vladótól bizony többet vártam." 
örült, hogy kitérhetett az ítéletmondás elől. Valami győzelemfélét 
vagy megkönnyebbülést érzett az egészben, mint mikor az ember 
eltépi magát egy szakadék látványától. Persze, valami kárhozato-
san vonzó is volt a látványban. 

„A költészet nagy dolog, nem szabad alkut kötni vele", mondta 
Mária, míg szeme olyan színűvé lett, mint az égbolt a hegyek fö
lött. Érezte, hogy ibolyántúli sugarak áramlanak belőle, amelyek 
képesek kioltani a látását. 

„Olyan, mint az élet", mondta, s a lány jelenléte olyan szavak
ra ösztönözte volna, mint „akár a szerelem", valami olvasmány
emlék nyomán. Mégis úgy alakult a dolog, hogy ezt az egész pár
beszédet Máriával valószínűtlennek érezte. Mit tudott ő a szere
lemről? Azokban az időkben, amikor ő volt serdülő kamasz, sze
relem nem létezett. Manapság az a leghelyesebb, ha az ember se
hol sem köti le magát, hallotta valakitől, aki az életet a gyakorlati 
oldaláról fogta föl. 

Mária továbbra is úgy beszélt, mintha a férfi magányának falait 
próbálta volna áttörni, ő pedig óvatosan, mint a csiga a héjából, 
ki-kidugta onnan a fejét. 



Most Mirjana olvasta a verseit. Olyan érzés fogta el, mintha 
ködön át figyelt volna. Zakatol, zakatol, de magot nem ad, jutot
tak eszébe a professzor szavai. Máriát nézte. Aztán valóban a köd 
jutott eszébe, a köd a folyó fölött, amelyen a januári átkelés tör
tént. A folyón zajlott a jég, s léggömbök gyanánt pukkantak kö
rülöttük a gránátok. „A haldoklásban mindenki magányos", írta 
a huszonnégy éves költő, ö ekkor töltötte be a tizenhetet, s életis
merete a szőke Elena képébe öltözött, aki szerette, akivel a csó
nakba szállt, de mire elérték a túlsó partot, Elena már nem élt. 

„Mesélj valamit magadról", szólt Mária, míg mentek az utcán. 
Mély és lágy volt a hangja, mint az áprilisi alkony. 

Csupa egyhangúság, gondolta. Eszébe jutott, milyen gyötrelmes 
érzés volt, amikor beiratkozás előtt az önéletrajzát fogalmazta. 
Ugyan mi érdekes akadhat az életemben, amiről cseveghetnénk? 

Haladtak egymás mellett a Köztársaság téren, amely kihalt volt, 
s nem tartották be a forgalmi szabályokat. Némileg a konvenciók 
ellen is lázadták vele. 

„Odaadhatom, olvasd el az önéletrajzom másolatát." 
Mária ízléstelen viccnek fogta föl a dolgot. Kószáltak az utcá

kon, ahol a lámpák fénye ritkás, sárgás pocsolyaként ömlött el, s 
megállapította, hogy tulajdonképpen sohasem törte a fejét a múlt
ján. A múlt nem létezett. Csak a jelen volt. Meg a jövő. Volt a 
komor belgrádi éjszaka, volt Mária, aki az élet zászlaját lobogtat
va úszott rajta keresztül. 

A porond több változáson is átment. A lengő trapéz most kú
szott a nézőtér fölé. „Lezuhan!", sikoltotta hisztérikusan valaki, 
mialatt körben síri csönd feszült. Az artistanő összevissza pörgött 
a levegőben, s a nézők hátán föl-le szaladgált a hideg. 

„Oda van kötözve", szólt Mile, s ezzel megtörte az élet és a ha
lál mezsgyéjén billegő pillanat varázsát. Csák a banális kör ma
radt, ahonnan az imént elvonultak a kutyák, most pedig, a műsort 
követve, a bohóc jelenik meg rajta. A végén minden banális lesz, 
s közben Mile életfölfogására gondolt. Miiéből sosem lesz doktor, 
mondta magában, de az sohasem okoz majd neki fejtörést. Nem is 
meri majd senki fölhánytorgatni előtte. 

A trapéz magasan a nézőtér fölött lengett, ő pedig ük Miiéhez 
préselve, s egyedül érezte magát. Közben arra gondolt, hogy kim 
milyen forró a Júliusi éjszaka, s hogy Mile biztosan el fog vonul-



ni azzal a magas szőke lánnyal, akit megismert. Lopva többször 
is megfigyelte a lány profilját, feltűnően kiálló arccsontjait. 

„A bohóc belevaló pofa", szólt Mile. A szőke lány a hasát fog
ta, szája kapu nagyságúra nyílt. 

A nézők tapsoltak. Kispolgárok, szerette volna kiáltani. A né
zők kacagtak, ő pedig érezte, hogy eltűnik a kerekded térségből, 
amit a sátorponyva határol, s kijut az utcára, az idő örvényébe, 
mely könyörtelenül nyeli a napokat. 

Később mindkét kezével egy reggelbe fogózott, amikor a lányt 
már nem Máriának, hanem Maninak szólította, s mindketten ré
gen fölhagytak már az áprilisi est talányának a fölfejtegetésével. 

„Komolyan gondolod, amit mondtál?", kérdezte Mária, míg fé
sülködött. 

„Mit?" 
„A korsót, amit a fagyok szétmartak." 
„Ez az én filozófiám", felelte ironikusan. 
„Sohase filozofáltam. Azt mondják, hogy az egész egy nagy 

hülyeség." 
„Köszönöm." 
„Meg vagy-e győződve arról, hogy a filozófiából meg lehet 

élni?" 
„Egyszer se törtem rajta a fejemet." 
„Ideje volna már, hogy elkezdd." 
Arcába bámult a lánynak, ismeretlen térségeket fedezett föl a 

tekintetében, s újra megállapította, hogy lényegében nem ismerik 
egymást. Már három esztendeje laknak itt együtt ebben az apró 
szobában, de alig ismerik egymást jobban a házmesternél, aki 
minden reggel az ablakuk alatt szórja ki a szemetet. Mile, az be
levaló srác. Így mondják róla. Valaha mozdonyvezető volt, s még 
ma is a fülében zakatol a Simplon-expressz robaja. Mesélt nekem 
erről, s én megértettem, mert nem könnyű ám házmesterkedni, ha 
az ember már beleolvadt a tüzes paripa bizarr lényébe. Miért ép
pen Mile jutott eszembe? A tejes nénihez is mérhettem volna a 
dolgot. Az ördögbe a tejes nénivel! A tejes néni, az maga az egy
hangúság. Mile, az más. Mile fölkantározta a tüzes paripát, s le
bukfencezett róla. „A tüzes paripa nem türi a szeszbüzt", mondta 
neki valaki az irodában, ha jó nevelést kapott az illető, mert az 
embernek kötelesek mondani valamit, ha elbocsátják a szolgálatból. 

Kitekintett az ablakon, s látta, hogy a szemétgyűjtők már üre-



sek. Furcsának találta, hogy ezúttal nem hallotta a pléh süketen 
kongó zörejét. > 

„Igényled-e, hogy újra megmagyarázzam a dolgot? — mondta 
valamivel később Manának. 

„Nem." 
„Akkor hát a beszélgetésnek vége." 
Vette a felöltőjét, s berántotta maga után az ajtót. A folyosón 

összehúzta a kabátövet, s lefelé indult a megcsavart lépcsősoron, 
képzetei közt Maña arcát cipelve. A kép lassan halványulni kez
dett, gyöngült benne a valósággal való kapcsolat, míg végre ki 
nem söpörte belőle az udvar friss légáramlata. 

Haladt a hosszú utcán, mellette acél sínpár futott, mint egy 
testet öltött geometriai tétel. A villamos éppen elment. A villa
mosok mindig az orra elől mentek el. 

Az utcasarkon vásárolt egy újságot, de bele sem nézett. Átvá
gott egy kereszteződésen, s túl rajta cigarettát vett. Ekkor már 
olyan utcán járt, ahol morajlott a forgalom, s személyisége lassan 
fölszívódott az általános iramban. Szerette ezt a városi sokadal
mat, mindig el tudta őt ragadni a nyüzsgés. 

Manara gondolt, aki a záródolgozatát írta. Egy hónap múlva 
diplomái, gondolta. Hadd diplomáidon! Miért kellene emiatt meg
keserítenem a reggelt? 

A reggel komor volt, de őt ez nem zavarta, hanem teli tüdővel 
szívta befelé, s valami lendületfélét érzett, mely minden új keresz
teződéssel tovább fokozódott benne. Olvadást érzett a levegőben, 
noha a hőmérő a gyógyszertár ablakán nem erről tanúskodott. Ö 
azonban sejtette, hogy a telnék már vége, s nem tudta elhessegetni 
ezt az érzést. 

Ugyan mit tud Maña egy ilyen reggel varázsáról} — töpren
gett. Itt nem segít a matematika. — Azt hiszem, itt van a mi köl
csönös meg nem értésünk lényege: Igen, megtaláltam! Gondolom, 
ezt pontosabban is körül kell határolnom: nem egyezünk annak a 
reggelnek az értékelésében, amelyiken a befagyott korsók darabok
ra szoktak hullani. A korsó széthullhat, ahogy vízzel is meg tud 
telni. Az enyém most éppen széthullóban van. Érzem, hogy po
tyognak a cserepei. Iszonyú csörömpölés ez, a, potyogó cserepeké. 
Az ember elveszítheti benne az életét, vagy elfeledkezhet magáról. 

Ténfergett az utcán, -s arra gondolt, hogy Maña szívéből valami 
követ csinált, s ez sohasem fog már fölolvadni. Eddig csak sejtelme 



volt róla, de most meg is bizonyosodott. Csak azt nem tudta, 
hogy az évek álltak-e az útjukba, vagy az az út már korábban is 
el volt-e torlaszolva. 

„Nem megyek vizsgázni", mondta. Mariának igaza volt. Neki 
mindig igaza van. 

Aztán egy másik utcán is végigbaktatott, de nem fordult be 
jobbra, hanem a sarki kávéházba ment. A kávéház szinte üres 
volt. Csak két férfi ült az egyik asztalnál: megesküdött volna rá, 
hogy gépkocsivezetők. 

„Egy szilvóriumot", mondta a pincérnek, majd egy hajtásra ki
itta, s így szólt: „Még egyet hozzá", végül azt gondolta: még le 
találok részegedni, de erről nem volt meggyőződve, ezért nem is 
aggasztotta, hogy iszik. 

Maña nem ért engem, gondolta. Tulajdonképpen ahhoz, hogy 
megértsük az embert, meg kell őt ismernünk. Mi pedig nem ismer-
jük egymást. 

Észrevette, hogy ma már másodszor jutott eszébe egy bizonyos 
megállapítás. Ismét Manara gondolt, aki most szorgalmasan ta
nul, és tudja, mit akar, amíg ő itten ücsörög, kifeszítve egy kín
padon, a geometria őrült vonalai és valami más dolog között, ami 
olyan igen valószínűtlen, hogy csak egy szétfagyott korsó szim
bólumával lehet kifejezni, de közben senki sem érti az egészet. Kü
lönben is mi a jófenének kellene érteni az embert? 

Ült a kávéházban, ahol a két gépkocsivezető jól emészthető vic
céket mesélt, és sporthíreket böngészett. (A Zvezda hebehurgyán 
két pontot veszített az őszi bajnokságon, s most kénytelen lesz 
teljes gőzzel ráhajtani. Perót dühíti a dolog. A pincért nemkülön
ben.) 

Még egy töményt felhajtott, kihúzta táskájából a kéziratot, s 
még egyszer figyelmesen elolvasta. Elégedett volt vele, csak néhány 
géphibát kellett kijavítania. Fizetett, s indult a szerkesztőségbe.: 

Ez történt három hónapja. Most itt ül Miiével a cirkuszban, jól
lehet ezért már maga is gúnyolta magát, s nem bírta fölfogni, 
miért, Mana pedig nem bír belenyugodni, hogy ő, a társa otthagy
ta az építészmérnöki kart. 

A porondon egymást váltogatták a tigrisek, a kötéltáncosnők, s 
most bukkantak föl a lovasok. Feszülten figyelt, mert szerette a 
lovakat, s őrült körvágtájuk azt a távoli országot varázsolta a kép
zelete elé, ahonnan a lovas szemében egy darab kék ég is ott csil-



lógott. Semmit sem tudott arról a földről. Nem ismerte a lovast, 
akit az élet örvénye kitépett a szülőföldjéről. 

A lovak veszett iramban vágtáztak, s a fölvert por a sztyepp 
beláthatatlan terei fölött kavargott, messze túl a Kaspi-tengeren . . . 
Kigyulladtak a fények, a műsor véget ért. 

Kint nyári éjszaka fogadta, üres utcákkal és kimért házsziluet
tékkel. Ment, ezek állkapcsai közé csukottan, s megint úgy érezte, 
hogy elveszett lélek ő ebben a városban. 

Jó alakja van iíile szőke nőjének, gondolta, míg búcsúzott tő
lük. Azt a Mariával kapcsolatos dolgot nem kellett volna monda
nia. Nincs szükségem közvetítőre. Aztán sokáig nem gondolt sem
mire, csak gázolt a városon át a vidéki ember magányával. Ké
sőbb az üres szobára gondolt, ami várta. Maña visszatér, állította 
meggyőződéssel, az nem kétséges. Átvágott néhány kereszteződé
sen, ahol nem volt forgalom, s örült, hogy nem kell az útját hosz-
szabbra nyújtania. 

Mi hát a probléma?, töprengett tovább, mikor egy meredek ut
cán kezdett lefelé ereszikedni, s néhány utassal találkozott, akik 
most jöttek a vonatról. Választ nem kapott, csak újabb kérdések 
bukkanták föl. Minden kérdés újabb kérdést szült, s ahogy ment, 
képek merültek föl az életéből: ellentéteket látott bennük, amelye
ket sohasem próbált föloldani, tájakat, amelyeket sohasem próbált 
meghódítani. 

összebonyolódott az egész, mondta magában, s messzebb látott, 
mint az első pillanatban gondolhatta volna, s szinte visszarettent 
a fölkínálkozó döntések elől. Később megállapította, hogy tulaj
donképpen kevésbé ismeri magát, mint a magányt, amelyet az az 
éjjeli csavargás adott neki. 

„Mit keresel itt?", hallotta a hangját egy fojtott visszhangban. 
„Aranyat ások." 
„Megtaláltad-e?" 
„.... 
„S mire neked az arany?" 
„Ezen nem törtem a fejemet." 
Később megfigyelte, hogy még egy probléma van itt. Ma nem 

akarok problémákat, szólt magában határozottan, s arra gondolt, 
mekkora ostobaság volt tőle, hogy elment abba a cirkuszba. Ekkor 
már az utolsó kereszteződést is maga mögött hagyta. Mindig gyű
lölte ezt az utcarészt, 



Maña visszatér, gondolta, mintha elfelejtette volna, hogy ezt 
már mondta egyszer. Aztán arra gondolt, hogy egy egész részt át 
kell majd dolgoznia a könyvében. Később eszébe jutott a pénze, 
ami nincs, meg a vizsgái, amiket nem tett le. 

Igazán hülye voltam, hogy elmentem a cirkuszba, hangsúlyozta, 
maga sem tudva, miért. Később, a ház közelében, mintegy össze
függéstelenül ez jutott eszébe: Sose vágd el a fa gyökereit, mert ki 
fog száradni!, s érezte, hogy ez már valami. De ez sem tartalmaz
ta az egész problémát. Ez csak a megoldás volt. A probléma a 
türkmén lovas volt, akit kitéptek szülőtalajából, s a világ pólusai 
közé taszítottak. 

Nos, ez az!, mondta magában, s kinyitotta szobája ajtaját, amely 
mögött senki sem várt rá. 

KONCSOL Laszlo fordítása 



HASADÁSOK 

V A S S É V A 

I. 

épp a szemedbe tűzött a fény 
amint lerántottad a lepedőt 
rések mögött megtörő mozdulat 
magadnak maradnak grimaszaid 
hasadások hasadások 
az égen 
épp a szemedbe tűz a fény 
(mit akar megvilágítani benned) 
mi marad egészben 
itt fönn a tetőn 
a cserepeket kicserélték 
a rések 
hová kerültek 
szerepeink áttetszőek 
amint elvonulunk mögöttük 
mesteri alakításaink 
vannak igen szép hétvégeink 
agyonmesélt filmjeink 
csak rágni rágni a vásznat 
mígnem fogaink kihullnak 
reggeli ebéd vacsora 
szerbtúróval petrezselyembéllel 
megüszkösödött meztelen gyökér 
hogyan is kerültél 
újra a folyóhoz 
felhúzott térddel ültél 



a parton 
csapkodott éppen az eső 
verset kellett olvasnod 
hogy asztalhoz ülhess 
papír ceruza elkészítve 
a címzett elrejtőzött éppen 
idegeink gyöngék talán 
hogy fogva tartsuk verseinkben 

mint ki álmából 
korhadt palánkon 
visszalopózott — 
a folyó 
gubbasztó napjaid 
csúsznak utána 
szép zsíros földrétegek 
komoly alapozás 
szóálló falak 
sikátorok 
a kilátás igen szép 
errefelé 
toronyház nem csúfítja 
utcánk 
álltál az ablak mögött 
kijártál ide a sarokra 
úsztatni napjaid 
testes hajók siklottak a vízen 
mint egykori nőideálofc 
kemény diót törtél 
a dombon 
az is töretlen legurult 
megüresedett udvarunk is 
felpattogtak a téglák 
falban 
tüdőben 
kötőanyaghiány 
rövidre szabott soraink 
négyzet- és mondatkilométer 
határátjárója 



ül kis bölcsünk a hegyen 
töri fejét egy kövön 
lepattanté 
kiszakad-é 
egy szögletes 
mondat 
már fáj 
még fél 
majd feljavul 
miért fogy 
megsodort fonalad 

mély fészek 
meleg folt 
most fogd 
mert fagy 
fagy a víz 
feszíti poharunk 
vékony falát 
még fűt 
még fog 
ne gondolj semmire 
épülnek soraink 
és ez a fontos 
vagy mondjam 
hogy én is 
ültem a parton 
csapkodott éppen az eső 
verset kellett olvasnom 
hogy asztalhoz üljek 
papír ceruza elkészítve 
a címzett elrejtőzött éppen 
idegeink gyöngék talán 
hogy fogva tartsuk verseinkben 
vagy 
nem is tudom 
talán elvakított bennünket 
a fény 



II. 

vajon a tartalom 
az erőszakos látszat 
mely zaklatja soraid 

sorok mögötti 
vagy 
sorok előtti 
csend 

szobaverseink 
igen szépen 
nőnek 
hajtással szaporíthatok 
nemesítlhetők 
fintorainkkal 

beléd tetoválták 
rád sütötték 
vele 
vagy nélküle 
tépve magad 
vagy felengedve/ 
sóhajtva 
felállni 
lám 
itt a nap 
centizi éveink 
ablakodba szóródó 
rügyek 
s ami ilyenkor 
vele jár 

udvarban száradó 
ruhák 
ujjúkba kap a szél 
finom kis elrugaszkodás 
röptünkben 
kötél után kapni 
átlendülni észrevétlen 
a sáncokon 



fönt a dombon már 
szélmalomharcot vívnak 
szakadozott vitorla 
a malom falán 
s a tiszta liszt 
akár a párna 
zúzás utáni puhaság 
arcodon 
fönt fülmagasságban 
az árnyék 
szemed alatt 
a finom porok 
alapos árkolás 
a homlok falán 
meddig simítgatni még 
sorainkat 
higgadtan beállni a sorba 
a formát alakunkhoz szabták 
előnyös szociális környezet 
udvarunkban 
lomb pad 
újranyírt sövény 

III. 

Mozdulatainkon egyszerűsíteni kellene. Amint a 
gyufa sercen. Amint víz alá buksz. Amint a tó. 
Az álló mozdulat. Ablakodon átsikló reggelek. 
Feltartóztathatatlan telek. Időérzetünk csalna 
talán? 
Kitérő beszédek, éles kövezet, szavak sebzi k 
fel torkodat. Az írott szó jobban csúszik-e? 
S jobban kicsúszik-e? Menthetetlen sorok, ta
risznyába varrt amulett. Amíg sikerül magad
dal cipelned. A súly, akár a zsákban hurcolt 
állat, olykor oldalra ránt. Előre elképzelt 
örvénykarikák. Belépni-e a vízbe vagy mélyen 
alábukni? Amint hozzád csúszik a zúgás. A súly 
lezuhan. 



Megalapozott terepeink. Fúrókat nyomnak a föld
be. A fákat eltüntették. Port kavar a szél. 
Tavalyi avar a talpakon. Húzások. Csavarások. 
Vers csapdossa arcod. Menékülni-e a szótól? 
Elszorkani vagy megszorítani? 
Ládákban színtelen tulipán. Halványuló nap
jaink ornamentikája. Adottságok és környezet. 
Agyonhasznált lehetőségeink. Sikertelensége
ink mutatói. 
Könnyű felhő az égen. Súlytalan madarak. A szárny 
előnye, zuhanásveszély. 
Tűző nap, kemény fűszálak, lépsz egyet a gyepen. 
A labdák előgurulnak. Bemelegítés, rajt, lazítás. 
Múló mozdulat. 
Vonásainkon egyszerűsíteni kellene. Amint a tó. 
Amint a rétek. Két bokor közül előreugró várat
lan pillanat. 



DORDE SUDARSKI RED VERSEI 

EGYÜTTÉRZÉS 

hosszú álmatlan 
zilált éjszakákon 
mennyi élvezettel 
munkálkodtak 
megteremtésén 
és 
amikor kilenc hónap multán 
megszületett 
felsírt 
nem minden ok nélkül 

VALLÁS 

Zbigniew Januszevskinak 

amikor a lengyelnek 
valami nyomja a lelkét 
elmegy a legközelebbi 
templomig és 
Istenhez 
fohászkodik 

egy egészen középszerű fohász 
már segít rajta 



amikor nekem nyomja valami a lelkem 
nem számítók Istenre 
(azt sem tudom tulajdonképpen 
ki mondott le 
kiről) 
magamba fordulok 
és ettől 
semmivel sem lesz könnyebb 

HANGOK 

a Pirosi út és 
a Kornelije Stankovié 
utca sarkán 
napokig bontottak 
néhány régi épületet 
és hordták szerteszéjjel 
a cserepeket 
tégláikat 
és gerendákat 
új házak és nyaralók 
számára 

minden hang 
mely éveken át 
rakódott a falakra 
most eltűnt 

a leradírozott területen 
új otthonókat 
építenek majd 

műszaki szótár 
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MEGKÖNNYEBBÜLÉS 

míg a piszoárba vizelek 
bejön egy ember 
(arra gondoltam éppen 
hogy emberszabású lény vagyok) 
a piszoár fölé hajol 
és megkönnyebbül 

a vécéfalon azt írta hogy 
megkönnyebbülésre használj 
papírt és ceruzát 

sdká gondolkodtam ezen 

IMÁDAT 

imádom az idősebb 
nőiket 
az utcán 
a színházban 
az áruházakban 
elnézem őket 
figyelmesen 
álmodom róluk 
amint teljesen 
meztelenek és puhák 

mintha 
(érzem) 
még valami 
lenne 
rajtuk 

az öregemberek 
elégedetten 
dörzsölik tenyerüket 



VERSENYFUTÁS 

ülök a villamoson 
mely Európa 
legnagyobb temetője 
mellett döcög 
(Varsó-Brudno) 
négymillió halott 
a vörös fal mögött 
és figyelem 
két lovas 
egy kutya 
és a villamos 
versenyfutását 

a lovasok 
a kutya 
és a villamosvezető 
nem értik 
hogy már régen 
elvesztették ezt a versenyt 
az elnémult négymillió 
lovassal szemben 
a vörös fal mögött 
és nem tudják 
hogy e versenyfutást 
csak később nyerik 
majd meg 
amidőn már a legkevésbé 
sem számítanak rá 

SZIGORÚAN BIZALMAS 

szigorúan bizalmas című versében 
böndör pál azt írja 
hogy a kagylóhús 
az r-rel végződő hónapokban 
a legízletesebb 



mivel én Varsóban élek 
egyáltalán nem jutok kagylóhoz 
az emberek viszont 
becsukódtak 

MÉZ 

nincs méz 
májam 
tüdőm 
beleim 
számára 

mézesheteim idején sem 
juthattam mézhez 

amikor meghaltam 
a méhek 
rendszeresen leszálltak 
síromon 

FÜLÖP Gábor fordításai 



GYÖNGYÖM, VIRÁGOM (III.) 

B R A S N Y Ó I S T V Á N 

4. 

Az érthetőség szempontjából könnyebb lenne felvázolni egy 
Krauséval eltöltött estét, éles, már-már teátrálisnak is mondható 
mennyezeti megvilágításiban, szigorúan zárt fénynyaláb alatt, míg 
az, aki vele tölti üres estéjét — a kert felől, a nyitott ablakon át 
jellegzetesen nyirkos, komposztszagu levegő áramlik befelé, sőt 
talán még kacsaól is van a közelben (erre az időnként fel-felerősö
dő zihálásból lehetne következtetni, ami a tömött kacsa légcsövébe 
került kukoricaszemtől is eredhet), de a lóistálló szaga teljesen fel
ismerhető, azonosítható, bár csupán elenyésző százalékú ammó
niákpárát lehel minden egyes lélegzetvételkor a tüdőbe —, alig lát
ható, sőt teljességgel láthatatlan, mert szinte egyáltalán nem lehet 
megkülönböztetni egy párnázott székre vetett, sötétlő ruhacsomó
tól, kopottas esti öltözéktől, s hogy válaszait jobbára csak merő 
hallgatással érzékelteti, valójában nem is kötheti le Krause figyel
mét, puszta jelenlétével nem is indíthat el gondolatmenetet: ta
pasztalatlan vagy morózus kedvű társalgó, bár életkora jóval túl 
lehet az ötvenen vagy a hatvanon, ettől tovább már nemigen me
részkedhetne a sötéthez szokott szem sem. Krause mindenesetre 
színpadias pózt ölt, vagy ebben tetszeleg, réges-rég látott színházi 
előadásokból igyekszik feleleveníteni valamelyik negatív vagy 
pórul járt hős szerepét — a darab, amelyből a részlet származik, 
kétségkívül olaszos, patetikus, riasztó árnyakat vető, semmiképpen 
sem hétköznapi, mintha egészen a padló alatt burjánzana, s innen 
védhetetlenül csak a visszhang hatolna a cselekmény középpont
jába: tulajdonképpen melyik cselekménybe? Itt ugyanis nélkülöz
hető mindenfajta cselekmény, kívül helyezhető a lámpa fénye által 



befogadott körön, és valahogy így hangzik a meghatározhatatlan 
dikció: 

— Most új utakat is választhatnánk magunknak, akár a kétség
beesetten vándorló hollók. Én még emlékszem azokra a vadász-
estélyekre, amikor a megjelentek még bizonyosat tudhattak egy
másról — no, nem, nem, a hölgyekre itt nem gondolok, csupa sej
telem volt még a ruhájuk is, pedig néhányukat elég sokan ismer
hették, hanem hát a diszkréció! —, azután meg mindig nagyon 
is szépen összejött a társaság. 

A terem, a helyiség vagy a szoba sarkából csak alig hallható 
mozgolódás erre a válasz, mintha macska fészkelődne vagy valaki 
keresztbe vetett lábát váltaná — kifényesedett, bolyhosodni kezdő 
kelme susogása —, esetleg frissen megsodort cigaretta nyálazásának 
a hangja hallatszik, ahogyan a nedves ízlelőszemölcsök végigfut
nak az alig kitapintható papír pár milliméternyi felületén, egy 
vékony sávot, tulajdonképpen a semmit nyálazva ujjtól ujjig és 
vissza, ám az előadó a legokosabban teszi, ha mindezt hallgatás
nak tekinti, áthatva az iménti, már említett zibálástól, amely egy 
tömött kacsától, sőt, mire a hallás megszokná, sokkalta valószí
nűbb, hogy egy, a szomszédos szobában tartózkodó moribundustól 
származik, akivel még nem volt alkalma összeismerkedni, de ahogy 
előbbre és előbbre haladunk a történelemben, történetben, vagy 
csupán ebben a hibátlan és selyemként tapintható ősz közepi sö
tétedésben, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy fölösleges volna ilyes
mire vesztegetni az időt, amennyiben ez az ismerkedés ennyit vá
rathatott magára, nyugodtan áthajolhat a végsőkig ismeretlenbe, 
óhatatlanul bekövetkező önmegismerésébe, önpercipiálásába az 
anyagnak, bár túl az érzékek határán, úgyhogy csak azt lehet rá 
mondani, miszerint van, múltja és jövendője valamiféle homályos 
vagy aligha kiagyalható átalakulásokban lappang, amelynek elég
gé fontos tényezője lehetne az idő, de hol van az idő, az az i d ő . . . 

— Azután meg eléggé nehéz volna pontosabban behatárolni, 
hogy valamennyi alkalommal határozottan miről is folyhatott a 
szó (a kéz árnyéka itt valami magasságot sejtet, a mennyezet sar
káig szökik fel, mintha bizonyos régiókat vagy legalábbis színvo
nalat jelölne, közölne vagy adna meg, talán tévesen, sőt elbizony
talanodva, már-már csupán kinyúlva az emlékezet hullámveré
séből, végzetesen felerősödő sodrásából — segélykérően? beletörőd
ve? még mindig küszködve? —, ám végtére mégis elfogadja magát 



olyannak, amilyen, valaki prédájának vagy gesztusai alakítójának, 
egy pillanatra mintha még a szenvedélye is csillapodna, kényszerű 
legyintéssé egyszerűsödne, végét szakítva mind az adott borongás
nak, mind a múló lelkesedésnek), de néha még eszembe jut, hogy 
egy esetben kénytelenek voltuník néhányan távozni — honnan is? 
—, annyira ízléstelenné és trágár rá fajult a társalgás: valaki sza
kadatlanul arról beszélt, hogy az utcán a lámpa alatt egy idős 
hölgyet látott, amint a szükségletét végezte, s utána papírral tö
rölte magát, amit egy fiatalabb nyújtott át neki, képtelen és ide
gesítő jelenet volt, telizsúfolva valami undorító perverzitással, nem, 
visszataszító kéjelgéssel: emberünk alaposan be lehetett szeszelve, 
és mindenkit ezzel a mélytudati értesülésével traktált, zaklatott, 
személyes élményként kényszerítve a többiekre a legkevésbé sem 
személyest, akkora aprólékossággal ecsetelve, habzsolva a részle
teket, hogy mindenki kénytelen volt nem csupán elhinni, hanem 
maga elé is képzelni, mint valami látomást; úgyhogy akkor felke
rekedtünk és nekivágtunk az éjszakának, jobb helyet szerettünk 
volna találni, szellemi feloldódásra vágyódók, és csak utóbb hallot
tuk a lövéseket — hármat vagy négyet, oly gyorsan ismétlődtek, 
akár valami vezényszóra felcsattanó sortűz, s ennélfogva nem le
hetett pontosan meghatározni, hány is volt —: gondohattuk, hogy 
sértődöttségünkben utánunk lövöldöznek, pedig arról volt szó, hogy 
valaki megunta a szószátyár barátunkat, s kivonszolta az udvarra, 
majd egyszerűen szétlőtte a fejét — hát azért volt szükség olyan 
sok golyóra. Különben honnan tudhatta volna meg az ember, hogy 
mi rejtőzött azokban az első önműködő, csőtöltésű browningpiszto
lyokban, amelyeket addig nem is igen volt alkalmunk látni, min
denesetre újdonságszámba mentek a dobtáras fegyverek után. — 
Krause itt mintha határozottan válaszra várna, de nemcsak a vá
lasz, hanem az esetleges 'kérdés is újból elmarad, csupán a kívülről 
behatoló zihálás erősödik már-már fenyegető, nem, figyelmeztető 
méretűvé, amit azonban egyikük sem vesz tekintetbe, talán mind
ketten külön-külön burokban, léglabdacsban élhetnek, akár a vízi
pók, s a kettejüket elválasztó közeg egyáltalán nem alkalmas szó
beli véleménycserére: inkább mutogatniuk kellene vagy jelbeszéd
del 'közölni egymással pillanatnyi ötleteiket? — bár a sötétbe hú
zódott társnak még a bőrszíne sem sejlik fel, és cigarettája parazsa 
is oly távol van az arcától, hogy inkább vakuló, véletlen fénynek 
látszik, pislákoló, röpülő szemcsének, mint eleven izzásnak. 



Azután ez is kihuny, valahogy belefakul, belefeketedik környe
zetébe, Krause pedig, miután belső zsebében megtapogatja tárcá
ját, folytatni szeretné imént megkezdett gondolatmenetét, de csak 
akadozva, súrolódva talál utat a szavak között, akár a lovas szán
kó a megolvadt hóban, s e képtől máris mintha köd szivárogna 
befelé a nyitott ablakon, fokozatosan homályosítva el a lámpa fé
nyét, mintha párával vonná be kívülről a burát: a jelenet átvál
tozni készül, későbbi vagy sokkalta korábbi eseményben szándé
kozik feloldódni, mint a rossz tintával írt írás a vízbe hullt papí
ron valami frontáttörésnél, amikor a hadilevéltár teljes anyaga a 
felfeszegetett és összezúzott ládákból kiszolgáltatva sodródik szer
te a szélben, a lapok felvert éjszakai madarakként özönlik el a 
szántásokat, lapulnak meg a barázdák vizeiben, mintha a károm
kodó katonákat követnék, akik innen jóval lőtávolon kívül buk
dácsolnak, s különben is ekkorra már bealkonyodott, vagy egy
szerűen a másik, sötét és sáros oldalára fordult a világ, oly hirte
lenül, hogy nem is jutott már idő rohamot indítani vagy vissza
vetni, egyszerre megbillent a föld egyensúlya a túlerő előtt, minden 
feljegyzés egybehangzóan ezt tanúsítja; tehát a lapok az éjszakai 
eső és a szél paskolása alatt neki-nékiiramodnak, a rossz minőségű 
és elázott, nyirkos papírt hangtalanul üti át a száraz kórok ágbo-
ga, akár valami nagy távolságban kilőtt puskagolyó, annyira fá
radtan és erőtlenül, már a dörrenést sem hallani mögötte, illetve 
szakadatlanul fel-felerősödve tör ki valami dörgés a nyugati ég
alj alól — az összezúzott arcvonal egyik, magát átvágni igyekvő 
szárnya vonulhat ott visszafelé vagy talán a foglyokat lövöldözik 
fejbe, a lámpák fényénél rendellenesen alkonyati színűre változtat
va a pocsolyák már sötét felszínét. Most ugyanaz az este a ház
ban: csupa felvont szemöldökű árnyék a falon, tiszti bojtok suhan
nak és csapódnak szinte szelesen a levegőben, a vállrojtok össze
sodort szálai pedig a kitárt ablakon be-becsapódó légáramlat üte
mére lengenek, akár a végleg megkésve kibomlott arany barkák, s 
valaki törzstiszti kézfejével az ebédlőasztalra terített szakadozott 
térképet csapdossa — úgy fest az egész, mintha eltévedt szúnyogot 
szándékozna szójjellapítani a papíron, s a többiek áhítattal figyel
nék hiábavaló iparkodását. 

Az ablakok alatt meg mintha örökös lenne a lábdobogás, csiz
mák tocsogása a földből kiázott téglákon, miközben a strázsák vo
nítása egybehan^zana a kutyákéval, messziről feltörő, gyűlölete és 



félelmet keltő hang — egyáltalán hol lehetne itt akár fél évszá
zad múltán is aludni, rászedve vagy legyőzve, amikor méreg ser
ked ki az ember ujján a körme alól, és senki sem képes felegyene
sedve járni többé, hanem bukott testtartással menekül át az utcá
kon, szerencsére sehol sincs fény, és az éjszaka fellegektől terhes, 
ahogy ez a vesztett csaták után szokott lenni, hogy keserítse a 
győztes diadalát: ha lehuppan lováról, hát ő maga is sárba tocs-
csan, s hiába néz körül, hogy egy hulla köpönyegében törölje meg 
lábbelijét; a hely elhagyatott, s úgy fest, mintha a hirtelen bekö
szöntött őszön kívül semmi egyéb figyelemre méltó sem történt 
volna a világban, amelyben különben is aligha lehet eligazodni, 
csupa elnagyolt terep, kaptató és ugrató, váratlanul felszínre törő 
út, ahol rendre elakadnak a szekerek, akár valami végtelen folyam
ágyban, és ekkor elképzelhetetlen fuldoklás veszi kezdetét, minde
nütt erőfeszítéstől prüszkölő igavonó és az erőlködéstől latyakba 
térdeplő ember, akiknek léte megmerül az átázott és felhígult föld
ben, mintha valamennyi teremtmény örökre elveszítette volna lá
ba alól a szilárd talajt, ami már emlékezetben sem igen volna fel
idézhető. Egy kézlegyintéssel tolva el magától a gondolatai vagy 
a megérzése által felkínált képet, Krause huzamosabban érzi most 
a földből felszálló párákat, kigőzölgéseket, melyek a kert felől 
áramlanak, a töviseikkel az estébe kapaszkodó rózsabokrok és az 
ágaikat sárba lógató, közönyösen meg-meglengető szomorúfűzfák 
közül — megmagyarázhatatlan temetői vagy kísérteties hangulat, 
amikor a levegőben már meglátszik a lehelet fátyla, és ideje lenne 
fűtésről is gondoskodni; szerencsére nem odahaza van, és jelenleg 
az utak is eléggé szilárdak ahhoz, hogy bármelyik pillanatban fel
kerekedjen, miután felöltőt vagy esőköpenyt kerített a nyakába, és 
gondatlanul magára hagyja e kibontakozni vágyó látványt vagy 
jelenetet a katonai törzskarral: csupán a telefirkált vagy -vonala
zott, összegyűrt és megtépázott térképet vinné magával az ebédlő
asztalról, mint egyedüli — későbbi — értéket, napóleoni vagy in
kább forradalmi háborúk emlékét, mert ha alaposabban belegondol, 
Napóleon, ismerve hadmozdulatainak és visszavonulásainak irá
nyát, aligha tehette a lábát ebbe a házba. 

Ez nem Borogyino. 
Hanem mi? 
Tehát marad a letört forradalom látomása, a széthulló, eltiport 

és megvert sereg, amikor szél támad, s akként lebegteti meg a sú-



lyos csipkefüggönyt, akár valami szellőzni kiakasztott szoknyát, 
menyasszonyi ruhát, amelyben a nők nemzedékei kötötték frigyü
ket valakivel, valamiért vagy valami által, egyszóval, elhaló elra
gadtatás, irgalom, meg'könyörülés, beteljesedés, sugárzása azoknak a 
fogalmaknak, amelyek mindétig egyugyanazok maradnak, csak a 
tartalmuk, tetszőleges lényegük változhat szerencsésre, szerencsét
lenre, balszerencsésre, érzékire vagy elutasítóra: csupa kiismerhetet
len állapota az emberi természetnek, vagy mindössze az adott test
nek és tudatnak, a fény és a sötétség suiholása a megveszekedett 
idegvégződésekben, dúcokban; szóval, ismét az a mérget sugárzó ujj, 
amelyre kénvirágként rakódik a sejtelmes, és vele szemben a bár
gyú, kézzelfogható lényeg, az önnönmaga elpusztítását fontolgató 
szándék ijedelem, riadtság — tükörképe annak, amivel megtelnek 
a zsigerek, s egészen az amaurosisig elfásítja a szemet, csonthéjú 
gyümölccsé szűkíti a koponyát, hogy mindent a jóval mérjen, a 
feltételezett jóval, kiürült álommal, a megmérhetetlen alkalmak le
hetőségeivel, ezek felidézésével, felfedezésével, láthatatlan egybe-
játszásával, amikor megnyílik az ajtó, és a nyirkosságtól dermesz
tő levegőjű udvaron átfutott fejkendős — nem, fehér bóbitás —, 
kipirult, sóvárgó, magakellető cselédlány közli: 

— Parancsoljanak, a vacsora tálalva van. 
Krause tulajdonképpen nem érti, főleg, amikor az ablaknak hát

tal állva a léghuzattól a függönyrojtok is a nyakába csapódnak; 
talán fehér, szűzmáriás lobogója ez az éjszakának, amelyet elszán
tan hordoznak meg, s ő, mint alkalmatlan jelenés ebben a törzs
karban, véglegesen jelentéktelenné válik, évszázados papírok fölé 
görnyedő figurává, aki még csak ezután fog sokára és véletlenül 
megszületni — csupán egy fantázia itt, esetleg a sötét panorámá
ból kibontakozó testi csalatkozás, hangulata az eredendő félreértés
nek, amelynek tisztázására sem most, sem később, egyáltalán nem 
kerülhet sor: függve marad hát egy pókfonalon, s aligha tudható 
meg több róla, mint amennyit egy pók vérvörösen világító sze
méből lehetne megjósolni, bár ha szerencséje kedvezőbb területre 
vezérli, nagy utakat tehet még meg az innen elhurcolt, kardvágá
soktól összeszabdalt, öreg bútorok között. 

De! 
Te, te tétlen, tunya halandó, akit mar örökre lekötöttek a tulaj

don örömeid, akinek egyetlen gondja évszázadok túlélése! Honnan, 



mely tájáról, fnely sarkából, mely 'viharzsákjából törhetnénk elő 
az égboltnak? 

Kétséges, elodázható, törlőronggyal letörölhető vállalkozás ez a 
halálunk utáni pátosz! 

Mindenesetre visszatérünk abba a kellemes, aggok menhelyéről, 
szegényházból vagy akármely gyötrő közösségből kölcsönzött lég
körbe ... 

Ahogy megfogom az összehorpadt alumínium tányér szélét, meg
érzem az oxidáció által kapott simaságát, s ugyanakkor szemem a 
kopás fényét kutatja, mert tudni szeretném, hogy vajon valóban 
az én tányérom-e ez: nevem kezdőbetűit ugyanis kés híján — mert 
kés már (mondják) nem való az én kezembe — elgörbült villám 
ágával egy alkalmas pillanatban, amikor nem fenyegetett az a ve
szély, hogy meglátnak, s ezért megrovásban részesülök, vagy egy 
hétre megvonják tőlem melegvízadagomat, eléggé kivehetően be
lekarcoltam az aljába: világosan ott kell állnia, hogy L. C , s míg 
kanalammal kopogtatni próbálok a tányér fenekén, évszázados uj
jaim már nem engedelmeskednek; majd kórságomat megállapítan
dó, sőt tudatom mélyén cáfolandó, hiába kiáltok a legkülönbözőbb 
lexikonokért, ezt sem érti már senki — közben egyszerre megvál
tozik az idő, a havas udvaron ismeretlen emberek kutatnak va
lami után, ásólapátot nyomnak a földbe, s kemény rúgásaik alatt 
enged is ia fagyos \talaj, majd miután egy lapátnyi avart sikerült 
felfeszegetniük, mintha megunták volna a müveletet, néhány lé
pésnyivel odébbmennek, és ugyanazzal a képtelen munkával pró
bálkoznak, amit eléggé )?iehéz lenne valaminek is nevezni: talán a 
felszín elszíneződését vizsgálják, hogy abból állapítsák meg, mi 
lehet a mélyben, pedig detektoros vizsgálattal jóval többre jutná
nak, mivel a szerkezet a legapróbb fémtárgyakat is jelzi, egészen 
a méhszájba felhelyezett acélspriláig vagy a beplombált fogakig, 
ám hátrányunkat itt semmiképpen sem tudhatnánk érvényesíteni; 
minden túl kerül azon a szellemi hatáskörön, amelyet egyetlen em
ber képviselhet, csak egyedül azt nem lehet pontosan meghatároz
ni, hogy végül is mivel szemben ... 

Ily sok a világban a fájdalom! 
Azután, hogy a tányér kiürül előttem — ahogy elfogyasztottam 

a felszeletelt karalábé gyűlöletes és úszkáló kockáit —, végre egy 
elszánt és konok mozdulattal sikerül megfordítanom a 'szinte alu
mínium lappá csorbult edényt (a konok lé néhány cseppje vissza-
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foghatatlanul egyáltalán nem kifogástalan állapotban levő ruhá
zatomra hullik), akkor látom csak, hogy a tányér nem az enyém, 
nem az, amelyet már oly rég megjelöltem vagy kézjegyemmel lát
tam el, mert az alja tükörsima és alaposan összehorzsolt a renge
teg tologatástól, súrolástól, vagy ki tudja, mit szoktak tisztogatás 
céljából az ilyen edényekkel csinálni: ám ingatag gótikus betűim 
rajzolatának már nyoma sem látszik, egyszóval sohasem is lehettek 
itt, tehát valaki másnak — talán szerencsétlen halottnak — az 
edényét varrták a nyakamba, úgyhogy a kiábrándulástól ismét az 
ablak felé kell fordítanom pillantásomat, s akként teszek, mintha 
bármit is látnék az üvegen keresztül, s nem a képzeletem űzne be
lőlem csúfot. 

A leves némi maradéka ősz szakállamba fészkelte magát, s amíg 
ezt tisztogatom vagy igyekszem eltávolítani, önkéntelenül is arra 
gondolok, hogy nem emlékezni talán ugyanolyan fontos lenne a 
számomra, mint mindent megtenni vagy elkövetni valaminek — 
jónak vagy helyesnek, sőt tévesnek — az érdekében, mert ha nem 
a tévedéseken edzem magamat, hogyan eredményezhetne az a mi
zéria, ami ÉN vagyok, pontos ítéletet? 

Ha meg nem emlékezem, akkor ténylegesen nincs is szükségem 
sem következtetésekre, sem ítéletekre: odakinn akkor úgysem léte
zik biztos világ, csupán szakadatlan fogyatkozás, valami égitest 
időnkénti világolása, Napé talán vagy Holdé? — fényük után alig-
alig lehet különbséget tenni közöttük, talán egy pillanatra szelet-
nyi sötétség is beáll a Föld elhanyagolható sebességű forgásában, 
ily módon téve lehetetlenné bármiféle asztrognózist, asztrológiát, 
asztrolátriát. 

Mindezek után azonban mégis feltétlenül lábra kellene állnom és 
átszólnom neked, vagy legalább integetnem, ha másként nem 
megy, hát akkor a falon keresztül — úgyhogy ebben a pillanatban 
— megérzésem szerint — már mindketten itt valahol tartunk, el
sősorban már arra is képtelenül, hogy kioldjuk bőrünk összecso
mózott batyuját, ám egy régi, magasról szemlélt verőfényes dél
előtt még mindig képes volna feldúlni egész lényünket, kiszabadí
tani bennünket ebből a hihetetlen csomóból, amelynek sem oldási, 
sem kötési módját senki sem ismeri, s ez a váratlan fényesség úgy 
taposna rá önmaga el sem múlt pillanatára, ahogyan egykor egy 
lópata tiport rá sárba hullt fehér kendődre, gyöngyöm, virágom! 

Miattad azonban most kénytelen vagyok itt eltévedni, oly erős 



trachomas bántalmak vesznek elő, hogy szinte már nem látok egye-
bet az előttem meredező két nyugtalan lófülnél, s mindegyre csak 
ebből igyekszem kiolvasni céltalan utazásom jelenlegi feltételeit: 
vak lovam elővigyázatosan, időnként a porba szaglászva porosz
kál velem keresztül a világon. 



IZA MÁSIK ARCA 

K O V Á C S L U K Á C S 

Alacsony, jól öltözött nő jött velünk szemben. A szeme vonta 
magára a figyelmet. Csaknem világító kék szeme volt. 

— Izának hívják — mondta a feleségem, miután üdvözölték 
egymást. 

Amikor első férjétől vált, akkor kezdett a könyvtárba járni. 
Könyvkölcsönzéskor mindig magával hozta a gyerekeit. Andrea 
ötéves volt akkor, Csaba másfél lehetett. Izgő-mozgó volt mind
kettő: koloncként lógtak rajta. Hogy kedvére válogathasson a 
könyvekben, a kicsit rendszerint az ölembe vettem. 

Kolléganőmtől hallottam, hogy nem él együtt a férjével. Míg 
ő a gyermékágyat nyomta, férje megcsalta a város legrosszabb 
nőivel. 

Erről — s a válásról, ami épp folyamatban volt — sose be
széltünk. Senki nem sejtette volna, hogy ilyen megpróbáltatáson 
megy keresztül. Gyerekeire nem szólt szigorúan, sem ideges hang
rezdüléssel. Az volt a benyomásom — vízifesték-halványkék sze
me okozta —, hogy belső harmóniája, öntudatlan lelki derűje nem 
vesz tudomást a családi életében történő változásokról. 

Záróra után gyakran együtt indultunk hazafelé. Egyszer ez tör
tént: ahogy »a téren át akartunk menni, Iza megtorpan. Fölnézek, 
s a férjét látom közeledni kerékpáron. Andrea elébe fut, és két
szer kiált: „Apa! Apa!" A férfi majdnem elüti, és elhalad, mintha 
semmi sem történt volna. 

S ami még meghökkentett: Iza arca. Semmi nem tükröződött az 
arcán. Annyira se rezzent fel, mint amikor megszokott időben ha
rang kondul. 

A következő évben jóval többen iratkoztak a könyvtárba, meg-



nőtt a forgalom. Kisegítőre volt szükségünk. A tiszteletdíjas fél 
munkaidőt Izának ajánlottuk fel. 

A válás jót tett neki. Nemcsak higgadt, vidám is volt, bár kissé 
fáradtnak, néha gyötörtnek látszott. Munkájára (a postán dolgo
zott), az éjszakai ügyeletre panaszkodott. Az éjszakai ügyeletek sá
padttá tették, szeplői tavaszosan virítottak. 

Alig dolgozott pár hetet, észrevettük, hogy fogy. Olyan szárcsa
féle volt akkorjában, mint a bakfisok. Tanácsoltuk, hogy délutáni 
váltáskor fél órával később jöjjön, hogy ebédelni jusson ideje. Vo
nakodva elfogadta, de ez nem könnyített a helyzetén. Fülfájós kis
fiával orvoshoz kezdett járni, s így, amikor ezt az engedményt 
délelőttre is alkalmazta, semmi kifogást nem emeltünk. Sőt az el
len sem, amikor a fél órából fokozatosan háromnegyed, végül pedig 
egy óránál is jóval több lett. 

Am mindez csak azt eredményezte, hogy Iza mindinkább az 
űzött vad benyomását keltette. Különösen, ha az általa kialakított 
engedményen tói is késett pár percet. Bántotta a lelkiismeretét az 
a másfél órán téli pár perc, és hiába próbáltuk, nem lehetett meg
nyugtatni. Másnap aztán még többet késett, és tudtuk, hogy vala
mi történt, s ő elmesélte, hogy anyja a konyhát meszelted, a gye
rekeket most egy ideig nem bízhatja a gondjaira.. . 

Minél jobban bonyolódott a helyzete, annál inkább csodáltuk 
akaraterejét, törekvését, hogy mindenütt helytálljon; anyai gondos
kodását, azt, hogy ilyen körülmények között vizsgára készül, hogy 
végre diplomáijon; törékeny testének rejtett energiáit. 

És vidámságát. Mert változatlanul vidám volt, bár ennek nem 
voltak különösebb megnyilvánulásai. De sosem panaszkodott. Illet
ve csak olyankor, szinte elnézésünket kérve, amikor előre sejtette, 
hogy másnap éjabb problémái lesznek. A szomorúság, reménytelen 
elkeseredés helyett a boldogság láthatatlan deleje lengte körül, ami 
helyzetéből sehogy sem következett. Lényét ez titokzatossá, de 
vonzóvá is tette. Tékintélytelen külseje megszépült általa, bármit 
mulasztott, bármiben tévedett, minden bocsánatossá vált. 

Mi ugyan a legpedánsabbnak ismertük meg, de zilált körülmé
nyei azt eredményezték, hogy olykor a statisztikát nem vezette, 
máskor a kartonokat nem tartotta rendben. Annál inkább csodál
tuk a maga dolgaiban tanúsított ügyességét és férfias jártasságát. 
Mindig intézett valamit, s mindig eredménnyel. 

Elintézendő ügyei mégis halmozódtak. Váláskor ő kapta a la-



kást, de bútora alig maradt. Most tévét és bútort vásárolt. Mielőtt 
berendezte a szobákat, az egész lakást kimeszeltette. A mester csak 
munkaidő után dolgozott, és az egyik szobát többször is átfestette. 
Először halvány-, aztán narancssárgára, végül piruló őszibarack
színűre. Ez utóbbi épp olyan lett, amilyennek Iza elképzelte. S mi
után a bútort megkapta, a szobáikat berendezte (Misi segítségével, 
akiről kivételesen lelkesedve beszélt), az őszibaraokszínűt csakha
mar kiadta egy helyi gyár nyugatnémet ügyfelének, később egy-egy 
kereskedelmi utazónak, s legvégül egy építészmérnöknek. 

Történt — még bútorvétel utáni napákban —, hogy Iza a pos
tán szabadnapos volt, nyolcra kellett volna jönnie. Tizenegy után 
érkezett, mert — panaszkodva mesélte — megérkezett Misi, s reg
gelit kellett hogy készítsen neki. 

A könyvtárnak mindig akad kései látogatója. Egy hórihorgas 
fiatalember, akit azelőtt a könyvtár tájékán látni se lehetett, most 
naponta megjelent, s épp akkor bújta legelmélyültebben a Sportske 
novosth, amikor zárni akartunk. Az udvariassági jelenet előtt 
ilyenkor ezt súgjuk egymásnak: na, kirúgom az illetőt vagy: el
végzem a söprögetést. De Izának ezúttal nem akadt sietős dolga: 

— Hagyjad, majd én bezárok — mondta. — ö a festő. 
Létrát hamarosan megkedveltük nevéért, esetlenségéért és szün

telen zavaráért, melyet aránytalanul hosszú végtagjai miatt érzett. 
— Leráznám — beszélte nekünk Iza —, de nem képzelitek, 

mennyire ragaszkodnak hozzá a gyerekek. Mióta Létra megtaní
totta, Andrea mindig csak dominózni szeretne. 

A barátság épp hogy kialakult köztünk, s Létra egy ajándéktár
gyat csomagoltatott be velem. Míg a kertitörpére formázott éjjeli
lámpát csomagoltam, tanácsot kért. Egy nála idősebb nővel foly
tat viszonyt, mondta. Elvenné feleségül, de a nő őt lenézi, és abban 
is biztos, hogy másokkal is lefekszik. 

Első pillanatban Izára gondoltam. Aztán elrestelltem magam, 
mert beláttam, hogy ez mekkora képtelenség. Hamarosan újra fel
ébredt bennem a gyanú. Megjelent Misi. Akkor nem értettem, most 
úgy látom, Iza azért fogadta túlzott örömmel s váltott testvéri 
csókot a furcsa alakkal, hogy zavarát leplezze. 

Margit és én hüledeztünk. 
Az illető 45—50 év körüli lehetett. Zömök volt, mint egy vas

tag, fekete héjú görögdinnye, s a nadrágja a bokáig ért. Olajtól 
fényes, cigányosan fekete haja a homloka közepétől nőtt, és hátra, 



a koponyájára simult. Egy szalagnyi széles, hosszú hajcsomó időn
ként acélrugóként elvák a helyéről, és az arcába kunkorodott. 

— Mit isztok, lányok? — kérdezte bemutatkozás helyet t . . . 
Izát ezentúl másnak láttam. Szertefoszlott az a legenda, <amit 

magam alkottam róla. Sznob, gondoltam, ha valami komoly köny
vet választott, vagy ha elmondta, milyen komolyzenelemezzel bő
vítette gyűjteményét, őszinte hangrezdüléseit is színészi mestermu
tatványnak tekintettem. 

De néha zavartalan tiszta szemébe pillantva aggódni kezdtem: 
nem vagyok-e igazságtalan, amikor feltételezem róla, hogy épp 
Csiszárral. . . (Misit hívtuk így Margittal Iza mögött.) Végül is 
kizártam ezt a lehetőséget. 

Izát egy év múlva ugyanolyannak láttam, mint ismeretségünk 
elején. Már nem dolgozott nálunk, de bejött időnként. Német
országi útja után pedig, amit eddig sosem tett, meghívott az ott
honába. 

A meghívás késő délutánra szólt, s én épp villanygyújtás idejé
ben érkeztem. 

Csodálatosan berendezett lakás fogadott. Elsőrendű bútor, puha 
és kényelmes fotelek, süppedős szőnyeg; sztereorádió, gramofon és 
magnó. A rádió szólt, könnyűzenét sugároztak. 

A dísztárgyak közül nem hiányzott a kristályholmi, csipkére 
helyezve, a szoba mégis otthonos volt és meleg. Az ilyen szobák 
akkor ridegek és kényelmetlenek, ha kínos rend uralkodik, s egy 
porszemnek sem szabad tompítani az üveg, a porcelán, a lakk 
ragyogását. 

Iza kávét főzött. Eközben nyílt az ajtó, s egy magas, csontos 
férfi lépett be, de amikor meglátott, visszalépett. Fölöttébb meg
lepődhetett, de én még nagyobb zavarba jöttem. Iza látta a néma 
jelenetet. 

— Mindig megérzi a kávészagot — mondta olyan melegséggel 
a hangjában, mintha kisgyermekről beszélne, aki már fürdéskor 
cuppog, mert tudja, hogy utána az anyja megszoptatja. 

— Na persze, nem is mondom: Lacinak hívják, ö az első ál
landó lakóm. Építészmérnök, nemrég kezdett dolgozni. 

Kevés szünet után — ábrándos hangon — folytatta. 
— Össze fogunk házasodni. Csak — aggályoskodott — olyan 

kényelmetlen e z . . . Mit fognak majd szólni, hogy épp a bérlőm
mel kötök házasságot? 



£ kicsinyes aggály hallatára rám tört a részvevő meleg barátság 
és szeretet érzése, amit eddig egyszer sem éreztem Iza iránt. 

Iza elmesélte németországi útját. A szőnyeggyár ügyfele és csa
ládja látta vendégül másfél hétig. Herbert néhány napos itt-tartóz
kodása idején Izánál szállt meg, s a vendégszeretet viszonzásául 
hamarosan meghívta, sőt elébe jött a határig. Egy kellemetlenség 
történt ez alkalommal; a parkolóhelyen nekihajtottak a kocsijá
nak. A kocsi szélvédője megrepedezett, ki kellett cserélni, s ezért 
csak két nap múlva folytathatták az utat. 

Iza elbeszélésében fontos helyet kapott ez az epizód. Biztosan a 
német asszony miatt van ez: ha a német feleségének lennék, egy 
szót se hinnék az egészből, töprengtem. De nekem semmi okom, 
hogy ne higgyek. Ahogy Izának sem, hogy mentegetőzzön. Ha más 
történt volna, vajon miért próbálná e mesével leplezni az igaz
ságot? Hallgatnia róla tökéletesen elég lenne. 

— Mit szólsz az ajándékhoz? A vámot is Herbert rendezte — 
dicsekedett Iza, s bekapcsolta a színes tévét. 

Amikor a szobába léptem, nem figyeltem fel a csodálatos ké
szülékre. Később féloldalt ültem, s inkább a bútor faragása, a dísz
kötésű könyvek s a csodálatos lemezgyűjtemény vonták magukra 
a figyelmemet. Most sem a tévét néztem, mely épp villogni kez
dett rikító színeivel, hanem az állvány alá helyezett kertitörpefor
ma éjjelilámpát, melyet Iza a tévével együtt bekapcsolt. 

Megpróbáltam úgy ülni, hogy ne lássam. De a törpe, száját szé
lesre húzva, egy amfora fedezékéből előkandikált, s tán mondanom 
sem kell, mennyire megdermesztett buta, semmitmondó mosolyával. 



PUSZTULÓ ÖREGEK 

H O R N Y I K G Y Ö R G Y 

Sokáig kopogtatott, míg végre neszezést hallott bentről, lépése
ket, majd nagy nehezen megfordult a kulcs a zárban. 

— Jó estét, nagytata! — mondta. 
A szikár öregember félrefordított fejjel fürkészte arcát a szür

kületben, aztán felismerte. 
— Te vagy az, Erzsi? — csókolta meg kétoldalt a fiatalasz-

szonyt. — Csakhogy végre eljöttél! 
Belépett, a konyhába. Az öreg lesegítette a kabátját. — Nagy-

anyi itthon van? — kérdezte, miközben a csizmáját húzta le. 
— Itthon, hogyne lenne itthon — nyitotta ki a szobaajtót az 

öreg. — Szundikáltunk egy kicsit, azért nem hallottam mindjárt. 
No, gyere! 

Az áporodott levegőjű szobában félhomály volt, csak a kály
haablak világított. Az öreg villanyt gyújtott. 

— Ki az? — A madárcsontú öregasszony lassan a jövevény felé 
fordította a fejét. Hunyorogva pislogott az erős fényben. 

— Én vagyok, nagyanyi! Erzsi! — lépett hozzá a fiatalasz-
szony, lehajolt és megcsókolta. 

Az öregasszony megpróbált felülni az ágyban, de Erzsi gyen
géden visszatartotta. 

— Te vagy az, kislányom? Jaj de örülök! Már olyan rég voltál 
nálumk. 

Az öreg bekapcsolta a tévét és leült a heverőre. 
— Hoztam egy kis virágot — bontotta ki a szegfficsokrot a 

fiatalasszony. — Tudom, hogy nagyanyi szereti. 
— Jaj, nem kellett volna — mondta az öregasszony, és megint 

fel akart ülni. 
— Csak maga pihenjen, majd én elintézem — simogatta meg 



a homlokát. Levette az ablakpárkányról a poros vázát, letörölte, 
beletette a virágot, és leült a karosszékbe. 

Az öreg a képernyőt nézte. 
— Hogy vagytok, kislányom? 
— Köszönöm, jól. És maga, nagyanyi? 
— Én is jól, csak fáj a lábam. Ügy látszik, reuma. Meg gyönge 

is vagyok. Megfáztam, a múltkor lázam volt, injekciót is kaptam. 
— Itt volt az orvos. Azt mondta, hogy tüdőgyulladást kapott a 

sok fekvéstől — szól közbe az öreg, és továbbra is a tévét nézte. 
A fiatalasszony cigarettát vett elő. — Szabad? — kérdezte. 
— Hogyne, csak tessék. Nagytata, add oda a hamutálcát — 

mondta az öregasszony. Az öreg elébe tette. Erzsi rágyújtott. 
— Nem is tudom, mivel kínáijalaik meg. A sütemény elfogyott, 

de van egy kis kávém. Kérsz? — kérdezte az öregasszony. 
— Köszönöm, nagyanyi, nem kerék. 
— Te csak igyál. Majd nagyta ta . . . — mondta az Öregasszony, 

de a fiatalasszony már fel is állt. — Nagyanyi iszik? 
— Én nem, de nagytata biztosan — kulcsolta össze a kezét a 

paplan fölött az öregasszony. 
— Édesen — mondta az öreg. — Tudod, hol a cukor meg a 

kávé? 
— Tudom — mondta a fiatalasszony, és kilépett a konyhába. 
Kivette a kredencből a cukrot meg a kávét. A parányi fürdő

szobában, ahol vizet engedett a kávéfőzőbe, nagy lavór állt a zu
hany alatt, tele nedves fehérneművel. 

Feltette a vizet a főzőlapra, aztán benyitott a szobába. 
— Nagy tata, hol szokták teregetni? 
Az öreg bele volt merülve a tévénézésbe, nem hallotta. 
— Hol teregetik a ruhát? — kérdezte hangosabban. 
— Ja, a ruhát? Kint az udvaron. 
— Van zseblámpája? 
— Van. Minek? 
— Ki akarok teregetni. 
— Hagyd csak, kislányom — szólalt meg az öregasszony. — 

Majd nagytata holnap kitereget. 
— Adja csak a zseblámpát! — lépett közelebb Erzsi. 
— Éjjel nem teregetünk — mondta az öreg. — Ellopják. Tü

dőd, ez átjáróház. Majd holnap — mondta, és ismét az ekránra 
meredt. 



Erzsi megfőzte a kávét, és bevitte. Az öregasszony szelíden mo
solyogva nézte. 

— Te olyan ügyes vagy, kislányom! Mindig mondom nagyta-
tának, hogy úgy szeretlek téged, mintha a mi lányunk lennél. 

— Én is szeretem magukat — mondta a fiatalasszony. Kitöltöt
te a kávét, az egyik csészét az öregember elé tette, és leült. 

— Józsi mit csinál? — kérdezte az öregasszony. 
— Dolgozik. Különmunkát kapott. 
— Bizony, ma sokat kell dolgozni. Nagy a drágaság — sóhaj

tott az öregasszony. — Sanyi is, meg Pali is sokat dolgozik, nincs 
idejük. 

— Nincs? — szürcsölte a kávét az öreg. — Ránk sosincs ide
jük! Mindig el vannak foglalva. Palit már két hónapja nem láttam! 

— Két hónapja? — nézett rá Erzsi. 
— Ahogy mondom. Két hónapja! Pedig azelőtt majd minden

nap benézett. 
— Sok a munkája — szólt közbe halkan az öregasszony. 
— Azelőtt nem volt sok?! 
— Nőnek a gyerekek, több kell rájuk — csitította az öreg

asszony. 
— Több kell rájuk, több. De Mariska is állásba lépett! Az ő fi

zetése is hazakerül! 
Hallgattak. 
Az öreg töltött magának még egy csészével. 
— Sanyinak sincs ideje, csak ha valami meccs van vasárnap 

délután. Akkor el tud jönni, hogy megnézze itt, színesben! Pecálni 
van ideje, de hogy nekünk elintézzen valamit, arra nincs! — csuk
lott el a hangja. 

A fiatalasszony elnyomta a cigarettát. 
— Tavaly, amikor Mariska még nem dolgozott, Paliék szinte 

mindennap itt voltak. Nem volt pénzük. Akkor jók voltunk, mi
kor kölcsön kellett! 

— Ugyan, nagytata, ne legyél már ilyen. Nem olyan rosszak a 
mi gyerekeink. Nem kell rájuk haragudni! 

— Addig jók voltunk, amíg pénz kellett. Amióta ágynak es
tél, egyre ritkábban jönnek. Még jó, hogy Vera főz ránk — mond
ta az öreg, és megtörölte a szemét. 

Az öregasszony nem szólt semmit. 
— Én se vagyok már egészséges, két operáció után. Most meg 



úgy fáj a talpam, hogy néha menni se tudok. A múlt héten, ami
kor a bankban voltam a nyugdíjért, alig tudtam hazajönni. Le 
kellett ülnöm az utcán. Ügy vezettek haza! — tört ki az öregből 
a sírás. 

— Nyugodjon meg, nagy tata! — fogta meg a karját a fiatal
asszony. 

— Az unokáim se jönnek többé — vette elő a zsebkendőjét az 
öreg. — ö t unokám van, és egy sincs. Azoknak is csak addig vol
tam jó, amíg zsebpénz kellett. Most is adnék, osak jönnének. De 
nekik az már nem is zsebpénz, amit én adok! Talán még rágóra 
sem elég! Amikor Pisti nősült, megtámogattam. Most, hogy lakást 
kapott, kocsit vett, felénk se néz! A dédunokámat se láttam már 
fél éve! 

— Ne szidd őket, nincs igazad! — mondta az öregasszony csen
desen. 

A fiatalasszony kivitte a csészéket, majd visszament a szobába. 
— Mennem kell — lépett az ágyhoz, lehajolt és megcsókolta 

az öregasszonyt. Savanykás szag áradt a fejére tapadt szürke 
hajából. 

— Köszönjük a látogatást! Józsit üdvözöltetjük! Már rég nem 
láttuk. Mikor jöttök? — kérdezte az öregasszony. 

— Majd a jövő héten — mondta Erzsi. — A viszontlátásra! 
Az öreg az ajtóig kísérte. 
— Szervusz, kislányom! — mondta rekedten, és kétoldalt meg

csókolta. 
— Jó éjszakát, nagy tata! — indult el fázósan összehúzva ma

gán a kabátot. 
Az öreg megvárta, míg kiér az utcára, aztán bezárta az ajtót. 
Kint, az ajtófélfa fölül egy vakolatdarab hullott a kopott tég

lajárdára. 



ÖREGSZÁLLÁS 

B U R Á N Y N Á N D O R 

Fekete Gábor és felesége ezen a szeptember eleji hajnalon is 
korábban kel a napnál. Csörgőóra nélkül is pontosan ébrednek, 
végzik a dolgukat, ki-ki a magáét, anélkül, hogy a teendőket meg 
kellene beszélniük. Nem szeretnek fölöslegesen beszélgetni, némán 
tesznek-vesznek a házban, az udvaron, az istállóban. Kati, a lá
nyuk — külön szobája van — nem ébred fel. Anélkül, hogy fi
gyelmeztetnék egymást, tekintettel vannak az álmára, ügyelnek 
rá, minél kisebb zajjal legyenek. 

Nem kérdezik egymástól, ki hogyan aludt, ki mit álmodott, nem 
lehet az időt erre fecsérelni. Gábor az istállóba siet, aljaz, eteti a 
marhákat, a hízóknak kever moslékot. A piros traktor indulásra 
készen áll. Az este elvégezte a szükséges ellenőrzést. 

Felesége megfeji a teheneket, leszűri, kiméri a tejet. Majd jön 
érte a postásné, a Fehér tanítónő, a sárid boltos lánya, mindegyik 
tudja már, az asztalon sorakozó köcsögök közül melyik az övé. 
Negyvenéves, apró, fekete teremtés, még fürgén mozog, ég a ke
zei 'között a munka. 

— Kész vagy? — áll meg mellette az ember. Benyól a faliszek
rénybe, kiveszi a pálinkásüveget, meghúzza, megkínálja feleségét 
— az sóhajt csak, nem szól —, majd belső zsebébe csúsztatja. 

— Csak elkészítem Katinak is. Reggelire. Te megetettél? — 
kérdi, de nem emeli föl tekintetét a köcsög szájához illesztett félli
teresről. 

— Meg. Mehetünk. — Meleg, barna szemével fölnéz az égre. 
Míg nagyon föl nem szárad. 

Elbizonytalanodik a hangja, felesége fürkészve figyeli, mint 
akit nagy meglepetés ért. 
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Áz eresz alatti réseken át a padlásról ki-kiröppennek a galam
bok, a góré tetején turbékolnak, udvarolnak egymásnak hajnali buz
gósággal. Tisztán, kéken fénylik a tollúk. A villanydróton búcsú
zó fecskék csivitelnek, mások vakmerő köröket írnak le az udvar 
fölött, aztán feszes ívben még visszarepülnek az istállóba, a geren
dához tapasztva a fészkük. 

Gábor a gangsaroglyából végignéz az udvaron, az istálló, vele 
szemben az ól, efölött a góré, a szomszéd háza mögött húzódik 
hosszan, üres már, hátul a nagy kert, a végtelen puszta síkság fut 
napkeletnek messze az ég alá. Az embernek belefárad a szeme — 
pedig semmi sem áll útjába —, mire a végére ér. 

Jobb kezével a nyitott saroglyára támaszkodik, a bak nadrág-
zsebébe süllyesztette. Hol a búcsúzó fecskéket nézi, hol az udvart, 
mintha a költöző madarakkal együtt maga is búcsúzkodna. Idegesen 
pislog, hátrafordul a felesége felé, egy ideig nézi, de nem szól, nem 
sietteti. 

— Megnézzük most a cementet? — emeli föl tekintetét az asz-
szony. 

— A cementet? 
— Hát. Tudod, mondták, hogy a napokban kapnak. 
— De most? . . . Sietnünk kell — ódzkodik egyre. 
— Ha megjön, szétkapkodják, aztán várhatunk, ki tudja, mikor 

kapnak megint. 
— Majd . . . inkább hazafelé ha jövünlk — mondja kedvetlenül. 
Az asszony elhallgat, nem erőlteti tovább. 
Gábor újra az udvart nézi. Sajó, a fekete puli mérgesen csahol 

a szomszéd kerítésnél, egy cirmos macska rémülten menekül át 
rajta. A kert végében ösztövér akácok, egy vadgalamb leereszked
ne a kukoricázó tyúkok közé, de fölriad, visszarepül. 

A kutya egy ideig ugat még a kerítés tövében az elmenekült 
macska után, aztán megunja, s mintha jelentést kellene tennie, visz-
szasompolyog, óvatosan kémlel, letelepszik a gazdája lábához. 

A második háztól motorzúgás, begyújtották a traktort. A hátsó 
szomszédban még nem mozognak, csak a hízók éheztek meg, kö
vetelik a reggeli moslékot. A közelben valaki ganézik, az érett is
tállótrágya erős, szemet megkönnyeztető szaga itatja át a levegőt. 
Az állomáson dudál a sínbusz. 



— Ez az, amivel a kitérőnél szoktunk találkozni. 
Erzsi sürgetésnek veszi ezt. 
— Mehetünk. Megvagyok ezzel is — mutatja az elemózsiás ko

sarat. Benne szalvétába kötve a reggeli, ebéd. Kétliteres üvegben 
víz. 

Gábor szűkszavú ember, higgadt, csöndes. Hangosan nem ká
romkodik, harsányan nem nevet. Válasz helyett föllép a traktorra. 
De mielőtt fölülne, bal lába még a földön, eldobja a cigarettavé
get, másikra gyújt. Az indítás az első próbálkozásra sikerül. Fülel, 
hallgatja a motorzúgást. Elégedetten szemléli a parancsait szófo-
gadóan teljesítő piros masinát. 

Az asszony kitárja a kaput, kétszárnyú, keretes drótháló, a 
traktor a pótkocsival kigördül a széles utcára, jobbra, a Kisköz 
felé vezető irányba kanyarodik, az ablak előtt megáll; Erzsi be
hajtja az egyik kapuszárnyat, az udvarra kilépő lánya kiabálja, 
hogy menjen csak, a másikat majd ő. Álmos, hagyták, hadd 
aludja ki magát, de mire szülei mennek el, rendszerint fölébred. 
Kócosan, hálóingben szalad ki, becsukja a kaput, aztán gyorsan 
eltűnik. 

A traktor egyenletes zakatoló zúgással indul Fekete Gáborral 
és feleségével. Csak a szomszéd házig, ott már lefékez. 

— Mi az? — tágul kérdőre az asszony szeme. 
— Mindjárt . . . csak elfelejtettem... — fut vissza az udvarra, 

hátra az istálló irányába. A góré sarkától a puli lustán indul felé
je, érdeklődőn emeli fejét. Gazdája nem simogatja meg. Egy perc 
sem múlik el, megint itt áll, a kapuszárnyak alá helyez egy lécet 
lábával még gondosan megigazítja, a csirkék ki ne bújhassanak az 
utcára. Fölugrik a traktorra, eldobja a cigarettát, még egyszer visz-
szatekint. — Az istállóban égve felejtettem a villanyt — tolja föl 
kopasz homlokáról a kiszürkült kalapot. 

A kovácsműhelynél befordulnak a Kígyó utcába, egykettőre a 
Melegkúthoz érnek, önkéntelenül az öregház felé fordul. Nyílik a 
barna kiskapu, apja lép ki, kezében tejeskanna. 

— Nézd, már kocog — szól vissza a feleségéhez. 
— Hogy ő legyen az első — az asszony a pótkocsiban bal ke

zére támaszkodva kissé fölemelkedik, megigazítja az ülésnek hasz
nált zsákcsomót. 



— Nem bírja ki, hogy ne csinálja — évelődik fejcsóválva. 
A Szent Antal-szobortól már egyenesen vezet az akácos út a 

meredek kisköz lejáróhoz. 
Szemben velük a síkság végtelenjéből most emelkedik ki a nap

korong. Tiszta az égbolt, egyetlen felhőfoszlányt sem látni. A csor-
dakútnál magasra megrakott heréskocsi, két fényes szőrű pejkó 
húzza. 

— Ezeké már nem ázik meg — fordul hátra Gábor. 
— Ezeknek szerencséjük van. 
— Mennyi, van már három hete, hogy nem esett. 
— Három hete. 
— Csak kibírná még! 
— Látod, milyen tiszta az ég. 
— Most megfordítom, aztán fölmarkozzuk, s ho lnap . . . 
Előretekint, mintha a hereföldjét szeretné már látni. A napko

rongnak még nincs sugara, belenézhet, nem kell a szemébe húznia 
a kalapot. Negyedórányi távolságra, jobb kéz felől, a kukoricás 
fölött az öregszállás. Mögötte, fölémagasodva, a diófa sötétzöld 
koronája, A tanya mellett a hereföld. Egy dűlővel közelebb abosz-
tán. Itt teszi, segíti le a feleségét. 

Nagy tábla vöröshagyma. — Kezdd csak el. Jövök én. 
— Siess, már el vagyunk késve — figyelmezteti. 
Gábor előveszi a cigarettásdobozt, rágyújt. Nem állítja le a 

motort, a garabolyt, a vászonzsákokat a pótkocsiból beviszi, le
teszi a hagymatábla végéhez. Megáll, eltorzul az arca, összegör
nyed, gyomrához kap. 

— Fáj a gyomrod? 
— Csak belehasított — csap a kezével, mint aki nem szeret er

ről beszélni. Aztán gyorsan fölegyenesedik. 
Egy középkorú férfi kerékpározik el a dűlőúton. Gábor nem 

vesztegeti az időt, visszasiet a traktorhoz, a föld végéhez kanya
rodik, lekapcsolja a pótkocsit, s úgy, anélkül iparkodik a hereföld 
felé. A felesége sokáig szótlanul néz utána. Mint akinek rossz az 
előérzete. 

A nap most jobbról süt, arcán érzi már sugarainak melegét. 
Oda-odanéz a mellette elmaradó kukoricásokra. Zöldek még a táb
lák, csak itt-ott gatyás az aljuk, pedig száraz, néhol repedezett a 
föld. 



Összehúzza szemét, fölkapja tekintetét, varjúraj röppen fel ká
rogva a ház mögötti fákról. Valami rájuk ijeszthetett. Egy ideig 
bizalmatlanul lebegnek, aztán eloszlik a gyanakvásuk, évelődőká-
rogással visszaereszkednek az ágakra. 

Fekete Gábor megérkezik az öreg tanyához; lakóház, végében 
istálló, rozsdás cserepek, fehérre meszelt falak. Felesége szüleinek 
a birtoka volt. Bal kezével markolja a kormányt, jobbjával, hü
velyk- és mutatóujja közé fogja az alsó ajkához ragadt cigarettát, 
megszívja, kiveszi szájából, maga felé fordítja az üszkös csonkot, 
kialudt, csak félig égett el, megnézi, aztán messzire hajítja. 

Beáll a szállás elé. Harmincméternyire a dűlőtől. Az utat, a 
keréknyomot is benőtte a fű. A ház előtti térségen, a valamikori 
tanyaudvaron is sűrű zöld. A meggyfáknak sárgul a lombja, hullik 
a levele. A zsalugáteres ablak alatt öreg barackfa, egyik fele szá
raz, levele termésével együtt ráaszalódott az ágakra. Nem hullott 
le róla, mintha így, halála után is ragaszkodna hozzá. Körülnéz, 
aztán megfordítja a traktort. 

Leszáll, leugrik, a jdbb térde becsuklik, kinyújtja a lábát, gumi-
bocskorát nézi, lábujjait mozgatja benne, aztán leveti, fél lábon 
állva porhanyós földet, göröngyöt ráz ki belőle. Kabátja belső 
zsebéből lapos üveget húz elő, szájához emeli, nagyokat kortyol a 
pálinkából. Megrázkódik bele. 

A hereföld szélében áll, az első rend előtt. Erős mozdulattal a 
földbe szúrja a villát, még egyszer rágyújt, szélcsend van, a legki
sebb levél se rezdül, egyenesen lobban, nem hajladozik, nem im
bolyog a gyufa lángja. Mélyen leszívja a füstöt, az erős dohány 
megjköhögteti. Megmarkolja a villát, a rend közepén nekiáll, s 
hajtja kifelé a dfilőút irányába. 

Szabályosan ismétlődő mozdulatok, szeme az előtte futó soron, 
a villa négy ága a rendbe kaszált szálak alá nyúl, egy csuklómoz
dulattal a felső, száraz levelek kerülnek alulra, a zöldek, nyersek 
estig száradhatnak. 

— Szép zöld marad, ugye? — száll le a bicikliről a föld végé
nél a szomszédja, ötvenen felüli ösztövér parasztember. Előtte 
bodzabokor, fürtös, fekete terméssel. 

Gábor előbb a villára támaszkodva, aztán a rendek fölé hajolva 
szemléli, mennyi kell még, hogy kötni lehessen. 



— Most már talán nem ázik meg — válaszolja. 
— Nem úgy néz ki, mintha esni akarna. 
— Pedig most már csak esni kellene. 
— Azt a néző asszony se tudja — legyint kedvetlenül a szom

széd. Mislinget vetett a tarlóba, de a szárazság miatt nem kelt ki, 
üresen feketéllik a felugarolt föld. Lehajol, ujjaival kapargatja a 
szürke rögöket. Rosszallóan csóválja a fejét. Aztán fölegyenesedik, 
fogja a derekát, úgy kérdezi: 

— És a szomszéd? 
— Megvan. 
— Bírja még? 
— Éppen reggel láttam. Vitte a tejet. 
— Tejet? 
— Hát. A szövetkezetbe. Az este voltam náluk, mondtam, mért 

nem hagyják már, nincsenek ők erre rászorulva, de h á t . . . 
— Hány éves is ő már? 
— Jövőre lesz kilencven. Nem is nagyon bírják már, ketten fej

nek, két csecset az egyikük, kettőt a másikuk. . . 
— Kilencven é v . . . — mondja a szomszéd elgondolkozva, az

tán még egyszer kémlelőén néz föl az égre. 
Gábor is utánaemeli tekintetét. Jobb kezével a villára támasz

kodva fordul észak felé. 
— Ahol a! Jönnek már a felhők — emeli meg az állát, a látó

határ felett, északra kicsi fehér felhők, távoli vitorlások. 
— Az semmi. 
— Nem lehet azt tudni — mondja inkább kedvetlenül, mint 

meggyőzően. 
— Azok ott vannak minden reggel — legyint a szomszéd, azzal 

elköszön, s mit sem sejtve elbiciklizik. 
Gábor mintha megfeledkezett volna magáról, egy ideig még el

gondolkodva, mozdulatlanul néz utána. Aztán nekiborul a második 
sornak, itt vastagabb a rend, sűrűbb, erősebb lehetett a here. Nem 
cigarettázik, a pálinkásüveget se vette elő, mikor megállt a szom
széddal beszélgetni; éppen mintha előle akarta volna rejteni. 

Csak a második sor végén áll meg egy szusszantásnyira, a fele
sége figyelmeztette, hogy siessen, gyönyörködik a szépen száradó 



herében. Száraz a föld, kiszikkadt, a bogarak a zöld rendek alá 
rejtőztek, most riadtan gurulnak széjjel. 

A dfilőút másik oldalán nagy kukoricás, egy piros-fekete tollú 
fácánkakas sétál ki az útra, méltóságteljes a tartása, nem ijed meg, 
nyugodtan körülnéz, aztán visszafordul. Távolabbról egy másik 
kukorékolása hallatszik. 

Gábor új sort kezd. Nem fárasztja ez a munka. Élvezettel, 
nyugodt mozdulatokkal végzi, csöndesen halad előre, csak a bocs
kora talpa alatt megtörő, széthajtó kemény heretarló zúgolódik 
lépéseinek egyenletes ütemére. 

Mikor kész a munkával, még egyszer végignézi. Hat-hét lépéssel 
beljebb gubancos maradt a rend, nem hagyja úgy, odamegy és gon
dosan eligazítja. Aztán vissza ki a föld végéhez, a dűlőre. Nagyra 
nőtt, kövér disznóparéj, nehéz kiszakítani, két kézzel kapaszkodik 
bele, úgy húzza ki tövestül. 

A traktor mellett áll, mielőtt fölkapaszkodna az ülésbe, rágyújt. 
Mintha keserű cigarettát vett volna a szájába, fájdalmasan eltorzul 
az arca, homloka ráncokba rándul, előveszi a pálinkásüveget, össze
görnyed, jobbját gyomrához szorítja. Leguggol, leül a traktor mel
lé, térdét felhúzza, ráhajtja a fejét. A pálinkásüveget még kezében 
szorongatja. Kalapját maga mellé teszi az árnyékban még harma
tos fűre. Ritka, hosszú hajszálai izzadt fejéhez tapadnak. Kiegyene
sedik, zsebkendőt vesz elő, letörli homlokáról, arcáról a verejtéket. 
Mélyet sóhajt, mintha erőt gyűjtene valami nagy elhatározáshoz. 
Jobbra, az udvart szegélyező cserjéken túl hereföld. Száradnak a 
rendek, estére lehet markozni, hajnalban kötni. 

Valami megint felriasztotta a varjakat. 
Elmegy a ház mögé, ahol a nagy diófa áll. Sehol senki. Egyedül 

kellene feltartania a fejére szakadó rettenetesen nehéz nagy eget. 
A távolba menekülő síkságot vizsgálja. Néma segélykérés. Amed
dig ellát, sehol egy szállás sem maradt. Fölnéz a diófára. Egész
séges, erős ágak. Szépen termett, lesz mit szedni. Gondosan szem
ügyre veszi az ágakat, mintha képtelen volna levenni róluk a te
kintetét. 

Felesége tudta, ha Gábor megfordítja a herét, sietni fog vissza 
hozzá. Így tenne, ha nem figyelmeztette volna is. Most mégsem 
jön. Az asszony egyre türelmetlenebb. Mikor nem győzi várni, dél 
körül, maga szalad el az öregszállásra. 

Úgy kötötte föl magát — amikor meglátta, rémületében nem, 
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csak sokkal később gondolt erre —, magasra, hosszá kötélen, sen
ki se segíthessen rajta. 

A lapos üveg ott feküdt a kalap mellett a fűben, eldőlt, az al
kohol kifolyt belőle, elpárolgott a napon, beitta a föld, vagy már 
előbb kiürült. 



IN MEMÓRIÁM 

P. J. 

M A U R I T S F E R E N C 

rézmozsárban porcukorrá zúzták 
a tüdő szilánkjait 
viaszsárga kéz dideregve 
arccá gyöngyözött 
felöltő nyakszirmán 
a lehelet 
szögesdróttá 
hevesedett 





KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

KÍSÉRLETEK — A SZINTÉZISTŐL AZ ÖTLETEKIG 

Talán a tizedik sikertelennek érzett nekirugaszkodás után határoztam 
el, őszintén bevallom: összefoghatatlan, megközelíthetetlenül szerteágazó 
anyagot próbálok, szeretnék valamiféle rendszerbe erőszakolni. Nem 
megy. Hiába találok ki különféle koncepcióváltozatokat, lehetőségeket. 
Pedánsan megpróbálom elvégezni a lehetetlent: csoportosítok, fő- és al
fejezeteket, előadásblokkokat rögtönzők a jegyzetlapokra. Hol területi 
tagoltság szerinti naplóra gondolok — (belgrádi színházak, a távolban 
Zajeiarral, tengerparti séta, zágrábi anziksz, szlovéniai portya, vajda
sági horizont, macedóniai utazás. . . —, hol csak a jó előadásrészletek 
gyűjteményét akarom összeállítani, hol viszont teljes áttekintést adni a 
negyven-valahány előadásról, irányzatok, törekvések, eredmények sze
rint kötve-csoportosítva őket. Egyéb megoldások is felmerülnek. Lehe
tetlen dönteni, annyira szerteágazó anyagról van szó, hogy mindig 
akad, méghozzá jócskán, maradék, sehová se sorolható „resztli", amivel 
nem lehet mit kezdeni, ami megdönt vagy legalábbis kérdésessé tesz bár
minemű koncepciót. Miért? Azt hiszem, végül sikerült ráéreznem az iga
zi okra. Arra, hogy a kísérleti jellegű előadások cégére alatt — a kisszín-
padi előadásformát ezúttall teljesen, szándékosan, mellőzöm — végtelenül 
vegyes anyagot kell kezeim, szeretnék rendszerezni. Nem a kísérletezés 
legtágabban, legszabadabban értelmezett szélsőségeit kellene rubrikákba 
írni, vékony, esetleges szálakkal összefűzni, ennél sokkalta nehezebb vál
lalkozásba próbálok fogni görcsösen: ugyanazon a lencsén át szemlélni 
azt, ami valóban kísérletinek nevezhető, amibe kísérletezést szeretnék be
lelátni, s aminek éppenséggel semmi köze sincs a színházi experimentu
mokhoz. Ezért, a rétegek különbözősége miatt, lehetetlen eldönteni, hogy 
a kísérlet vajon azonos-e a színházi avantgárdé fogalmával, kevesebb 
ennél, vagy már az avantgarde-on is túllépő törekvés. Persze az sem ép
pen mellékes, hogy létezik-e színházi avantgárdé, milyen formában, s ez 

G E R O L D L Á S Z L Ó 

I. DILEMMÁK 



miben és mennyiben különbözik a színház utolsó nagy avantgárdé kor
szakától, amely példád többek között a BITEF néven ismert nemzetközi 
seregszemle életre hívója, és jó néhány évig éltetője is volt. Végigkísért, 
minden bevezető vázlatban, ott található két idézet, amely épp erre az 
annyira fontosnak érzett — fontos-e? — dilemmára adhat, nem választ, 
de némi útmutatást. Az egyik szerint a „színház ma nem vállalhatja az 
avantgárdé poétikáját", a másik viszont egyetlen, maszkokat és néma 
gesztusokat használó előadást követően, pontosan olyan reagálást tükröz, 
amely a mindenkori avantgárdé jelentkezésére, fogadtatására jellemző: 
„nem értettem minden részletet, mondta egy fiatal rendező, de éreztem, 
hogy új színházi szenzibilitás születik". Az egyik vélemény tagadja azt a 
bizonyos nélkülözhetetlen avantgárdé poétikát — bár nem világos, hogy 
milyen avantgárdé poétikára gondol, s hogy szerinte csak egyetlen ilyen 
létezik-e, esetleg a legutóbbi nagy avantgárdé fellángolás poétikájára cé
loz —, a másik viszont épp ennek a poétikának a születését érzi — mi
féle avantgardizmus ez, s miféle új szenzibilitásra gondol, az már nem 
világos —, egyetlen előadásból von le messzemenő következtetéseket. 
Mindenesetre a két idézet arra a fontos dilemmára figyelmeztet, amely 
a kísérletezés és az avantgárdé összefüggésének pontos meghatározását 
sürgeti. Nem öncélú okoskodás tehát az alapja ennek a dilemmasornak, 
amely azt mérlegeli, hogy azonosságról van-e szó vagy megelőző mo
mentumról, netán kísérő mozzanatról, abban az értelemben, hogy a kí
sérletezés előtte jár-e vagy követi a nálánál szélesebb mederben höm
pölygő avantgarde-ot, tehát változékonyabb, elevenebb mozgású, vitá-
lisabb, mint a változásaiban is megállapodottabb avantgárdé folyamat. 
Kísérleti színház — s bármilyen más művészeti ág — esetében ezek a 
kérdések létfontosságúak, mert a kísérletezés értelmét, célját, funkcióját 
célozzák, lévén, hogy önmagáért és önmagában való kísérlet létezhet 
ugyan, de jogosultsága vitatható. {Bár nem mellőzhető azonban, hogy a 
hiábavaló kísérlet is lehet majdan erjesztő hatású.) A kísérlet talán a pró
bálkozások végeláthatatlan sorozata lehetne, az avantgárdé pedig a 'kí
sérleteket szintetizáló jelenség. Mindkettő célja az újszerűség keresése — 
van-e újszerű, lehet-e egyáltalán valami új ma a színházban? —, felada
ta a művészi munka radikális megújítása, stílusbeli modernizmus, esz-
közbeli korszerűség. Azzal a különbséggel, hogy a kísérletezés célja olyan 
formai megoldások alkalmazása, amelyek az éppen aktuális emberi (gon
dolati, érzelmi) tartalmak közvetítésére vállalkoznak, igyekeznek alkal
massá tenni egy-egy kifejezési formát, az avantgárdé pedig szintetizálja, 
rendszerbe kapcsolja ezeket. 

Most már konkretizálva a kérdést: színházi avantgarde-nak nevezhe
tő-e az, amit a folyó színházi gyakorlat kísérletként tart számon? Még 
konkrétabban: az idei szarajevói kis- és kísérleti színiházak fesztiválján 
látott előadások csak kísérleti jellegűek — miért nevezhetők kísérletiek-



nek? —, vagy már egy áj színiházi avantgárdé folyamat kiteljesítői? Mi
előtt válaszolnék, nem árt visszautalni a két idézet közül arra, amelyik 
az avantgárdé poétika vállalásának lehetetlenségére figyelmeztet — a 
fesztiválról összefoglaló értekezést közlő egyik szarajevói kritikus tételé 
—, rejtetten magában foglalva azon véleményt is, mely szerint jellemző 
fogyatékosság, hogy mindegyik előadás önmagában létező színházpoéti
kát képvisel, holott — véleményem szerint — sokkal inkább elgondol
kodtató lehetne, hogy perspektivikusan nem bizonyulnak poétikát — 
pontosabban poétikákat — teremtőknek. Nem egy régebbi avantgárdé
hoz való visszacsatolás hiányzik — hiszen azt az előadást, melyben ez 
a visszakapcsolás a legnyilvánvalóbb, épp ez a kritikus marasztalta el 
legegyértelműbben (az Újvidéki Színház Godot-ra várva előadására 
gondolok), hanem egy új avantgárdé kialakítására való törekvés. Im
potens kísérletekből nehezen születhet erőteljes avantgárdé. 

Ez a felismerés újabb kérdéskört nyit meg. Elsődlegesen pedig annak 
vizsgálatára serkent, hogy vajon a kísérleti jelleg intenzitása összefüggés
ben van-e a merészebb próbálkozásoktól sem visszariadó csoportok, azo
nos művészi affinitás szerint formálódó alkalmi truppok eltűnésével, 
illetve a kísérletezés institucionálódásával. A kőszíníházak, az állandó 
társulatok átvállalták a kísérletezést, anélkül, hogy megtartanák ennek 
frisseségét, netalán fokozni tudnák a kísérletezés vitalitását. 

Nem éppen szerencsésnek mondható színházi pillanat ez á kísérletezés 
szempontjából. Ami volt, sőt jelentős volt ezen a téren, az eltűnt, kiful
ladt, helyette még nem alakult ki az új, sőt, úgy tetszik, semmilyen ha
tározott biztató jegyek nem rajzolódnak fel előttünk napjaink színházi 
horizontjára. 

Mit nyújthat ilyen színházi konstellációban kizárólagosan a kísérlete
zést prezentálni kívánó seregszemle? Közös jellemzőket, amelyek 10—12 
előadást összeköthetnek és egyféleképpen meghatározhatnak, semmikép
pen. Inkább csak ahány előadás, annyi — fél-, negyed- s csak elvétve 
teljes értékű — kísérletezési törekvést mutat a fesztiváli összkép, a leg
szerencsésebb esetben egy-egy részvonatkozásra összpontosítva figyelmet, 
energiát. 

II. VÁLTOZATOK A KÍSÉRLETEZÉSRE — 
RÉSZEREDMÉNYEKKEL 

1. Alkony — szintézis 

A szoba nem nagyobb egy utánfutónál. Csak azért látszik tágasabb
nak, mert alig van benne valami: egy vaságy, egy asztalka, két szék. 
Körös-körül fehér fal, csak a szemközti felületet bontja meg a tenyérnyi 
ablaknyílás, amelyen keresztül látni: giccsesen fehér félhők úsznak a szép 
kék égre pingálva. 



A szobában, közvetlenül az ajtónál, bizonytalanul, elveszetten áll 
Mendel Krik, a hatvanéves férfi. Mozdulatlanul, bénán nézi a fiatal nőt, 
Maruszját, aki csacskaságokat mesél, gátlástalanul. Holmi temetésről be
szél, ahol a pópa, miután elvégezte a gyászszertartást, felhajt egy ku-
picával, a lányok pedig kenik a kenyereket, a rokonság sír, jajgat... 
S míg erről s hasonló köznapi semmiségekről tudósít, Maruszja félreért
hetetlen szándékkal megágyaz, élvezettel megpaskolja a párnát. Majd 
vetkőzik. Kioldja fél lábszárig érő fűzős cipőjét, miközben térdig felcsú
szik a szoknyája. Feláll, a fején át leveti a szoknyáját. Az ablakhoz 
megy, behúzza a függönyt. Kibontja a haját, egy pillanatra elhallgat, s 
míg szünetel a csacsogás, a hajtűk egyenként hangosan koppannak a 
padlón. Maruszja kigombolja az ingét, elővillan a melle. Odamegy az 
ágyhoz, kipróbálja a sodrony rugózását. Odalép a férfihez, vetkőzteti, 
leráncigálja róla a bundáját. Majd otthagyja, felfekszik az ágyra, s a 
még mindig mozdulatlan férfi felé fordul, hívja, és arra kéri, mondja 
neki becézgetve: Maruszicska... A férfi szófogadóan, tehetetlen vágya
kozással odaveti magát, nyög valamit — talán éppen azt, amire a lány 
kéri —, s teljes erejével és tehetetlenségével ráborul a nőre. 

Ebben a pillanatban elsötétül a színpad, majd a fehér falak, mint 
valami szárnyak, felemelkednek a magasba, körös-körül látszik a csilla
gos ég, a forgószínpad pedig lassan ide-oda mozogva ringani kezd, mi
közben a rotáció forog a csillagok közé emelkedő vasággyal, a fal nél
küli kocsi eltűnik az éjszakában. És lassan elsötétedik. 

Ez a lengyel Jerzy Jarocki rendezte Babel-dráma, az Alkony előadá
sának felejthetetlenül legfrappánsahb jelenete. Az előadás csúcsa, amely 
azonban nincs előzmények és nincs folytatás nélkül ebben a megoldásai
ban célszerűen gazdaságos, kifejezően redukált színházi előadásban. 
Ilyen emlékezetes, az idős kora ellenére is tüzesvérű, Mendel Kríknek és 
kiaszott feleségének, Nehamának hálószoba-jelenete, melyben a csupa-
fehér dunnákból és párnákból felpúpozott ágy úgy emelkedik mintegy 
negyvenöt fokos szögben a magasba, hogy a vakító, hamis fehérség, ez 
a takarósivatag egyértelművé teszi: ebben a házasságban csak a fekhely 
a közös, nem az ágy is. Ilyen, amikor a családi vagyont a fiatal nőre 
eltékozló Mendel Kriket kikészítik a fiai az istállóban. Az öreg — egy 
western-szerűen látványos verekedésben — félholtra veri a fiatalabb fiát, 
de miközben elégedetten hátrál, diadalába feledkezve, a másik fia a 
jászol tetejéről sújt le, egyetlen nyakszirti ütéssel teríti le. Ilyen, amikor 
az Énekek énekének rejtett értelmére unitja az idős ember az alig tíz
éves fiúcskát, valahol az udvar mélyén, míg az előtérben, a Mendel fiúk 
és Krik leszámolására készülve, forr, zsibong az udvar. Ilyen, amikor a 
kocsmaasztalt az utolsó vacsorára emlékeztető módon ülik körül a vak 
zenészek, koldusok és a'lamizsnalesők, miközben — a középen — az 
öreg Mendel mulat. . . 



A legjobb értelembe vett rendezői színház ez, amely szintetizálja és 
célszerűen alkalmazza a kísérleti színházak díszlet- és fénymegoldásait, 
valamint a modern 20. századi képzőművészet (Chagall) eredményeit, így 
alkotva meg a formai és tartalmi szempontból egyaránt korszerű színhá
zi elődást. S így teremtve meg a kiváló színészek (Ljuba Tadié, Svetla-
na Bojkovié, Predrag Lakovié stb.) számára a nagy és kidolgozott alakí
tások lehetőségét. 

2. Júdás — a szintézis redukciója 

Udvar: fák, bokrok, kis füves tisztás, előtte betonplató s néhány be
toncsík. Az egészet keretbe zárja egyfelől a derékszögbe tört egyemele
tes épület, fiókos ablaksorokkal, illetve a szintén derékszögbe hajlított 
kőkerítés másfelől. Ahol a füves tisztás és a betonplató találkozik, hosz-
szú asztal áll, olyan, mint a bibliai utolsó vacsorát ábrázoló festménye
ken látható. 

Első jelenet: az asztalnál Péter és Júdás. A fák között János ólál
kodik. 

— Mit gondolsz, Júdás, ki lesz az első Krisztus mellett az ő mennyei 
országában, János vagy én? — kérdezi Júdástól Péter. 

— Azt hiszem, te — felelte Júdás. 
Második jelenet: ugyanott. Ugyanaz a kérdés, csakhogy most János te

szi fel Júdásnak. A fák között pedig Péter ólálkodik. A válasz is ugyan
az: — Azt hiszem, te. 

Harmadik jelenet: a hosszú asztal két végén most Péter és János áll. 
A fák között Júdás figyel. Majdani elsőbbségüket eldönteni nem tudó 
vitájuk végén Péter és János reménykedve fordulnak az elősettenkedő 
Júdáshoz. 

— No, okos Júdás! Mondd meg hát nekünk, ki lesz az első Jézus 
mellett? 

Júdás válasza: én! 
A válasz után hirtelen eltűnik a fák és bokrok között. Rövidesen fel

hangzik jellegzetes, gúnyos nevetése. 
Ez a hármas tagolású jelenetsor, a Milán Belegisanin rendezte újvidéki 

előadás, számomra, központi helye. Foglalata a hatalomért folytatott 
harc politikai dimenziójának — ez az előadás központi vonulata —, 
jelzője a szereplők egymás közötti viszonyrendszerének, példája a mo-
dellteremtésnek, s némileg előlegezője Júdás magatartásának is, amely 
szerint Krisztus elárulása nem bűn, hanem pontosan a krisztusi elvek 
igaz és hű követése. (Miután belátja, hogy tanítványtársai nem akarnak 
vagy képtelenek a krisztusi tanok szerint viselkedni, amikor tanítójuk 
élete forog kockán, akkor határozza el, hogy öngyilkos lesz, mivel csak 
így lehet követője a krisztusi igehirdetésnek, hű a mesterhez.) S ebben 
a jelenetben az asztal gondolati-dramaturgiai szerepe is a legegyértel-



műbb: körülötte szerveződik az a világ, amely ezt a rendszert jellemzi. 
Ezért dönti fel Júdás az asztalt, amikor Krisztus elárultatott, s ezzel 
az egész rendszer kérdésessé vált. Hogy nem pusztán bibliai tablót akar 
elénk állítani az előadás, hanem (határozott politikai tartalma is van, 
bizonyítja, hogy Krisztus és Hannah jeruzsálemi főpapot ugyanaz a 
színész tolmácsolja, mutatva, így is, a hatalom állandóságának csupán 
gyakorló személyében s nem lényegében való változását. 

Az előadás a leírt jelenetsorhoz hasonló redukált eszközhasználatot 
mutató képekből szerveződik gondolatébresztő színházi vállalkozássá. Az 
újvidéki egyetemisták előadása emberi helyzetekben, színházi beállítások
ban, gesztusokban, gondolatokban — modell. A játék és a tartalom ős-
típusainak füzére. 

3. Godot-ra várva, Kihallgatás, Kiállítás — az abszurd színeváltozásai. 

01 valaki a színpad közepén. Gubbaszt. Szobormereven. Mintha nem 
lenne a közelében senki sem. Mintha nem mellette, a cirkuszi porond
nak kiképzett játéktéren át próbálnánk eljutni színpadra ácsolt ülő
helyünkre. Mintha egyes-egyedül lenne a világon. Semmi és senki sem 
zavarja. 

Két és fél órával később: 
Ülnek ketten a porond közepén. Ugyanott. Ugyanúgy. Mintha nem 

is mellettük, szinte érintve őket, távoznánk a színpadra ácsolt nézőtér
ről. Semmi és senki sem zavarhatja őket. 

így kezdődik és így végződik a Godot-ra várva előadása. 
A várakozásnak nincs kezdete és nincs vége. Illetve: már jóval az 

előadás előtt kezdődött, és majd az előadás után is tart. A porond kö
zepén gubbasztó alak(ok) régóta vár(nak), és sokáig várni is fog(nak). 

Fölöttük pedig egy fa függ, fordított helyzetben, gyökerei a magas
ban, csupasz koronája a föld felé fordulva. 

A természet is fejtetőre állt. 
S ebben a feje tetejére állt világban bukkannak fel a legvalósabb reá

liák: egy cipő, egy bot, néhány fehér- és sárgarépa, néhány bőrönd, 
kalapok, egy kötél — valakinek a nyaka köré hurkolva —, egy kosár, 
egy szék, egy korbács... és szavak, szavak, szavak, végeláthatatlan 
mondatok, kis epizódok köré szervezve, a maguk köznapi valóságában, 
mint a tárgyak, s mégis olyan különösen hangzanak, abszurdak. 

A Godot-éval azonos képlet szerint épül fel a két másik darab is. 
A Kihallgatás helyszíne egy sörgyári „igazgatószoba", valahol vidéken. 
Sörösládák, sörösüvegek, sörösüvegek kupakjai. Az asztalnál az igazgató, 
aki inkább portásra emlékeztet, és az író, aki munkásruhájában egyér
telműen sörgyári rakodó, ök ketten beszélgetnek. Köznapi apróságokról, 
emberekről, egy színésznőről, akit jó lenne meghívni egy kis bulira, 
mondja a diri, egy nyomozóról, aki rendszeresen érdeklődik az író iránt, 



az a dolga, s akinek a diri alig tud valami érdemlegeset mondani. Most 
— miután már benyakalt vagy hat-hét üveg sört, s néhányszor, bocsá
natkérések közepette, távozott csapolni — az igazgató úr, ahogy tisz
telettudóan az (ró szólítja beszélgetőtársát, arra szeretné rábírni a szá
mára kiismerhetetlen értelmiségit, hogy segítsen neki: írjon jelentést ön
magáról, hogyha jön ismét az a nyomozó, akkor ne kelljen üres notesz-
szail távoznia. Ajanlatát nyomós érvvel próbálja alátámasztani: az író
nak is jobb, ha önmagát jelenti föl, akkor legalább tudja, mivel vádol
hatják . . . 

A Kiállítás egy „modern" lakásban játszódik. A sörgyári író láto
gatja itt meg barátait. A lakásban össze nem illó bútorok és tárgyak 
tömkelege. Török handzsár, gyóntatószék, Mária-szobor, csőbútor-asztal
ka, dús díszítésű zenélőóra... És itt is szavak, szavak, szavak, jelleg
zetesen olyan epizódok köré szervezve, amelyeket csak kérkedő, gon
dolatilag üres újgazdagok tudnak összehordani. Éppúgy, mint a Kihall
gatásban, itt is köznapian valósak és összességükben mégis annyira ab-
szurdak, groteszkül hihetetlenek. 

Mindhárom darab azonos dramaturgiát követ, csakhogy amíg Beckett 
negyedszázaddal ezelőtt írt műve egy emberi helyzet, a kilátástalanság 
kifejezője, ilyennek ma is időszerű, addig Havel két jelenete a reális 
elemek abszurddá módosulása mellett, ez a becketti recept, nagyon is 
konkrét társadalmi-politikai tartalommal bővült, mindenkire érvényes 
elvonatkoztatottságát konkrétumok váltják fel. 

Számomra a kísérlet varázsát az adja meg, hogy egyfelől a klasszi
kus abszurd drámát (Godot-ra várva) hogyan lehet ma ránk érthetően 
színre vinni, illetve — másfelől —, hogyan kell eljátszani a módosult 
tartalmú, de változatlanul abszurd formát, hogy az előadás megmutassa 
a valóság abszurd voltát, s az abszurd valós jellegét. A Szabó István 
rendezte Godot-ra várva a groteszk felé hajlított ábrázolásban — a já
téktér cirkuszi porondszerűen kiképzett —, a Boiidar Violié rendezte 
zágrábi élőadásban pedig Havél abszurdoid formába öntött politikuma 
a színpadi realizmus színészi és vizuális eszköztárával tárul elénk. A 
két előadás ugyanannak a dramaturgiai eljárásnak kétféle prezentálási 
módját mutatja, és ilyen vonatkozásban kéli kísérletinek tekinteni őket, 
kapcsoltan, kontextusban szemlélve. Már azért is érdekes a két előadást 
kapcsolni, mert a becketti általános, mondhatni kozmikus jellegű világ
látás Havelnál konkrét társadalmiságra szűkül. Ahogy a zágrábiak mű
sorfüzetében olvasható, Vaclav Havel számára a színház „az emberek és 
a társadalom lelkiismerete, amely az emberekben lappangó kérdéseket 
fogalmazza meg.. . A színház egyike azoknak a területeknek, ahol az 
ember és a társadalom találkozni próbál". 



4. Mindenmindegy Jakab meg a gazdája — avagy kísérletezés az 
idővel. 

Múlt és jelen egybejátszása semmiképpen sem újdonság az irodalom
ban vagy a színiházban. A Diderot-regényt átdolgozó, színpadra író Mi
lán Kundéra azonban bölcseleti töltetet ad az idősíkok változásának. A 
szolga és a gazdája kettőse Kunderánál, a Párizsiban élő cseh írónál, a 
létezés, minden létező iránti gyanakvását, kételyét fejezi ki. Mindketten 
tudják, hogy plágiumok, Diderot regényéből „kölcsönözte" őket az író, 
ugyanakkor viszont egymásban is kételkednek, pontosabban azoknak a 
történeteknek a hitelességében, amelyeket egykori kalandjaikként egy
másból kiprovokálnak, hogy azután kétkedésüket fejezzék ki a megtör
ténteket illetően, önmaguk és a velük történtek hitelességében való ké
telyük eredményezi, hogy kimondott kétkedéssel fogadják az ember és 
a világ lehető harmonikus viszonyát, nemcsak önmagukra értve ezt, ha
nem áltálában az Ember és a Világ kapcsolatára. Az idősíkok egybeját
szása tehát nem puszta múltidézés vagy esetleg technikai bravúroskodás, 
hanem filozofikus tartalommal bíró dimenzió, s ezért megjelenítése sem 
csupán technikai kérdés. A Miro Medjimorec rendezte előadás színpada 
két részre oszlik, a színpad a múltté, az emlékképek, például a különféle 
szerelmi kalandok helyszíne, az előszínpad pedig a kétkedő gondolato
kat megfogalmazó jelené. Hasonló differenciálódást mutat a színészi já
ték is. Az előszínpadon a lélektani realizmus árnyalatait figyelhetjük 
meg, a múltból visszaköszönő jelenetek pedig hangsúlyozottan teátráli-
sak, gesztusban, hangihordozásban emeltek, megjátszottak. 

Az idővel való játék, kétféle színészi stílussál kifejezve, a korszerű 
színházi gondolkodás példáját mutatja. 

5. Bűn és bűnhődés — avagy kísérletezés a térrel. 
Dosztojevszkij műve, regény helyett legszívesebben drámának nevez

ném, a lelkiismeret nagy próbája. Így állítja elénk a francia Gaston 
Batty dramatizálását felhasználó szkopjei török előadás, amelyet Branko 
Sztavrev rendezett. 

Valaki gyilkolt. Egy fiatalember. Egzisztenciális meggondolatlanságból. 
De könnyebb elkövetni a szörnyű tettet, mint a terhét viselni. A fiatal
ember keze és lába összeláncolva. Bármerre megy, bármit tesz — csörög 
a lánc. A lelkiismeret lánca ez. A fiatalember megpróbál szabadulni 
tőle. Nem a valóditól, a vaslánctól, hanem a lélek láncától. Találkozik 
a vizsgálóbíróval, az édesanyjával, a húgával, nálánál is szegényebbek
kel, a halállal. Nem tud a lánctól megszabadulni. Mert nem meri be
vallani a tettét. Amikor azonban Szonya, a prostituált szerető rábírja, 
hogy menjen ki az utcára és kiabálja, üvöltse bele a világba: gyilkoltam, 
gyilkoltam..., akkor egyszerre megszabadul a lánctól. Mindkettőtől. 
Attól a kezén-lábán levőtől, és attól a lelkében csörgőtől-zörgőtől. 



Ezt a lelkiismereti drámát a rendező a színpad alatti térben játszatja 
el. Ott, ahol az alacsony mennyezet mázsás súllyal nehezedik az em
berekre, úgy szorítja őket, mintha agyon akarná nyomni, olykor még a 
forgószínpad is beindul, s mint valami malomkő, őrli-rnorzsolja az alá-
szorulókat. 

Így egészíti ki egymást helyszín és nyomasztó lelki önvizsgálat. 

6. Don Jüan visszatér a háborúból, Szép Vida, Parázs a szájban — 
avagy változatok az életérzés kifejezésére. 

Don Jüan, a nagy hódító visszatér a háborúhói, és csak kóvályog, ide-
odacsapódik, keres, anélkül, hogy igazán célt érne, egyáltalán célhoz 
érhetne. 

A legendából ismert Szép Vida látszólag békés, rendezett, konszolidált 
családi életet él, van férje, gyereke, van háza, a házban mindene, de 
nincs egyénisége, hiányzik a kaland izgalma, a bizonytalanság tétje, 
önmaga próbatételének lehetősége. 

Parázsként, a nyelvünkön sistergő parázsként éget, süt, perzsel ön
magunk tehetetlensége, megtisztulási vágya, emberré válási szándéka. 
Ezek a versek — a líra minden koncentrált érzés és fokozott érzékeny
ség kifejezője — arról vallanak, hogy „ember vagyok, tehát a természet* 
bői kiüldözött és a természeten erőszakot tevő lény, sebezhető és sebző 
lény, halált okozó és halandó lény, arról vallanak, hogy ember vagyok". 

Drámai életérzést fejeznek ki. 
Más-más színpadi formában. 
Don jüan a szinte teljesen lecsupaszított színpadon a talajavesztett 

ember néhány jellegzetes gesztusára redukáltan. Nem az egykori hódítót 
vagy a háborúból visszatérő kiábrándult idealistát látom benne, hanem 
azt az embert, aki egy konkrét helyzetben elbizonytalanodik, elveszti 
életcélját, kifárad, kifosztottnak érzi magát. Nem a háborús idők inflá
ciója bántja, űzi, kényszeríti, hogy régi emlékei között keresse azt, amit 
a pillanat nem tud neki nyújtani. Sokkal inkább a lélek, az érzelmek 
inflációja bántja. S éppen Don Jüant! A szívtelent, a könyörtelent. 

Ezt a kétségekkel és öniróniával elegy élethelyzetet mondja el Paolo 
Magelli rendezése a színház nyelvén, néhány jelenetsorra és ezeken be
lül néhány díszletelemre és sztereotip gesztusra redukált korszerű, mert 
ilyen életérzést sugall, előadásban. 

Tömény unalommal indul és zárul Rudi Seligo a néphagyományból 
ismert Szép Vida feldolgozásának korszerű változata. Reggelizik a csa
lád. A férj újságot olvas, közben rutinosan, fel sem pillantva a kávéját 
kavargatja, felolvas valamit a vele átellenben ülő feleségének, majd le
kaparja az égettjét a pirítós kenyérről, mond valamit, Vida nem hallja, 
esetleg hallja, de nem jut el a szavak értelme a tudatáig, mert nincs is 
különösebb értelmük ezeknek a szavaknak, csak vannak, elhangzanak, 



de kinek, miért... A feleség nézi a férjét, s talán nem is tudja, egy 
tojást vesz a markába, és teljes erejéből összenyomja, meggondolatlanul, 
arra sem ügyelve, hogy a szőnyegre szemetel, a terítőt mocskolja össze. 
Ebben a mozdulatban minden benne van, ami két embert elválaszthat 
egymástól, két olyan embert, akiket valamiféle formaságok szétválaszt-
hatatlanul összekötni igyekeznek. Nem lehet. Vida elmegy. Otthagy 
mindent és mindenkit. Álmodik. Aranykort, spanyolhont, úri mulatsá
got, szerelmeket, gondtalanságot. Táncol a spanyol senhorokkal és gran-
dezzákkal, álmodik a tengerparti fövenyben — habfehér sztiroporhalom-
ban hempereg —, végül azonban visszatér. Vesztére. „Otthon" még szi
gorúbb rend, még kegyetlenebb szabályok fogadják és zárják körül. Is
mét érzi, menekülnie kell. De most maga helyett lányát küldi-löki ki a 
ház ajtaján, menjen, meneküljön, amíg nem késő, ő pedig kimerülten, 
megadóan, de lelkében nyilván boldogan csüng a himbálózó kijárati aj
tón. Mögötte az újból vállalt unalom, de kívül a lánya, egy másfajta 
élet lehetőségével. 

A keretet alkotó két részben tárgyi és gesztusbeli reáliák, a legföld-
szintesebben értelmezett valóság, a középsőben színek, mozdulatok, ötle
tek kavargása. Kellékekben, játékban egymással perlekedő, de épp így 
korszerű életérzést sugalló megoldások jelentik Slobodan Unkovszki 
rendezésének erejét, hatását. 

Dane Zajc verseit drámává lényegítő formában vezeti végig a ljublja
naiak előadása a letisztulási, az emberré válási folyamatot. Az egzaltál-
tan, természetellenes emelkedettséggel mondott sorokat fokozatosan a 
normális emberi beszéd hitelessége váltja fel, s ezzel a folyamattal pár
huzamosan tűnik el a színészek arcáról a festék, hagyják el színházi kel
lékeiket, vetik le a teatralizmusukat, felcserélve ezt közvetlenséggel, köz
napi egyszerűséggel. 

7. Valaki megölte a dalt — avagy kísérlet maszkokkal, mozgással és 
zenével. 

A történet végtelenül egyszerű, már-már banális: Agavét, a nemes bá
bot — lehetne akár a dionüszoszi ének és tánc ősanyja —, az átvitt és 
valós értelemben használt költészet jelképét, megölik ugyan, de elpusz
títani nem tudják, mert a költészet él és örök. Megkapóan szép üzenet 
ez, amit a szarajevói táncos-színész házaspár vállalkozásával közölni 
szeretne maszkokkal, balettszerű mozgással és a zenét drámai funkció
ban alkalmazó előadással. Hogy valóban új szenzibilitásról lehet-e be
szélni a szavak nélkülözése ellenére is beszédes előadás kapcsán, mint a 
bevezetőben idézett fiatal kritikus tette, az maradjon meg magánügy
nek, egyéni szempontnak. Tény azonban, hogy legsikerültebb, technikai
lag és gondolatilag legjobb, legtartalmasabb, részleteiben valóban megkapó 
előadás. Elsősorban a záróepizódban, melyben a lefejezett, deformálódott 



Agavé páncéljából előbújik egy aktatáskás, szemüveges, mai ember, s 
miután felfedezte a szanaszét heverő fehér galambtetemeket — a költé
szet jelképei —, ezek Agavé gyermekei, vizsgálni kezdi őket, játszik ve
lük, feldobja őket, majd amikor belátja, hiába kísérletezik velük, többé 
már sohasem repülhetnek, kinyitja ddboz alakú kézitáskáját, s belőle 
egy pár fehér szárnyat vesz elő, a hátára illeszti őket, és megpróbál 
velük repülni, eleinte félszegen, bizonytalanul, de egyre biztosabb a 
mozgása, s ezért, amikor szárnyait emelgetve és ugrándozva eltűnik elő
lünk, lehetetlen nem arra gondolni, hogy ez az ember — az Ember! — 
hamarosan repülni is tud majd, a fehér galambokat megölték, de a köl
tészet továbbra is élni fog. 

III. KlSÉRLETÖTLETEK 

Talán egyetlen olyan előadást sem láttam a negyven-egynéhány közül 
— a szarajevói fesztivál műsorának összeállítása céljából néztem meg 
őket országszerte —, amelyben ne lehetett volna felfedezni valamiféle 
kísérletezés csíráját vagy legalábbis szándékát. Ezek az apró momentu
mok azonban még nem avatják kísérletivé az előadásokat. Még a jelen
tősebb ötletek sem. Mint például a Ljubisa Georgijevszki rendezte bito-
lai Mandragora-előadásban, ahol bábokká alakított színészekkel próbál
ták eljátszani Machiavelli pajzán históriáját. A kísérletnek néhány remek 
pillanata van, olyan játékos ötletek lehetőségét is magában rejti, mint 
a báb nadrágnyílásán kikandikáló emberi fej, sajnos ez is csak egyszeri 
ötlet marad, ahogy az úszópárnákat a hátukon cipelő színészbábok is öt
letként érdekesek, de hiányzik belőlük a kellő játékosság. Mi több, ami
kor a hátukra erősített párnákat leoldják, úgy támasztják a falhoz őket, 
ahogy a takarítónők söprűjüket, fárasztó, unalmas műszak után. Vagy 
amikor a szereplők közül a színen beöltözik valaki, akkor ez szinte 
észrevétlenül történik, szükséges megjátszás, teátrális rítus nélkül. 

Hasonlóan az ötlet szintjén marad meg a stipiek kerekeken mozgó 
díszlete, amellyel pillanatok alatt helyszínt lehet változtatni, kialakítani, 
kisebbíteni, nagyobbítani, de amivel, a társadalmi elkötelezettségű darab, 
ügyetlen dramaturgiája folytán, mégsem tud szerves egésszé válni, ötlet
ként érdekes a szerb drámairodalom abszurd írójának, Aleksandar Po
poviénak évekkel ezelőtt nagy sikert aratott vígjátéka, a Százszemes 
harisnya felújítása. A Vladimír Aleksic rendezte zajecari előadásban 
ugyan felismerhető az a törekvés, hogy a nyelvi humort megfelelő szín
padi jelekkel közvetítsék, de nem valószínű, hogy a bukfencek, fejenál
lások és hasonló tornászmutatványok erre a legmegfelelőbbek, hogy hite
les, tehát tartalmat közlő színpadi jelekként lehetnek az előadás hordo
zói. Sajátos esetként kellett szemlélni a három Vihar-előadást. A szabad
kai magyar — ahogy erről már írtam a Hídban — sorsközösséggé sze-



rette volna forrasztani a nézőket és a színészeket, a szabadkai horvát 
előadás egyetlen hatalmas zeneműként képzelte el a Vihar mesés és valós 
világkeverékét, a szarajevóiak pedig talpig fehérbe borított mesejáték
ként jelenítették meg Shakespeare művét. 

ötletek, ötletek, ötletek — igazi eredmény nélkül. 
Sok kísérletinek tartott előadás — igazi kísérlet nélkül. 
Az összkép: vagy a színházak nem tudják, mi az igazi kísérlet, vagy 

nincs is manapság kísérlet, esetleg más formában létezik, mint ahogy 
megszoktuk. 

És zárjuk egy kérdéssel kísérleti színházi útinaplónkat: beszélhetünk-e 
színházi avantgarde-ról, ha kísérletről is alig? 



EGY ÉVAD KERESZTMETSZETE 

Budapesti színházi levél 

K O L T A I T A M Á S 

£ sorok írásakor még zajlik, jóllehet az utolján, az 1980/8l-es szín
házi évad. A krónikás, aki szemlét tart a bemutatók fölött, egyéni ízlése 
szerint választ közülük, talán csak arra ügyelve, hogy figyelemmel le
gyen a közös jegyek, a szellemi irányok s — ha vannak ilyenek — az 
egymással rokon törekvések iránt. 

ŰJ MAGYAR DRÁMÁK 

Emelkedetten kezdődik a Sorsválasztók, Illyés Gyula új drámája — 
sorrendben a tizedik a Pécsi Nemzeti Színháznak írottak közül —: 
Racine-t szavalnak a szereplők. Nemsokára kiderül, hogy több ez az in
dítás, mint dramaturgiai keret, vagy holmi trambulin, amelyről a hősök 
fejest ugorhatnak a maguk személyes drámájába. Hangütés inkább; an
nak a jelzése, hogy a drámát a racine-i nemes retorika fogja uralni, 
szenvedély és indulat csap majd össze egymással, s a belső tűz, amely a 
szereplőket hevíti, a tirádák ékesszólásával tolul az ajkukra. A Bérénice-
részlettel kezdődő színmű elé akár a Bérénice előszavát is odaírhatta vol
na Illyés mottóként: „A sok cselekmény csak azoknak a költőknek me
nedéke, akik nem éreznek géniuszukban sem elegendő bőséget, sem ele
gendő erőt ahhoz, hogy öt felvonáson keresztül lekössék nézőiket egy 
egyszerű cselekménnyel, amelyet a szenvedélyek heve, az érzelmek szép
sége és a kifejezés eleganciája támogat." 

De lehet-e ma racine-i tragédiát írni? 
Racine-nál kötelesség és szenvedély harcol egymással a hősök lelké

ben, s ugyanígy történik Illyésnél is. Az Illyés-változatban a kötelességet 
a törvények által kijelölt sors, a szenvedélyt az igazságkeresés jelenti. 
Ezen a ponton egy másik modell is fölsejlik: az antik sorstragédia. Ne
vezetesen az Oidipusz-dráma. 

Hogy rendet tartsunk az elemzésben: már az előadás elején föltűnik a 
figyelmes nézőnek, hogy Gábor, a darab ifjú színészhőse a Bérénice-ből 



azt a részletet mondja, amelyben Titus — mint legfőbb kötelességről — 
Róma törvényeinek megtartásáról beszél. Ha az indítás nem volna más, 
mint dramaturgiai segédeszköz — Gábor színdarabot próbál színésznő
szerelmével, Fruskával, azaz Fruzsinával —, akkor aligha tulajdoníthat
nánk kitüntető jelentőséget annak, hogy milyen darabból hangzanak el 
milyen mondatok. Itt azonban nem erről van szó. Annál kevésbé, mert 
a Gábort játszó színész hangsúlyából kiérezni, hogy „dobja a szerepet", 
hit nélkül mondja a racine-i mondatokat. Természetesen naivitás volna 
azt gondolni, hogy Racine-ban „nem hisz", vagy Titus szavajt kérdője
lezi meg. Világos, hogy az Illyés-darab hősével „van valami", az ő belső 
drámája pendül meg itt, mindjárt az első percekben. Hogy mi ez a drá
ma, azt most még nem tudhatjuk; majd csak később bontakozik ki át
tételes kapcsolata a törvény megtartásának kötelességeiről szóló racine-i 
gondolattal. A Sorsválasztók expozíciójának mindenesetre finom, irodal-
mias ötlete, hogy — ha ilyen rejtetten, idézójelesen is — a drámai ki
indulópont alappilérét az író szilárdan lebetonozza az első mondatokban. 

A törvény, amelyet — mint József Attila írja — a múlt szövőszéke 
szőtt, megköt bennünket. Ez a kiindulópont. 

S mi történik, ha „fölfeslik a törvény szövedéke"? Err&l szól a dráma. 
Ami Gábort már a játék elején, a Racine-szavalás közben is kínozza: 

egy elfelejtett fél mondatból támadó gyanú. Hogy tudniillik nem az 
édes gyermeke szüleinek, hanem mint zsidó kisfiút 1944-ben egy halál
menetből ragadták ki s mentették meg ekképpen a Dunába lövéstől. Ettől 
a perctől kezdve kíméletlen elszántsággal veti magát a nyomozásba, 
hogy fölfedje az igazságot. Nem a „származás" érdekli, nem is a „faj", 
még kevésbé a „gyökerek", hanem az, hogy kicsoda valójában. Azonos 
akar lenni önmagával, vállalni akarja magát, a következményekre való 
tekintet nélkül. Annak — ami. „Saját szemem elől akarok és fogok le
szedni minden fátylat" — kiáltja oda a világnak mai Oidipuszként. Alig
ha véletlen, hogy ezzel a jól hallhatóan a Bánk bánm utaló mondattal, 
(„Két fátyolt szakasztok el: hazámról és becsületemről" — mondja 
Bánk.) mintha Illyés nyomatékosan jelezni akarná: a konfliktus áttéte
lesebb annál, ahogy előszörre látszik. 

Kiderül ez abból a pátoszból, amellyel az író drámájának hősét ke
zeli. S itt nem egyszerűen a „racine-i emelkedettségről" van szó, vagyis 
nem arról, hogy mai hétköznapi emberek a klasszikus tragédia magasabb 
szintjén élik át és szónokias ékesszólással fogalmazzák meg a konfliktust 
— ez csupán a drámai stilizáció kérdése, s még eldöntésre vár, hogy a 
néző mennyire tudja elfogadni. Hanem a pátosz a Sorsválasz tokban ma
gából a hősből, Gáborból fakad, aki A helytartó című Hochhuth-dráma 
Riccardo Fontana páterének tiltakozó elszántságával vállalja kinyomo
zott múltját: a zsidósorsot. Vagyis a megbélyegzettséget. Nyilvánvaló 
persze, hogy az 1944-ben tudatosan gázkamrába menetelő katolikus pá-



ter sorsvállalása vagy éppen tiltakozó gesztusa nem egészen ugyanaz, 
mint egy színészé a hetvenes években, amikor a darab játszódik. 

Mondhatnánk, drámának az is elég volna, hogy valaki kideríti: a 
szülei nem a szülei. De nem erről van szó. Gábor (egy harmincon inne
ni mai magyar színész) a drámaíró váteszi aggodalmát kell hogy vál
lalja, népek sorsának felelősségét kell hogy a vállára vegye. VaJlóságos 
Posa márkiként — hogy újabb irodalmi példára hivatkozzunk — egy 
schilleri mintájú iránydrámában. S ez nem könnyű, valljuk meg őszintén. 
Még úgy sím, hogy Illyés — pontosan érezve: különleges súlyt kell adnia 
Gábor alakjának — afféle színész voltán túlnövő, mitizált személyiségű, 
Soós Imréből, Latinovits Zoltánból és James Deanből összegyúrt hal
vánnyá emeli, akiben átlagon felüli intelligencia, tudományos művelt
ség, világjáró-tapasztalat párosul zabolátlan nyíltsággal és sokak számá
ra kellemetlen igazmondással. Ez a modernizált, schilleri—racine-i esz
ményített hős drámai értelemben még mindig „hátrányban van" egy Po
sa márkival szemben, mert a mai magyar társadalom viszonyaiba ágya
zott jelképes sorsvállalásának nem lehetnek tragikus következményei. 
(Más volna a helyzet, ha Gábor nem eszmei értelemben csatázna, ha
nem valódi drámai konfliktusba kerülne környezetével. Akkor „kijár
na" neki a tragikus vég. Az író az utolsó nagy tirádában el is mondatja 
ezt a számunkra valóban sorsszerűvé mitizálódott „lehetőséget": „ . . . az 
egyenes utat, igen, azt, itt, miközöttünk, egyedül, szemben a síneken 
sistergő szörnyetegekkel, itt, ahol minden egyenes szemű ember, előre
néző lélek a mozdonnyal loccsantja szét az agyát...") 

Illyés végül is megtalálja a sorstragédiához illő megoldást, amely a 
Posa márkivá fejlődött hőst visszavezeti Oidipusz útjára. A dráma végén 
egy megcsúfolt Oidipusz áll előttünk. A múltba vezető nyomról kide
rül, hogy hamis volt, Gábor nem a valóságot tárta föl, hanem csupán 
azokat a szerepjátszásokat „leplezte le", amelyekkel az általa szeretett 
emberek kikerülni igyekeztek a sors útvesztőit. S ez a „leleplezés" édes
anyja életébe kerül. Íme tehát, a Szophoklésszal ötvözött modern racine-i 
tragédia vége. Győzött a szenvedély — az igazságkeresés szenvedélye —, 
de a megtalált igazság éppen a kötelességet, a törvények kijelölte sors 
vállalásának érdemét kérdőjelezi meg, minthogy játékszernek, kéretlenül 
ráosztott szerepek tehetetlen eljátszójának mutatja az embert. A főhős 
utolsó monológjának történetfilozófiai retorikája — mert hiszen a „té
vedések imbecillis vígjátéka" történelmi méretekben zajlott, milliók rész
vételével — keserű gúnykacajba torkollik. Gábor, a magyar Oidipusz a 
befejező jelenetben már a nagybetűs Sorssal, a Legfőbb Főítélkezővel 
perel. 

Az elmondottak alapján — úgy vélem — aligha szorul különösebb 
indoklásra, hogy a Sorsválasztókzi miért olyan kivételesen nehéz jól 
eljátszani. Az előadáson szerencsére nem látszik az erőfeszítés. Csak 



két-három jelenetig tart a bizonytalanság, amíg a színészek a külsőre 
hétköznapi szereplőket fölültetik a racine-i érzelmi és indulati hullámok 
tarajára — onnan már az őszinteség meg a lendület viszi őket tovább. 
Ennek köszönhetően az élőadásnak fokozatosan emelkedő íve van. 

* 
Akik érzéki örömet lelnek a gondolkodásban vagy magában az ön

törvényű gondolatban, azoknak ritka élményt nyújt Székely János drá
mája, a Protestánsok. Már a Gyulai Várszínházban lezajlott tavaly nyá
ri „előzetes bemutató" idején fölfigyelhettünk a marosvásárhelyi írónak 
arra a képességére, hogy a színpadon gyakran lenézett intellektusból 
szuverén színházi szellemet tud előcsiholni. A Pesti Színházban lezajlott 
„tökéletesített premieren" még inkább meggyőződhettünk erről. Persze a 
szellem, a darab egyik szereplőjének szavaival, „Sokkal több embert 
döntött már veszélybe, / Mint ahányat boldoggá tett". A Protestánsok 
szerzőjét is gyanakodva figyelik, akik hozzászoktak a gondolattalan 
drámákhoz, vagy akik nem tartják színházba illőnek az értelem szikrá
zását, a könyörtelen logikai levezetések dramaturgiai játékát. 

Bezzeg, ha Székely szabályos krimit írt volna, senki sem akadna fönn 
a drámai helyzet „konstruáltságán"; azon, hogy három vizsgálati fo
goly „zárt tárgyalása" zajlik a börtönben. Pedig krimi ez is, csak nem 
a gyilkost keressük, hanem azokat az eszméket, amelyekért egyesek ké
szek ölni, mások meghalni. A Grénier fivérek bűne, hogy protestánsok 
a protestánsüldöző XVIII. századi Franciaországban. Fejük fölött, „meg
mentésük" érdekében összecsap a kor két vezető vallási ideológiájának 
legfőbb képviselője: Charnay, a katolikus inkvizíció elnöke és Rabaut, 
az üldözött protestáns egyház feje. Szempontjaik és céljaik természetesen 
különbözőek. Charnay a „keresztény mozgalom" egységének látszatát 
akarja megőrizni, s a fivérek életéért cserébe csak azt kéri, hogy hallgas
sanak hitükről. Rabaut az államvallássá lett egykori eretnekmozgalom 
testéből sarjadzott új hit győzelméért minden kompromisszumra hajlan
dó, ezért megy bele az egyezségbe. 

De elszámítják magukat, mert a három Grénier fivér — a hivő, a ké
telkedő és a filozofáló — megundorodik az előttük zajló hatalmi vásár
tól. Az ortodox hivő Albert egyszerre még katolizálni és hajlandó, ami 
nem meglepő, ha elgondoljuk, hogy a fanatikus hit fordul át leggyak
rabban fáradt cinizmusba. A filozofikus hajlamú, bizonytalan János 
akaratlanul gyilkossá válik. Egyedül a szkeptikus Gérard képes meg
őrizni önmagát, mert hű tud maradni a saját kételkedéséhez; s ennek mé
lyén az a gondolat rejlik, hogy az embernek joga van a maga belső 
meggyőződéséhez — legyen az hit vagy kétely. 

A darabnak ez az utóbbi az alapeszméje, de Székely gondolati nagy
vonalúságára vall, hogy a maga szempontjából minden szereplőnek iga-



za van. A kérdés azonban úgy is föltehető, hogy mit érünk ezekkel a 
szubjektív igazságokkal, ha a játék végére három halálraítélt meg egy 
hulla marad a színpadon, és valószínű, hogy aki élve távozott a bör
tönből, az sem jut túlságosan messzire, tgy lesz tragédia a Protestán
sok, de nem a halottak miatt, hanem filozófiai értelemben: a patthely
zettől. Attól, hogy nincs megoldás. A szereplők nem a hatalom börtö
nében ülnek, hanem saját kelepcéjük, az életüket meghatározó gondolajt
rendszer foglyai. S gyilkos sincs, csak áldozatok vannak. 

A Protestánsok arra keres választ, hogy meddig terjed a gondolko
dás szabadsága: milyen következményei vannak a kegyetlen logikával 
végiggondolt (önsorsrontó) gondolatnak. A marosvásárhelyi író drámái
ban mindig akad valaki — egy-egy hősiesség nélküli hős, belső készte
téssel megvert halandó —, aki vállalja a következményeket: az erköl
csi döntést és a gondolatok végiggondolását. Azt is mondhatjuk tehát, 
hogy ezek a drámák a morál és a gondolat kényszerítő erejéről szólnak. 

Székely az eszmék és a politika viszonyát vizsgálja, és tagadhatatla
nul úgy látja, hogy az előbbiek kicsorbulnak az utóbbi szolgálatában. 
Következtetéséhez, egy kivételesen egységes érvrendszerre épülő vitadrá
ma végén, kizárólag intellektuális úton jut el, miután a lehetséges érve
ket és ellenérveket kiosztotta a szereplők között. A Protestánsokat föl
foghatjuk a kristálytiszta gondolkodással megvert agy kelepcéjének is; a 
levezetés logikája lefegyverző, a szereplők minden egyes replikával to
vábbgondolják a tézist-antitézist-szintézist indázó írói gondolatot. 

Az előbbiekből következik, hogy a Protestánsok gondolati értelemben 
bármennyire nyitott mű, egyúttal nagyon is elvont, dramaturgiailag 
pedig tökéletesen zárt — a „megoldás" nem jöhet kívülről. Nincs is 
„kívül": a fogvatartókat képviselő jezsuita főinkvizítor valóságosan és 
jelképesen egyaránt a mű dramaturgiai és eszmerendszerén belülre kerül. 
Székely János nagyon is tudatosan belülről zárja be a harapófogót, ami
kor egy bizonytalan árulás és egy bizonytalan gyilkosság öngyötrő kér
déseivel magukra hagyja hugenottáit. A rájuk váró biztos halál itt már 
nem számít: saját lehetőségeik végiggondolásával hozták magukat kiútta-
lan patthelyzetbe. 

Nádas Péter Takarítás című darabjához érve, amelyet a Győri Kis
faludy Színház stúdiójában mutattak be, csődöt mond az ismertetés meg
szokott módszere. Először magáról a műről kellene szólni, de éppen ez 
látszik lehetetlennek: a dráma és az előadás elemzésének különválasztása. 
Tudniillik maga a mű egyfajta értelemben „félkész termék", olyan szín
padi szöveg, amely az élőadás révén válik teljessé. Ez lényegében min
den színpadra szánt alkotás esetében érvényes, a Takarítás azonban 
szinte palackba zártan rejti szövegében az előadást, mintha csak „ki 
kellene szabadítani" a sorokba kódolt teátrumot. Talán ezért mutatko-



zik ellenállónak a konkrét elemzéssel szemben. Mégsem szabad engedni 
„a titkok fölfejthetetdenségérői", a színház misztikus varázsáról szóló 
babonáknak, mert meglehet, hogy értelmezés híján Nádas darabja ak
kor is kisiklik a kezünkből, ha bevalljuk az előadás keltette érzéki él
ményt. 

A „szöveg" előzményeként emdíuhetjük Nádasnak azt a több mint tíz 
évvel ezelőtti novelláját, a Klára asszony házát, amelynek szereplői meg
egyeznek a Takarítás szereplőivél. Viszont lényeges különbség, hogy amíg 
a novellában az alakok mögött konkrét társadalmi háttér (múlt) rajzo
lódik ki, addig ugyanez nem mondható el a színpadi változat hőseiről. 
Hibásan járnánk el tehát, ha a darab „élvont jelentését" a novella 
„konkrétumai" alapján igyekeznénk megfejteni. Alighanem meg kell elé
gednünk azzal, hogy a mű értelmezését kizárólag a szereplők — Klára, 
Mária, Jóska — közötti immanens kapcsolatokból vezessük le. Ezeknek 
a kapcsolatoknak bonyolult rendszere bontakozik ki a darab során. Az 
idős Klára és a két fiatal, a „tulajdonos" Klára és a két „cseléd" csak a 
viszonyok felszínét jelzi, bár kétségtelen, hogy az életkor- és osztálykü
lönbség problematikája ott lappang a háttérben. De legalább ugyanilyen 
fontos a szexus meghatározta viszonylatrendszer: az az érzéki kapcso
lat, amely — más-más módon — nemcsak a fiút és a lányt köti össze, 
hanem jelen van Klára és a fiú, sőt a két nő között is. A viszonyok egy 
fizikai cselekvéssorban realizálódnak: a szereplők kitakarítják a szobát, 
azaz lemossák az ajtókat és fölsúrolják a padlót. A cselekmény valóságos 
„robbanással" végződik, tudniillik a falon függő képből, az üres szoba 
egyetlen kézzelfogható tárgyából kilép az ábrázolt alak: egy fürdőru
hás fiatalember, András. A múltból. 

Az író instrukciója szerint „a szöveg kifejezetten zenei szervezettsé
gű". Csak a látszat szerint van szó egymás mellett futó monológokról, 
valójában három szereplőből kettő mindig dialógusszerfien kapcsolódik 
egymáshoz: mindig az a szereplő lendíti előre a történést, az „lép", 
akinek az adott pillanatban a legnagyobb az érzelmi töltése. 

Ennek alapján egyik elemzője megkísérelte kijelölni a Takarítás he
lyét a magyar és a világirodalmi hagyományban. Az előbbiben Füst Mi
lán Boldogtalanok című drámáját nevezte meg közvetlen elődjeként, az 
utóbbiban a csehovi—becketti, illetve a genet-i drámatípussal rokonította, 
hozzátéve, hogy bizonyos utalás fedezhető fel a shakespeare-i drama
turgia egyik motívumára, nevezetesen a szabadítóként érkező Richmond 
—Malcolm-féle figurákra (András kilépése a falból.) 

Valójában a darab világa hazugságvilág, pontosabban nem létező 
világ, a három szereplő megszólalásai meg nem történt dolgok, viszo
nyok lenyomatai, amelyek alapján nem ismerjük meg valódi énjüket; 
ez az „én" lényegében nem létezik, egyedül Jóska törekszik arra, hogy 
„megvalósuljon". Aki ténylegesen létezik, az András, a darabban kizá-



rólag ő „történik meg", az ő egyetlen kimondott mondata valóságos. 
A megértéshez lényeges az a folyamat — a takarítás —, amely elvezet 

András mondatához és akciójához, valamint Jóska „megszületéséhez". 
Vagyis a takarítás mint reális, naturális cselekmény, egyben metaforikus 
jelentést is kap: szertartássá válik. Ezen a ponton felvetődhet a „szoba-
színház" alkalmassága a darab előadására. Szikora János rendező egy 
beszélgetésben elmondta, hogy harmadízben került szembe a Takarítás
sal. Először rádiójátékként rendezte meg; egyedül itt ragaszkodott töké
letesen a szerző által a szerepek alakitóira élőírt hangfekvésekhez, és 
itt sikerült a szöveg zeneiségét összhangba hoznia a takarítás hangeffek
tusként létrehozott zörejeivel. Másodszor — a csak részben elkészült 
pécsi „dobozszínpadi" előadásban — eleve tartott a kétféle követelmény 
összeegyeztethetetlenségétől: attól, hogy a takarítás „naturalista" moz
gásrendszere és hanghatása megzavarja a mondatok ritmusát, az áriák
ból, duettekből, tercettekből álló „operai" mintát. Győrött bebizonyoso
dott, hogy a darab több stilizálást igényel, mint az olvasott szöveg alap
ján képzelnénk. 

A történetiség és a gondolati absztrakció, illetve a naturalista és a 
metaforikus ábrázolás ellentétpárjai abba a végső paradoxonba torkolla-
nak, hogy a Takarítás egy virtuális világ érzéki ábrázolása; vagyis ar
ról beszél, ami nem létezik, de ezt egy nagyon is valóságosan létező, 
az adott pillanatban a részvételünkkel megszülető művészi forma, a 
a színház révén mondja el. Azaz a színjáték éppen önmaga által szün
teti meg — naturálisan és metaforikusán — a saját tartalmát, a nem
létezést. Szikora János véleménye szerint a színházban csak az létezik 
valóságosan — „naturálisan" —, ami megtörténik a szereplők között. 
A Takarítás megrendezésével azt vizsgálta, hogy „meg lehet-e idézni az 
ördögöt": meddig lehet a színészt, anélkül, hogy személyiségében ká
rosodna, rávenni a szereplők kínzó kapcsolatainak őszinte megélésére. 

„Jut még epzedbe a múltunk?" 
Nádas Péter Takarításinak végén András a múltból lép elő. A múlt

hoz való viszonyunkat többféleképpen vizsgálhatja a színház. 
A Miskolci Nemzeti Színházban Kálmán Imre Csárdáskirályn&jét 

játsszák. 
A csillogó ruhakölteményekbe öltözött kórus a finálét énekli: „Tál 

az Óperencián, Jeges tengeren / Oszik egy nagy svábbogár, tiszta mez
telen. / Keze, lába lefagyott, úszni nem tudott, / Így hát szegény sváb
bogár vízbe fulladott." A háttérben forog a forgószínpad, rajta átmé-
rőnyi széles lépcsősor uralja a teret — többszöröse annak a lépcsőmeny-
nyiségnek, amennyi az operettprimadonna belépéséhez kötelező —, idő
ről időre elforog előttünk a magyar, illetve Habsburg-címer, a hozzá
való zászlókkal, a lépcsőn pedig hol a primadonna vonul lefelé pom-



pásan, hol egy meztelen hölgy, akit alig öltöztetnek az ágyékán cseré
lődő nemzeti színek. Felhangzik még a Gotterhalte, megjelenik Ferenc 
József, és — Gavrilo Princip helyett — az osztrák titkosszolgálat elkö
veti a szarajevói merényletet. A forgószínpad forog, az alkotó — Kál
mán Imre — pihen. Vagy ő is forog — a sírjában? 

Mai viszonyunkat az operetthez nagyjában-egészében meghatározza 
mai viszonyunk a múlthoz. Vannak hagyományaink, amelyekhez ra
gaszkodunk. Ám ha a Bánk bánt „átigazíthatta" Illyés Gyula, miért ne 
lehetne ugyanezt megtenni a Csárdáskirály növel} Igaz, a Bánk bán csak 
a nemzeti drámánk, de a Csárdáskirálynő a nemzeti operettmítosz meg
testesítője. S egyben a „boldog békeidőké", a császári és királyi (első 
világháború előtti) Magyarországé. Az idillé. Hogy kerül ide Szarajevó? 

Aligha kétséges, hogy az operett nem kifejezetten politikai műfaj, en
nélfogva egy politikai merénylet előzményei és következményei ritkán 
tartoznak kedvelt tárgykörébe. De egy műalkotás akkor is politizál, ha 
történetesen nem akar politizálni, amire a Csárdáskirálynőben ábrázolt 
mésalliance, a Habsburg-arisztokrata, illetve az orfeumi énekesnő osz
tálykorlátokat legyőző szerelme a legjobb példa. Az operett világa ter
mészetesen álomvilág, illúzióvilág — úgy is mondhatnánk: hamis tudatot 
tükröz —, de az operett ideológiája valódi, és ahhoz, hogy ez az ideoló
gia hatásos legyen, valódinak kell látszania annak a „valóságnak" is, 
amelyben az operett játszódik. 

A Csárdáskirálynőben például Edvint úgy akarják elszakítani Szilviá
tól, hogy behívják katonának. Ha belegondolunk, akkor ez a hadsereg 
az Osztrák—Magyar Monarchia hadserege, pillanatokon belül kitör az 
első világháború, eszerint a szarajevói merénylet nagyon „időszerű". 
Tehát — ha belegondolunk — az operett hátterében ott a cs. és kir. 
valóság, s az előbbi mint afféle műalkotás valamilyen módon az utóbbit 
tükrözi, Ferenc Józsefestül, Ferenc Ferdinándostul, szarajevói merényle
testül. Az operett társadalmi, történelmi, ideológiai hátterét ilyenformán 
jogosnak látszik firtatni. Ha belegondólunk. 

A Csárdáskirálynő átdolgozója, Hernádi Gyula — a rendező Jancsó 
Miklóssal együtt — pontosan ezt tette. Belegondolt. Az eredeti cs. és 
kir. operettbe. Meg abba, ami mögötte van. Először is visszaosztrákosí-
tották a neveket. Egyáltalán, mindent szó szerint vettek, és pusztán 
ezzel máris elérkeztek kedves műfajukhoz, a blődlibez. „Beugrom a nagy
bőgőbe?" A színpadon beugranak. „Álom, álom, édes álom?" Mindaz, 
ami az előadás orfeumi elő- és utójátéka között lejátszódik, nem más, 
mint álom: egy Csárdáskirálynő-vízió. „Túl az Óperencián boldogok le
szünk?" Az orfeumi énekespár Amerikába szerződik, hogy ott próbáljon 
szerencsét. „Emlékszel még, jut még eszedbe a múltunk?" A nosztalgikus 
múlthoz, a boldog békeévekhez az is hozzátartozik, hogy a vége Szaraje
vó lett. És így tovább . . . 



Hernádiék blődlitechnikájának lényege — ezt korábbi közös mun
káikból ismerjük — a fogalmi és nyelvi képzettársítások abszurditása. 

Így keverednek össze „végzetesen" a dolgok; nemcsak orfeumi dívák 
és főrangú személyek, mint az eredeti darabban, hanem az eredetit kicsit 
továbbgondolva, operettszereplők és valóságos történelmi figurák — 
akik történelmi távlatból nézve már szintén operettszereplőkre hasonlí
tanak —, s azért végzetesen, mert az efféle „keveredés" csak az operett
ben végződik happy enddel. 

A Csárdáskirálynő átdolgozóinak szeme előtt alighanem egy némileg 
Gombrowicz Operettjére emlékeztető történetfilozófiai mű lebeghetett. 
Valószínűleg a történelem jobban érdekelte őket, mint maga a „mű", 
amelyet átdolgozásukkal megsemmisítettek. De mit tegyen a mai rendező, 
ha a történetfilozófiát olyan alkotás képviseli, amellyel nem illik ilyen 
kegyetlenül bánni? Például Madách Imre drámai költeménye, Az ember 
tragédiája. Hogyan viszonyulhat a szerző jellegzetesen XIX. századi 
történelemszemléletéhez ? 

S itt további két kérdés is feltehető. Hogyan viszonyuljunk a törté
nelmi múlthoz, ha az egy klasszikus műben testesül meg? Hogyan viszo
nyuljunk a klasszikus drámai hagyományhoz? 

Az idei évadban két színházunk tűzte műsorra Madách Tragédiá)ít. 
A Szolnoki Szigligeti Színház előadását Paál István, a budapesti Madách 
Színházét Lengyel György rendezte. Az esemény jelentőségét növeli, 
hogy a Tragédia-hlújít&sok újabban megritkultak. Ráadásul Madách drá
mai költeményének előadása Budapesten mindeddig a Nemzeti Színház 
„hatáskörébe" tartozott, Major Tamás legutóbbi rendezése óta viszont 
már tizenhét év telt él. 

Egyrészt tehát a Tnigéáw-felújításoknak számot kell vetniük a két év 
híján százesztendős Paulay Ede-féle ősbemutató úgynevezett nemzeti 
színházi hagyományával. Másrészt az utóbbi negyedszázadban, a felsza
badulás utáni Tragédia-moratórium megszűntével többször is megfogal
mazódott a dráma állandó műsoron tartásának szükségessége, ám a leg
utóbbi budapesti előadás óta egy egész nemzedék nőtt fel anélkül, hogy 
színházban látta volna. (Közben volt egy televíziós feldolgozása.) 

A Tragédiából kimaradt nemzedék szellemi lenyomata mind a szol
noki, mind a budapesti előadáson érződik. Nemcsak a két rendező elő
zetes nyilatkozata hasonlít egymásra ebben a tekintetben — mindketten 
hangsúlyozzák a főszereplők fiatal életkorát, az Or képviselte tekintélyi 
elvvel szembeszálló Lucifer elkötelezettségét a küzdő Ember mellett —, 
hanem szinte megegyezik a drámai alaphelyzet képi megfogalmazása és 
az ennek megfelelő színházi nyelv gesztusrendszere is. Az előadások szín
házi keretjátéka — amely a Tragédia esetében nem választható el a 



„mennyei keretjátéktól" — egyértelmű utalással hivatkozik a hatvanas
hetvenes évek úgynevezett csoportszínházi, ha tetszik: amatőr színházi 
törekvéseire. 

Szolnokon is, Budapesten is a jellegzetes fehér munkaegyenruhában 
jelennek meg a szereplők. A Madách Színházban a bevonulás valóság
gal „rituális" fáklyásmenetté alakul, amelyben felvonultatják az elkövet
kező jelenetek kellékeit: babérkoszorút, bilincset stb. Szolnokon az elő
adás minden szereplője részt vesz az első jelenetben — igaz, összesen 
tízen vannak: az Ádám—Éva—Lucifer hármason kívül a többi szerepet 
heten játsszák —, míg a Madáchban a történelmi színek néhány szerep
lője hiányzik a felvonulásból, az ötlet tehát némileg formális. A lényeg 
azonban az, hogy közösségi játékot jelez az előadások kezdete, és nyil
vánvalóvá válik, hogy egy színészcsapat képviseli azt a tágabb közös
séget — a mai társadalmat —, amelynek tükrében Az ember tragédiája 
kérdései felvetődnek. 

Innen már két külön úton jár a két előadás. Szolnokon a fizikai való
ságában megjelenő Űr magához hasonló fehérruhások csoportjából lép 
elő. Egy teremtő közösségiből, annak egyik tagjaként. A történelem fo
lyamata e héttagú mikroközösség belső mozgásából, a szerepvállalások, 
szerepjátszások sajátos dinamikájából bontakozik ki. A történelmi szí
neket elsősorban nem történetfilozófiailag, hanem az emberi gondolkodás 
és cselekvés, illetve az eszmék születésének, kiteljesedésének, meghason-
lásának és meghaladásának dialektikája felől közelíti meg a rendező. 
Ebből következően nincs szükség álomra, az emberi küzdelem játszódhat 
a megélt jelenben, továbbá nincs szükség történelmi díszletekre és kosz
tümökre sem, a képzeletbeli tömeg pedig „kint reked" a templomot és 
karzatos tanácstermet egyaránt jelző színfalak mögött. 

Madách drámája itt egy társadalmi modell drámájává válik, mégpedig 
azáltal, hogy a fehérruhások közössége játék közben maga is formálódik, 
alakul, „keresi magát", aminek egyik szép példájaként az Űr a korcs 
eszkimó alakjából magasodik föl, hogy a „szabad akarat" utolsó lehető
sége, az öngyilkosság ellen szegezze az élet folytonosságának kánonát. 
Ez már nem ugyanaz a közösség, mint a játék elején, az anyaság ebben 
a pillanatban a közösség fennmaradásának jelképes eszméjévé szubli-
málódik, aminek a nevében ki lehet kapcsolni a tökéletességben való 
kételkedést, még inkább a „kerékfogak újításának" eredendő emberi 
kényszerét. Az „arkangyalok" most borulnak le hozsannázva, és velük 
együtt Ádám és Éva. A „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!" 
nem hangozhat el, mert a „csak hódolat illet meg, nem bírálat" után 
túlságosan cinikusan hatna bárkit is kilátástalan küzdelemre szólítani a 
befejezettnek nyilvánított „nagy mű" árnyékában. A valódi optimizmust 
Lucifernek az a gesztusa sejteti — így zárul az előadás —, amellyel 
megpróbálja felrángatni a hódolattól öntudatlanná alélt emberpárt; ez 



a gesztus remélni engedi, hogy létezik oly eszme, amely hisz a „tökéle
tes" további tökéletesítésében, a világ megváltoztathatóságában. 

A Madách Színház előadása az első jelenet után lényegében visszatér 
a drámai költemény hagyományos felfogásához, azzal a különbséggel, 
hogy lemond a történelmi revüről, és egy dekoratív oratórium roman
tikus költői emelkedettségével szavalja el a szöveget. Az intonálás hang
játékszerfiségét a három statikus főfigura körül hullámzó tömeg látványa 
ellensúlyozza. Az Űr erőteljes fiatal férfiként emelkedik ki a tömegből, 
de a végén félrehajtott fejű, kegyes megbocsátónak mutatkozik. Lucifer 
a koncepció kedvéért „jámbor agg" helyett „jámbor Urat" mond, s 
míg az előbbiben megvető irónia rejlett, az utóbbi pontos tényközlése 
csupán a végső „családi jelenetet" teszi ironikussá. Annyira mindössze, 
hogy a kegyes biztató szavakra Lucifer szemében derűs meglepetés tük
röződjék. A sok kiábrándulás után a végkicsengés optimizmusa annyira 
indokolt, amennyire — Lukács György elemzése szerint — A vén ci-
ganybzn, ahol „Vörösmarty két lelkiállapotot állít egymással szembe, 
amelyek felváltják és kiegészítik, nem pedig megcáfolják egymást". Ez 
is alátámasztja, hogy az előadás lírai opusként kezelte a Tragédiát. 

* 

Madáchról szólva csak a „hogyan játsszuk" lehet kérdéses, hiszen a 
Tragédia élő hagyomány. De nem minden úgynevezett klasszikus az. 
A dilemma valóságos. Győrben Kisfaludy Károlyról nevezték el a szín
házat, de a múlt századi koszorús költő darabjait nemigen játsszák — 
sem ott, sem máshol. Most mégis előadást mutattak be tőle — vagy 
inkább róla. A győri Kisfaludy-jatékot a Kolozsvárról meghívott ven
dég, Harag György rendezte, s mintha csak érzékeltetni akarná a hely
zet paradoxiáját, az előadás egy pontján a színpadra küld egy csetlő-
botló statisztát, aki a költő gipsz mellszobrát cipeli. A jelképekkel ter
helt pillanat néhányszor megismétlődik. Az ijedt statiszta már másod
harmadízben óvakodik be a színpadra, megfelelő helyet keresve terhé
nek. A tanácstalan utókor találkozik a gipszszoborrá merevített klasz-
szikussal. Az iskolai tananyag a színház élő valóságával. Egy társulat 
a névadójával. 

Haragot a Kisfaludy-rejtély érdekli. Az tudniillik, hogy miképpen 
vált belőle holt színház. Amióta a klasszikusok ápolásához kevés az 
eminens leckefelmondás, vígjátékai is kikoptak a repertoárból, tragédiái
hoz pedig hosszú évtizedek óta nem nyúl senki. Ugyanakkor a múlt 
század elején Kisfaludy nemcsak egyike az irodalom vezéreinek, hanem 
sikeres drámaíró is. Azóta egyre inkább úgy tűnik, hogy a Kisfaludy-
darabokat aktuálpolitikai és nem esztétikai értékük vonta körül glóriá
val, s ennek megfelelően a társadalmi-történelmi felhajtóerő megszűnése 



után mindjobban kiütköztek művészi fogyatékosságaik — tragédiáinak 
dagálya, vígjátékainak franciás szokványossága. Vajon csakugyan így 
van-e? 

Harag György alapos munkát végzett. Nem egyetlen Kisfaludy-drá-
mát állított színpadra, hanem egy előadásban egyszerre ötöt: a Tatárok 
Magyarországom, a Stibor vajdát, A kérőkei, a Csalódásokat és a Zách 
Klárát. 

A díszlet a rivalda felé lejtő, csupasz deszkaemelvény: színpad a szín
padon. Sátorponyva körhorizont. Az emelvény körül elhelyezett fapa-
lánkokra könyöklő színészek. Aki épp nem játszik, lelép a dobogóról, 
megszabadul jelmezének egy-két darabjától, és a palánk mögül követi 
az előadást. A társulat mindvégig jelen van. A játék elején a színész
csapat elfogódott mozdulatai, félszeg meghajlásai egy korabeli társulat 
képét idézik fel. Mintha Kisfaludy első színre vivőjét, az Éder György-
féle székesfehérvári truppot látnánk. Valaki feláll egy székre, és emelt 
hangon, korabeli pátosszal — hogy túlkiabálja a zsongást — szavalni 
kezdi a Tatárok Magyarországon prológusát. Az első Kisfaludy-sikert. 
A nézőnek az az érzése, hogy láthatatlan transzparensek emelkednek: 
Színházat Kisfaludynak! És mindjárt elkezdődik a játék: a „tatári mfiv" 
töredéke. 

Természetesen mosolyognunk kell a darab gyermeki naivitásán: a da
gadó nemzeti pátoszon, az ellenség nagylelkűségén, a felpumpált ármá
nyokon és érzeményeken. S az előadás stílusán is: a tatár lányok három
tagú karán, a harci kiáltásokon, a széles operai mozdulatokon. Csak
hamar észre kell vennünk azonban, hogy szó sincs paródiáról. Ha ra
gaszkodunk hozzá, hogy felcímkézzük a látványt, akkor leginkább a 
pastiche illik rá: egy hajdanvolt színjátszóstílus pontos rekonstruálása. 
Amit „csupán" az eltelt másfél évszázad utalt ironikus távolságba. 

Amikor átfutunk a következő darabon, a Stibor vajdán, már nemcsak 
ismerni véljük a játék törvényeit, hanem homályos színháztörténeti tu
datunk mélyén ismerősebbnek érezzük a felkínált stílust is. A festői hár
mas csoportban lassan felénk lépkedő színészekről, a patetikus mozdu
latokban megmerevedő képről hirtelenében úgy érezzük, hogy láttuk már 
valahol. A század eleji Nemzeti Színház előadásairól készült fényké
peken. Ha nem hallanánk a szöveget, Shakespeare Learjét is beleképzel
hetnénk a jelenetbe, mondjuk Szacsvay Imrével és Vízvári Gyulával. 
Persze nem Lear és a Bolond, hanem a vérnősző Stibor és udvari bo
londja, Beckó ágál a színen, egy Victor Hugo-i vadromantikát meg
előlegező s borzalmaiban A centieket megcsúfoló — egyébként épp Shel
ley művével egyidős — rémdrámában, amelynek első jelenetéből azért 
Tiborc panasza is kihallik. (Igaz, három évvel a Bánk bán megírása 
után, viszont kettővel a megjelenése előtt.) 

Az előadás első részét megkoronázó ötlet: A kérők és a Csalódások 



összevonása egyetlen színdarabbá. Valójában itt is „kivonatot" kapunk, 
mint az eddigiek során, de nem lehet kétségünk afelől, hogy ez az esz-
szencia a Kisfaludy-féle vígjáték modellje. Az összevonás önmagában is 
rendkívül szellemes. Párhuzamosan folyik a két cselekmény: A kérőké 
a színpad bal oldalán, a Csalódásoké jobboldalt. Minthogy a szereplők 
karaktere és a bonyodalom típusa nagyjából azonos, olyan, mintha egy 
darabot látnánk: a színészek ugyanabból az óriásira méretezett blondel-
keretből lépnek elő, és a végén közös „családi képpé" állnak össze. Köz
ben persze nem mulasztják el, hogy kiaknázzák az ötlet minden adódó 
lehetőségét: az átszólást és az átjátszást a szomszéd darabba. 

Csakhogy ez a klasszikus színházi atelier-játék is komolyra fordul 
Haragnál, anélkül, hogy veszítene humorából. Az például, hogy a két 
darab egy-egy szerepét — a külföldmajmoló bárót és a nemesebb lelkületű 
grófot — ugyanaz a színész játssza, vagy hogy a hazafias kitételeket 
a színészek a nézőtérnek adresszálják, sőt ilyenkor dalra is fakadnak, 
ismét több, mint a dalitársulatosdi paródiája. Ebben a valamit mondás 
kényszerének olykor a mostoha körülményeket is legyőző szándéka tük
röződik. S amikor egyik vagy másik szereplő lekési a jelenetét, mulat
ságunkba szorongás vegyül: vajon egyáltalán folytatni lehet-e az elő
adást? Itt egy társulat öntudatra ébredéséről is szó van, nemhiába szur
kolják végig a háttérből a játékot a nem játszó színészek. 

A nagy feladvány: a Zách Klára, ez a különös Bánk bán-előzmény, 
amely Katona drámájánál két évvel korábban végigjátssza ugyanazokat 
a motívumokat. Az idegen uralkodóházat, a buja hercegi rokont, az erő
szaktevő múlatás útját egyengető királynét, a királynégyilkosságot. Kis
faludy sok tekintetben mértéktelenül túlöblögetett tragédiájának érde
kessége, hogy a cselszövényes bosszúsorozat ősromantikája mögött egy 
hallatlanul modern drámai gondolat rejlik. Nevezetesen az, hogy az 
erkölcsi-politikai merényletnek csak a közvetlen áldozata Zách Klára 
ártatlansága; a tett valójában az apa diszkreditálására irányul. Lehetőség 
van tehát a pszichológiai motivációra, noha ez azért nincs megírva a 
darabban. 

A rendező valami egészen különös érzékenységgel tudja továbbépíteni 
az előadás ívét ebben a második részben, amely a Zách-drámát inter
pretálja. Mert ez is interpretáció, itt sem „egy az egyben" folyik a já
ték. Abban a stílusimitáló pastiche-modorban kezdődik, mint a Stibor 
vajda, de ahogy belülről átizzik az előadás valódi érzelmekkel, úgy 
tűnik el a távolság színész és szerep között, s a szereplők a saját sor
sukként kezdik vállalni a drámai hősök sorsát. 

Végeredményben a Kisfaludy-sors így válik egy mai színtársulat sor
sává, az eredeti főszereplő — azaz e drámák szerzője — mellett így 
lesz az előadás másik főszereplője maga a színház. Mégpedig a szellemi 
kisugárzásával mozgósító, közösségteremtő színház, amely ebben az eset-



ben az áporodott Kisfaludy-hagyományt varázsolta elevenné, de általá
ban is meggyőző példa a klasszikusok újraalkotására. A gipszszobor az 
előadás végén helyet kap a színpad előterében, s a színészek megille
tődve köszöntik. Nekik éppúgy szükségük volt a találkozásra, mint 
Kisfaludynak. 

Változatok Shakespeüre-re 
Ha Jan Kott ismert álláspontjára gondolunk, amely szerint a nemzeti 

színjátszásra elsősorban az jellemző, hogy Shakespeare-t hogyan játsszák, 
akkor különösen tanulságos a mostani színházi évad. Műsoron szerepelt 
a Lear király és a Szentivánéji álom — az a két Shakespeare-dráma, 
amely az angol Royal Shakespeare Company előadásában az elmúlt két 
évtized legnagyobb hatását tette a magyar színházra, s talán itt volt az 
ideje, hogy megszabaduljunk ettől a nyomasztó hatástól. A kétrészes 
IV. Henrik éppen ellenkező szempontból — hagyománynélkülisége miatt 
— érdemel figyelmet. 

Lerobbant, kétemeletes épület áll a színpadon, tipikus múlt századi 
vörös téglás ház a londoni külvárosból, bárki láthat hasonlót, aki az 
angol fővárosban turistáskodik. Itt játszódik Shakespeare Lear királyz 
a miskolci Nemzeti Színházban. Málladozó falak, betört színes üveg
ablak, a ház oldalához ragasztott külső vaslépcső. Hátulról két sínpár 
kígyózik előre, a rivalda széle előtt összefut, és közös vakvágányban 
végződik. Időnként nyitott tehervagon gördül be a síneken, behemót fan
tomként, önzaját felerősített csikorgás növeli, hangos csattanással vágó
dik a vasból készült ütközőbakoknak. A vihar alatt mintha egy bemikro-
fonozott rendező pályaudvar tolató vagy összekapcsolódó szerelvényei 
szolgáltatnák a kísérőzenét, de már korábban is arra következtetünk a 
sivító hangokból, hogy az elhagyott épület közelében valami köszörű
műhely működhet, vagy talán a síneket hegesztik. 

A játék elején felvonul egy dekorációs brigád, letakarják a vasúti 
pályát, zászlókat bontanak az épület falán, mikrofonokat helyeznek el 
(a hangszórók már fel vannak szerelve), pattogó fúvósinduló szól, végül 
egy fekete egyenruhás rohamosztag megtisztítja a terepet az érkező ki
rályi udvar előtt. Az előkelőségek csillogóan színes, „történelmibe hajló" 
jelmezeket viselnek, ami kiáltó ellentétben áll a sivár ipari környezettel. 
A második emeleti függőerkélyre kilép Major Tamás mint Lear — ara
nyosan csillámló hosszú felöltőjében, lisztfehérre mázolt, maszkszerű ar
cával, tar koponyája közepéről ritkásan szálkázó hosszú művészhajával 
egy külvárosi „slummer", egy keleti mágus meg egy kikopott komédiás 
keveréke —, és elkezdődik a birodalom felosztásának jelenete. Egy cere
móniamester rendez itt sebtében „hivatalos aktust". Az első megrökö
nyödés után Goneril és Regan gyorsan alkalmazkodik a helyzethez, csak 
Cordelia nem hajlandó részt venni a hűségnyilatkozatot követő bohóc-



játékban. Hirtelen megszakad a groteszk majálist éllenpontzó áhítatos 
orgonazene, Lear gyorsan feloszlatja a gyűlést, kialszanak a nézőtéri 
lámpák, tulajdonképpen most kezdődik az előadás. 

Erős és hatásos előjáték. Ebben a díszletben ugyan a Koldusoperát 
hamarabb el tudnánk képzelni, mint a Lear királyig de ezt a drámát 
éppúgy végig lehet játszani a történelem előtti barbárság korában, mint 
a történelmi barbarizmust kiemelő, lepusztult ipari környezetben — akár 
a londoni East Enden is. Kétségtelen, hogy ha Shakespeare drámájával 
kapcsolatban a leépülés szót halljuk, akkor legelőször nem egy elhanya
golt téglaépület jut eszünkbe, hanem a belső leépülés, a lét peremére 
kényszerült ember filozófiai stúdiummá lett pusztulása, de az is igaz, 
hogy ez a gondolatunk mindenekélőtt Brook nyomán támad. S ha Brook 
Lear királyit bizonyos összefüggésbe lehet hozni Jan Kott-tal és Sámuel 
Beckett-tel — márpedig lehet —, akkor miért ne ismernénk el a rendező 
Csiszár Imrének és a színész Major Tamásnak azt a jogát, hogy ők Ber
tók Brechtet hívják maguk mellé szellemi társul? Korábbi egyéni és kö
zös akcióik Brechttel jogosítványnak éppen elegendők. 

Akik jól ismerik Major Tamást, tudhatják, hogy alkatánál fogva nem 
lehet a közismert szívszaggató aggastyán. Nem lehet más, mint racioná
lis aszkéta, aki élete alkonyán filozófiai kérdésnek tekinti s hirtelen le
mondásával mintegy kísérlet tárgyává teszi a világ folyásáról alkotott 
véleményét. Az előadás első jelenetéből kiderül, hogy ez a Lear nemcsak 
biztos a világról alkotott negatív ítéletében, hanem maga akarja leve
zetni a bizonyítási eljárást. Mint szerepjátszó komédiás és mint brechti 
típusú demonstrátor. Ha tehát Major játssza Leart, akkor tudomásul kell 
vennünk, hogy ez egy katarzis nélküli Lear király lesz, vagy legjobb 
esetben is olyan, amely a 'kiábrándulás igazolásának keserű katarzisát 
nyújtja. S valóban, az alakítás egyik mottója mindenképpen az a jel
legzetes Major-gesztus, amikor az őrület örvényében vergődő Lear kilép 
szerepéből, és föltartott mutatóujjal így szól a nézőhöz, miközben mar
kánsabbá fogalmazza a Vörösmarty-fordítás szavait: „Figyelj, prédiká
lok!" 

Major a szerep tökéletes birtokában, nagy szellemi és fizikai erővel 
tudósít a lélek belsejében zajló folyamatokról. Olyan ez a bámulatra 
méltó alakítás, mintha az érzéstelenített beteg operáció közben maga köz
vetítené megfigyeléseit a műtőasztalról. Másrészt viszont ugyanez a meg
közelítés a többi szereplő esetében leegyszerűsíti a shakespeare-i jelle
meket. A „mese" mégsem gonosz lányokról és intrikusokról, illetve egy 
jó gyermekről és néhány hű cselédről szól. Szívesebben látnánk egy
szerre a jellem színét és visszáját, méghozzá a színe felől nézve, még ott 
is, ahol a „használattól" lekopott. Régi igazság, hogy a szélsőség csak 
egy ellentétes szélsőség kontrasztjától válik érzékletessé, függetlenül attól, 
hogy az utóbbi valóságosan megjelenik-e a műben, vagy a befogadóban 



él mint olyan erkölcsi abszolútum, amire hivatkozni lehet. Abban a je
lenetben például, amelyben a vak Gloster és az őrületében egy pillanatra 
megvilágosodó Lear találkozik egymással, „a természet roncsolt művei" 
helyett két tárgyi bizonyíték ül egymás mellett, fényévnyi távolságra. 
Ezen a ponton válik kérdésessé a brechtizálás, a jelenet ugyanis aligha 
értelmezhető másképp, mint az emberi nem megcsúfolásának; itt még a 
híres brechtiánus Giorgio Strehler is megrendült, akinek félelmetesen ke
gyetlen Learjében két tragikus bohóc támasztotta egymásnak a fejét fáj
dalmas összeborulásban. 

Az a kegyetlen humanizmus tehát, amelyről a rendező beszél, végső 
soron kizárólag a leari kísérlet tragikus következményeinek vállalását 
jelentheti. A fájdalmasan groteszk elégtételt, hogy a saját pusztulásunk
kal igazoljuk a „filozófiát". S a mementót, amivé a halálunk válik. Ez 
nem áll távol a shakespeare-i katarzistól, és ugyanakkor igazán Brecht 
szellemében fogant. 

* 

A kaposvári Csiky Gergely Színház Szentivánéji álom előadásának la
zán leomló, fehér függönyökkel keretezett színpadán — mintha hálószo
bában volnánk — megjelenik egy rövid, kék munkaköpenyes alak, és 
némán szemrevételezi a teret. Így kezdődik a játék, és ekkor még nem 
tudhatjuk, hogy aki bejött, az Vackor, „amatőr rendező": épp megfelelő 
helyet keres a mesteremberek színjátékának próbájához. Vackor mögött 
kisvártatva egy tündér is belép, és ezzel rögvest megjelenik a darab ket
tős világa: a földi és a földön túli. A két szál, mint Sfaakespeare-nél, 
tüstént egybefonódik, egymáshoz kapcsolódik. 

Ács János rendezésében erről szól a darab. Találkozásokról álom és 
ébrenlét határán, amelyekről nem tudni, hogy valóban megtörténtek-e 
vagy sem, s ha az emlékekben visszajárnak, akkor álomra emlékezünk-e 
vagy a válóságra. A dilemma ismerős: mindannyiunkban ott él egy má
sik ember — álmainkban vagy titkolt ösztöneinkben. 

Theseust és Oberont, illetve Hippolytát és Titániát először Brooknál 
játszotta ugyanaz a színész, illetve színésznő. Az előadáshoz mellékelt 
filozófia világosan kifejtette a két pár közötti hasonlóságot, ami a vi
szályok és kibékülések között hullámzó férfi—nő kapcsolat rejtett tit
kainak kutatásában érhető tetten. A tükörkép-párok csaknem egyformák 
— miért ne lehetnének azonosak? Kaposváron Theseus és Oberon, illet
ve Hippolyta és Titánia szerepe tökéletesen összeolvad — egyetlen figu
rává. Nincs cezúra a szövegben; akár égy jeleneten belül — sőt szöveg
átkötéssel egy megszólaláson belül — át lehet lépni OberOnból Theseusba 
és viszont. A világ ezen a színpadon egynemű, legalábbis abban az ér
télemben, hogy álom és ébrenlét nem felelget egymásnak, nincs köztük 
válaszfal, így az „álom az álomban" a „színjáték a színjátékban" fo-



galmával sem tudunk mit kezdeni. Másképpen szólva: nincs „keret", en
nélfogva mindvégig álmodunk (vagy mindvégig ébren vagyunk). A me
sebeli athéni erdő ugyanúgy lehet álmaink tudatalattija, mint ébrenlé
teink hálószobája. Vagyis az előadás alapkoncepciója szerint a földi és 
a földön túli, a testi és az éteri, az álombeli és a valóságos dolgok egy
szerre, egymással szinkrónban esnek meg velünk. 

Így érthető, hogy nincs szükség tükrözéses szerepkettőzésre, nincsenek 
csak tündéri vagy csak földi lények, mindez énünk két oldala: az „evilá
giság" és az „éterikusság" nem más, mint földi és szellemi szenvedélyek 
küzdelme, légies érzelmek és nyers erotika harca. A kaposvári előadás 
erről a belső harcról szól. 

A rendező képi szimbólummal teszi szemléletessé ezt a kettősséget. 
Oberon szerélemkeltő vörös virága mellett megjelenik a fehér virág is 
mint a kijózanodás szimbóluma — a rekvizitum természetesen Titániá
hoz tartozik. Oberon hatalmi jelképként, gyűrűjébe foglalva viseli a két 
virágot, az emberi természet dualizmusának jelképét. A virágoknak kü
lön életük van az előadásban, Zuboly például „ébredése" utánra is át
viszi a vöröset, a Titánia-nász emlékeként. 

Zuboly ebben az előadásban nem válik szamárrá, még csak szamárfeje 
sem nő — a hátára kapaszkodott Puck úgy tartja a feje fölé szőrös uj
jait, hogy azok szamárfüleket képeznek. Zuboly és Titánia násza az elő
adás csúcsa, akárcsak Brooknál. Csakhogy ami ott ironikusan stilizált 
volt, az itt vaskosabb, reálisabb, anélkül, hogy naturálissá válna. Zuboly 
— a hátán ülő, derekát átkulcsoló s mezítelen lábával phalloszt képező 
Puckkal — ölbe kapja Titániát, és az egyetlen testté összeforrt három 
alak ritmikus rángása, a „tündérstáb" akusztikai kíséetével inkább a 
testi szerelem diadalmas rítusát idézi föl, mint a Jan Kott-féle szodo-
misztikus Goya-víziót. 

Van, akit feszélyez, hogy két este kell a Nemzeti Színházba mennie, 
ha végig akarja nézni Shakespeare kétrészes /V. /fermfc-drámáját. Per
sze nem kell, ha nem akar, a két rész két önálló dráma — magukban is 
megállnak a lábukon. Bizonyos értelemben viszont együtt sem tekinthe
tők lezárt egésznek, lévén, hogy egy történelmi folyamat részét ábrázol
ják. Az előzményt és a folytatást több más király dráma mondja el. 
Shakespeare valószínűleg folytatásos tévésorozatnak írta volna meg őket, 
ha a XVII. században lett volna televízió. 

A két IV. Henrik tulajdonképpen a második és a harmadik „epizód
ja" a //. Richárdtól a III. Richárdig tartó „nyolcrészes sorozatnak". A 
gondot az okozza, hogy általában egy színházi estére összevonva szo
kás játszani. Azt is mondják, hogy a húzások használnak a IV. Henrik-: 



nek. Persze egy dús lombú tölgyóriás is tölgy marad, ha lenyesik ágai
nak a felét — legföljebb egy kicsit kopasz lesz. 

A IV. Henriktt a //. Richárdból tudjuk igazán megérteni, ha vissza
emlékezünk az energikus Bolinghroke-ra, amint letaszítja trónjáról az 
uralkodónak gyönge, költői léleknek erős királyt. Bolingbroke-nak IV. 
Henrikként csakhamar ugyanazzal a konfliktussal kell szembenéznie — 
hatalmának veszélybe kerülésével —, mint II. Richárdnak. Avatatlan 
szemnek persze úgy tetszik, mintha a sodró cselekmény kibomlását ál
landóan megakasztanák a Falstaff-jelenetek, és a darab nehezen vonszo
lódnék a végkifejlet felé, Ám úgy is föl lehet fogni, hogy a dráma ép
pen erről szól: az uralkodói praktikák és perpatvarok véghetetlen folya
matáról, amelybe beékelődnek a minderről tudomást sem vevő Falstaff-
kompánia jelenetei. 

A rendező Zsámbéki Gábor a dráma lényegét ragadta meg, amikor a 
IV. Henrik „televíziós dramaturgiájára", epizodikus szerkezetére építette 
föl az előadást. Számára ez a konstrukció igazi csoda. A „két drá
ma" a Shakespeare ábrázolta (egységes) világ két arca. A „fenti" 
világban a trónját gyötrődve őrző IV. Henrik a feudális anarchiával 
küzd, „lent" Sir John Falstaff és díszes társasága korhelykedik. Fönt 
hazafias jelszavak, cselszövés, tőrbecsalás, katonák, háború, halottak; 
lent cinikus kommentárok, aszúvedelés, útonállás, pincérek, örömlányok, 
részegek. Stílusban és képben ez így jelentkezik: fönt a történelem kró
nikája egy szikár, tárgyilagos, Brecht-féle előadást mintáz, keményre 
esztergált csatajelenetekkel, illúziótlan véleménnyel a világról; lent 
ugyanezt fogalmazzák meg a fonákjáról a Falstaff-jelenetek hosszan ki
teregetett, Hogarthot idéző életképei. 

Az egész középpontjában mégiscsak a pohos lovag áll, s egy nagysze
rű színészi alakítás: Kállai Ferencé. Egy ritkás szakállú, csaknem ősz, 
kövérségében sem elpuhult, mokány Falstaff. Kállai érzi, hogy a poca
kot nem szabad külön eljátszani, mert akkor tüstént előbújik — ha csak 
képletesen is — a kispárnaprotézis. A has nem vígjátéki téma és nem is 
falstaffi trófea, hanem egyszerűen egy testrész. Kállai higgadtan és böl
csen tudja viselni, nem tapogatja és nem öleli körül, nem maimozik 
rajta az ujjaival, és nem tolja előre faltörő kosként. Eggyé válik Fals
taff hasával. A szerep fiziognómiája észrevétlenül azonosul a színész 
lényével, a komótos mozgástól az öregesen asztmatikus nevetésekig. Még 
az is fontos, hogy a bütykös kitaposta magának a helyet a zsebében, de 
a színész erre sem hívja fel külön a figyelmünket, mindössze egyszer 
csúsztatja a palackot rutinmozdulattal a helyére. 

Ez egy kemény, szikár, csöppet sem joviális Falstaff. Legtöbbször in
kább mogorvának látszik. Humora jóféle angol akasztófahumor. Sza
badossága, szabadszájúsága szellemének eredendő szabadságából fakad. 
Komázik Harryvel, a trónörökössel, de tisztelhet-e bármilyen tekintélyt 



az, aki által a társadalom kínálta hamis értékrenden? S ha az érték
rend második számú embere, a walesi herceg maga is fügét mutat a te
kintélynek, csoda-e, ha Falstaff rájátszik? Kállai Faistaffja a nyíltszívfi-
ség áldozata. Becsületes gézengúz, rászedett pernahajder, a törvényen
kívüliség igaz hitű cinkosa az érdekük szerint hitetlen cinikusok között. 

Igazán nem buta, sőt nagyon is okos, ha mások képmutatásáról van 
szó. Kállai kaján bölcsességet visz a jellemébe, a nehézkes test mozgé
kony szellemét érzékeltetendő. Faistaffja csöppet sem ijed meg, amikor 
Harry rajtakapja egy hazugságon, önironikus derűvel vált át egy másik 
hazugságra, talán nem is azért, hogy a herceg higgyen neki, hanem csu
pán a játék kedvéért. Igazi kalandor Kállai Faistaffja, vedlett világfi, 
aki mindenütt otthon van, a maga módján szaporítja a világ fekélyek. 
Igazán nem akar bennfentes lenni, hiszen született outsider: aligha vá
gyott komolyan állami hivatalra, s az ifjú király látványos pálfordulá
sából is csak a közös múlt megtagadása bántja. 

Sir John Falstaff Kállai Ferenc alakításában mindenekelőtt a rene
szánsz életerő megtestesülése. Ez a szívós és kitartó vitalitás, s lomha 
testet néha szapora mozdulatokra ingerlő belső tűz ugyanakkor mintegy 
öntudatlanul hajtja előre. Mert a lélek már elhamvadt. Falstaffot szkep
tikussá tették tapasztalatai. A fanyar fölénynek ezek a groteszkségükben 
is melankolikus árnyalatai sajátos lírával vonják be az alakítást, anélkül, 
hogy meg kellene sajnálnunk a testes lovagot. Ez a szkepszis valósággal 
védőburokként működik, s megóvja a végső összeomlástól. Tulajdonkép
pen rezignáltán távozik a színről, mintha tudata mélyén mindvégig vár
ta volna a csalódást. Bennünk, nézőkben keményen felénk lökött sza
vai maradnak meg a monológokból, a vulgáris életörömök és életböl
csességek igaz üzeneteként. Kállai Fastaffja rabelais-i alkotás, filozofi
kusan mély, játékosan könnyed és bohócian komoly. 



PSZICHOLÓGIAI TÍPUSOK 

H Ó D I S Á N D O R 

EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK 

Nem kell különösebb pszichológiai képzettség ahhoz, hogy az emberek 
közötti egyéni különbségeket felismerjük. Mindennapi életük során az 
emberek nemcsak felismerik, de jól számon is tartják ezeket a különbsé
geket. Egymás magatartását és megnyilatkozásait figyelve meglehetősen 
pontos képet alkotnak maguknak arról, hogy egymástól miben külön
böznek, ki mennyiben tér el a többiektől. 

Az egyéni különbségek figyelembevétele természetesen nem terjedhet ki 
mindenre. Az emberi megnyilatkozások és tulajdonságok végtelen sok
félesége közül legfeljebb néhány lényeges sajátosságra lehet felfigyelni. 
De már ennek is nagy a jelentősége, mert néhány alapvető személyiség
vonás ismerete is megkönnyíti az emberek közötti eligazodást, a más sze
mélyekkel kapcsolatos viselkedési stratégia kialakítását. Egy-egy személy 
főbb jellegzetességeinek ismerete megkönnyíti, szilárd viszonyítási keret
be helyezi emberismeretünket. Ennek köszönhetően például nincs az a 
normális ember, aki ne volna tisztában azzal, hogy ismerősei közül ki 
az, aki jószívű és segítőkész, akire nehéz helyzetben számítani lehet, s ki 
az, akitől a legjobb ismeretség ellenére sem remélhet segítséget. De ugyan
így tisztában van mindenki azzal is, hogy környezetében kik az intrikus, 
áskálódó természetű emberek, s kik azok, akikkel barátkozni érdemes. 

Az egyéni különbségek megítéléséhez használatos viszonyítási kereteta 
minden emberre jellemző általános normák jelentik. Egymást figyelve és 
értékelve ugyanis az emberek nemcsak annak tulajdonítanak fontosságot, 
hogy például vérmérsékletüket, etikus magatartásukat, cselekvési bátorsá
gukat, intellektusukat stb. tekintve, egymástól miben különböznek, ha
nem azt is megítélik, hogy az átlagtól, a normától ki mennyiben tér el. 
Ily módon könnyen csoportosítani tudják ismerőseiket, mondjuk aszerint, 
hogy kik a gyors és energikus emberek közülük, vagy ellenkezőleg, kik 
azok, akik cselekvéseikben bizonytalanok, helytállásukban erőtlenek. 
Hogy kik a vidám természetű, bizakodó, mindig derűt és erőt sugárzó 



emberek, s vélük ellentétben, kik az örökösen csak panaszkodók, a csüg
gedt és vigasztalanul lehangoló személyek. Az emberek intellektuális 
adottságainak magabiztos értékeléséről meg jobb nem is beszélnünk. £ 
téren mindenki „szakember", mintha az ostoba és értelmes emberek kü
lönválasztása csakugyan olyan egyszerű lenne. 

Mindennapi teendőik közepette természetesen az emberek nemigen baj
lódnak azzal, hogy akár a jelzett módon, akár más lényegesnek tartott 
személyi sajátosság alapján tudatosan és tervszerűen csoportosítgassák 
egymást. Megelégszenek azzal, hogy rögzítik ismerőseik főbb személyi 
jellemzőit vagy azokat a tulajdonságaikat, amelyekre éppen felfigyel
tek, és ennek alapján valamilyen típusba sorolják őket. 

A típusalkotáshoz sokszor csak az állandó és jól látható testalkati 
jegyeket használják fel. Ennek alapján mondunk egyeseket sovány vagy 
kövér embereknek, alacsonynak vagy magas termetűnek, fehér embernek 
vagy színes bőrűnek, férfinak vagy nőnek stb. A testalkati jegyek mel
lett, olykor a kevésbé állandó és nem mindenki számára s főképpen 
nem minden szituációban nyilvánvaló karakterjegyekre, hajlamokra, 
adottságokra figyelünk fel. Így megkülönböztethetünk lassú vagy gyors, 
közlékeny vagy szófukar, hanyag vagy pontos, ingerlékeny vagy nyu
godt, agresszív vagy szorongó, zárkózott vagy barátkozó természetű 
személyeket. Amikor ismerőseinket ezekkel a személyiségjegyekkel, vagy 
más jellemzőnek vélt magatartási sémák alapján leírjuk, tulajdonkép
pen azt soroljuk fel, azt állapítjuk meg, hogy az illető milyen típusba, 
milyen típusokba tartozik. Ezeknek a típusoknak az alapján következ
tetünk aztán viselkedésükre, arra a tapasztalatunkra támaszkodva, hogy 
adott típusokkal nagy gyakorisággal együtt járnak bizonyos magatartási 
sémák, viselkedési sajátosságok. 

A felhasználható típusok száma úgyszólván tetszés szerinti. És hogy 
végül ismerősünk megítélésének mennyi a gyakorlati értéke, vagyis hogy 
őt valójában mennyire ismerjük, az attól függ, hogy a tipizálás mi min
denre terjed ki. Minél több olyan alaptényezőt ragadunk meg, ami való
ban tartós és döntő mértékben meghatározó tulajdonsága egy embernek, 
annál inkább állíthatjuk azt, hogy ismerjük az illetőt. Mert az a kije
lentésünk, hogy ismerősünknek mondunk valakit, értelemszerűen azt je
lenti, hogy ismerjük az illető személyi sajátosságait, másoktól megkü
lönböztető jellemvonásait, hajlamait, adottságait. 

Nem mindegy tehát, hogy tipizáláskor a munkaszervezetnek vagy a 
hajviseletnek, a memóriának vagy a külső megjelenésnek, a karakterje
gyeknek vagy az illető által beszélt nyelvnek, az értelmi képességeknek 
vagy a bőrszínnek, a tehetségnek vagy a nemnek tulajdonítunk-e elsőbb
séget. 

A helyesen megválasztott sémák nagy jelentőségűek emberismeretünk
ben. De legyen mégoly kitüntetett fontosságú is mindaz, amit a típusai-



kotásoknál figyelembe veszünk, s terjedjen ki tipizálásunk a tulajdonsá
gok igen tekintélyes részére, ennek ellenére, mivel az emberek lelki sa
játosságai megismételhetetlenül egyediek, éppen az, ami egyedül és ki
zárólag csak rájuk jellemző, ismeretlen marad előttünk. A tipológiai 
elvekre támaszkodó emberismeret szükségszerű korlátja ez. 

A pszichológia ennél az emberismeretnél annyiban tud továbblépni, 
amennyiben megpróbál olyan elemi szervezeti folyamatokat és viselke
dési sajátosságokat félkutatni, amelyek az ember cselekvő magatartása, 
életvitele, személyisége szempontjából alapvető fontosságúak. De tudo
mányossá ez a törekvés csak attól válik, hogy a kutatók bonyolult sta
tisztikai módszerekkel ellenőrzik az általuk jelentősnek tartott viselke
dési sajátosságok és a viselkedési sajátosságoknak megfelelő együttjárá-
sait. 

A tipológiai kutatásoknak gazdag múltja van a pszichológiában. En
nek ellenére sem állítható, hogy a lélektan ma az egyszerű, de jó ember
ismeret lehetőségeit messze túlszárnyalná. A különböző tipológiakon ala
puló tesztek, kérdőívek, műszeres vizsgálatok lehetővé teszik ugyan az 
emberek egységes szempontok szerinti gyors megítélését, ami a munka
helyi szelekció vagy a gyakorlati diagnosztika szempontjából fontos cé
lokat szolgálhat, a személyiség teljessége, az ember egyedi különvalósága 
azonban pusztán ezeknek az adatoknak a birtokában hozzáférhetetlen 
marad számunkra. E tekintetben a tesztek eredményei éppoly korláto
zott érvényűek, mint a mindennapi emberismeret alkalmi tipizálásai. 

Ahhoz ugyanis, hogy egy embert a maga megközelítő teljességében 
megismerhessünk, egész élettörténetének, különböző szituációkban tanúsí
tott magatartásának, másokhoz és önmagához való viszonyulásainak 
hosszadalmas és körültekintő elemzése szükséges. Ami viszont már mesz-
sze túllépi a tipológia lehetőségeit, és a pszichográfia hatáskörébe tar
tozik. 

VÉRMÉRSÉKLETI TÍPUSOK 

Az első tipológiák már jóval a pszichológia önálló tudománnyá válása 
előtt megjelentek. Az emberek már két és fél ezer évvel ezelőtt is értet
ték annak a módját, hogyan könnyíthetik meg maguknak mások „be
skatulyázását". Persze ez az emberismeret, mai szemmel nézve, igen naiv
nak és leegyszerűsítőnek tűnik. így például csak mosolyogni tudunk az 
ókori ind orvosok kétségkívül igen szemléletes tipológiáján, mely szerint 
gazella, szarvastehén és elefánttehén típusú nőket, illetve nyúl, bika és 
csődör típusú férfiakat lehet megkülönböztetni. 

De bármennyire naivnak és leegyszerűsítőnek is tűnjék számunkra az 
emberek ily módon — vagyis a testi felépítés alapján — történő tipi
zálása, az az igazság, hogy a pszichológia máig sem tudott igazán meg
szabadulni ettől a szemléletmódtól. A klasszikus típustanokban éppúgy, 



mint a legmodernebb tipológiákban, ha az ókori ind orvosokénál ár
nyaltabb megfogalmazásban is, de ott él az ember testi felépítésére (pszi-
chofiziológiai funkcióira, genetikus adottságaira) való hivatkozás. Ami 
azt jelenti tulajdonképpen, hogy az ember személyiségét meghatározó vi
selkedési sajátosságokat szinte valamennyi típustan kizárólag, vagy csak
nem kizárólag, az ember biológiai természetével magyarázza, illetve 
örökletes adottságokra vezeti vissza. S tulajdonképpen e miatt a szemlé
letmód miatt kerül zsákutcába nemcsak a tipológiai1 kutatás, de az egész 
személyiség-lélektani gondolkodás. 

Az első tipológiák megjelenésekor még megkerülhetetlen ez a szem
léletmód, hiszen az akkori orvosi emberfelfogás elválaszthatatlanul be
ágyazódott az ókor természetfilozófiájába. Később azonban, különöskép
pen a pszichológia önálló tudománnyá szerveződését követő időszakban, 
az ember természeti és társadalmi meghatározottságával kapcsolatos is
meretek eléggé differenciálttá váltak ahhoz, hogy a viselkedési sajátos
ságok társadalmi vonatkozásait a tipológiai kutatások folyamán ne le
hessen már elhanyagolni. S ha az ember személyiségének társadalmi meg
határozottságaival szemben továbbra is öröklött hajlamai, alkati sajá
tosságai kerültek előtérbe, ez a pszichológiai társadalmi-ideológiai szerep
vállalásával áll összefüggésben. A viselkedési sajátosságok öröklött haj
lamokkal történő magyarázata ugyanis — mint utóbb látni fogjuk — az 
uralmi viszonyok szempontjából fontos ideológiai és manipulatív célo
kat szolgál. A típustanok már jelzett korlátai mellett azért szükséges ezt 
már most hangsúlyoznunk, hogy fenntartással és óvatos mérlegeléssel fo
gadjuk mindazt, amit a pszichológia a tipológia terén felkínál. 

Az egyik legnagyobb hatású és kisebb-nagyobb változtatásokkal mind 
a mai napig használatos tipológia Hippokratész, illetve Galenus nevé
hez fűződik. Abból a meggondolásból kiindulva, hogy a természet felté
telezett négy alkotóelemének: a levegőnek, földnek, tűznek és víznek az 
ember lényében is jelen kell valamilyen formában lennie, Hippokratész 
az emberi szervezet nedvkiválasztását — ma úgy mondanánk, hogy ké
miai szabályozását — kezdte vizsgálni. Saját és orvostársai tapasztalatai 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy meghatározott testnedvek 
termelődése, ezek aránya, keveredése határozza meg az ember lelki je
gyeit s lelki jegyei mellett betegségre való hajlamait is. £ megfigyelések 
alapján Hippokratész három vérmérsékleti típust különböztetett meg: a 
kolerikus, a flegmatikus és a melankolikus alkatú embert. Ezt a tant bő
víti aztán tovább, vagy félezer évvel később, Galenus egy újabb vér
mérsékleti típussal, a szangvinikus emberrel egészítve ki. 

A természet feltételezett négy őseleme, az immár hippokratészi—gale-
nusi négy típusban, a következőképpen van jelen: A kolerikus vagy lob
banékony személyeknél a szárazság, illetve a tűz a domináló elem. A 
szangvinikusoknál, ami magyarul bizakodót jelent, a melegség és a le-



vegő; a flegmatikusoknál vagy közönyös személyeknél a hideg és a víz; 
míg a melankolikusoknál vagy szomorúaknál a nedvesség és a föld a 
meghatározó elem. (1) 

Ez a mai szemmel nézve meglehetősen bizarr magyarázat különös 
módon egy olyan tipológiát hozott létre, amihez évszázadok múlva 
sincs mit hozzátenni. Tulajdonképpen a mai legkorszerűbb személyiségti
pológiák is ebből a felosztásiból indulnak ki, ezt tagolják, ezt variálják, 
ebből hoznak újabb személyiségdimenziókat létre. Persze annak, hogy ez 
a típustan a történelem évszázadait átvészelte, hogy ezt a felosztást 
számtalan pszichológus, orvos, pedagógus használja ma is megelégedés
sel, nyilvánvalóan kell, hogy valamilyen magyarázata legyen. Nem vi
tás, hogy az alapötlet, az endokrinológia létrejöttét messze megelőzve, 
szerencsésen ráhibázott az ember érzelmi-indulati sajátosságainak és a 
szervezet hormonháztartásának összefüggéseire. De önmagában véve, csak 
ez, magyarázatnak kevés. A lényeget tekintve alighanem Allportnak 
kell igazat adnunk, aki szerint e típustan fennmaradása és páratlanul 
erős befolyása nem csekély mértékben abban leli magyarázatát, hogy 
elég rugalmas koncepció ahhoz, hogy mindenki azt láthasson bele, amit 
akar. (2) 

Ismerkedjünk meg ezek után közelebbről is a négy vérmérsékleti tí
pussal, és lássuk sorjában, milyen érzelmi jellemzők szerveződéséből áll
nak elő. 

A kolerikusok nyílt tekintetű, kemény, határozott testtartású szemé
lyek, egész lényükből tetterő sugárzik. Érzelmi reakcióik gyorsak és vi
szonylag tartósak. „Epés" emberek, s gyakran ragadják el őket indu
lataik. 

A szangvinikusok gyors mozgású és jó felfogású emberek; közléke
nyek, barátságosak, kedélyesek. Egész megjelenésükből életkedv és tett
erő árad. Olyanok, mint a fellobbanó szalmaláng: könnyen tűzbe jön
nek, de hamar le is csillapodnak. 

A flegmatikusok testtartásukat, beszédmodorukat és megjelenésüket te
kintve egyaránt jellegtelen emberek. Lomha mozgásukról, higgadt egy-
kedvűségükről ismerni fel őket. Ritkán nyilvánítják ki érzelmeiket, sod
rukból nehéz kihozni őket. Kiegyensúlyozott, nyugodt, szenvtelen em
berek. 

A melankolikusok általában gondterhelt arckifejezésfi emberek; testtar
tásukból, mozdulataikból hiányzik a keménység, az élénkség. Bizonyta
lanok és határozatlanok, nehezen szánják el magukat valamire. Érzelmi 

1. A különböző típusok leírását, illetve a típustanok átfogó bemutatását lásd: 
Típustanok és személyiségvonások. Szerkesztette Halász László—Márton L. 
Magda. Gondolat, Budapest, 1978. 

2. Gordon W. Allport: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980, 
50. o. 



életük egészében visszafogott, indulataikat sokáig féken tartják, de ha 
elvesztik türelmüket, kirobbanó haragjuk fékevesztett. Többnyire azon
ban bánat, levertség, szomorúság jellemzi őket. 

A Hippokratész—Galenus-féle tipológia azon a felismerésen alapszik, 
hogy az emberek érzelmi életének jellemzőit tekintve az egyéni különb
ségek mellett lényegi hasonlóságokat is felfedezhetünk. De ezek a ha
sonlóságok csak akkor válnak igazán szembetűnővé, ha nem egy-egy 
önmagában álló személyiségjellemzőt emelünk ki, hanem például aho
gyan a hippokratészi—galenusi tipológia is teszi, az érzelmi élet sajátos
ságait jelző több közös tulajdonság megragadására törekszünk. Az érzel
mek megjelenésének gyorsasága vagy intenzitása például önmagában véve 
még vajmi keveset árul el egy-egy emberről. Tipikussá ez a tulajdonság 
attól válik, hogy gyakran együtt jár és kiegészül az érzelmi élet egyéb 
jellemzőivel, továbbá bizonyos akarati vonásokkal, illetve testi jegyek
kel. (3) A hippokratészi—galenusi típusok is több ilyen egymással össze
függő és gyakran együtt járó tulajdonságot ragadnak meg. 

Az egy-egy típushoz tartozó tulajdonságok pontos és megmásíthatat
lan, mindenki által azonos módon használatos leírását azonban hiába 
kutatnánk. A költészet és a tudomány határmezsgyéje ez, ahol az érte
lemszerűen adott összefüggést a leírás szintjén minden alkotó a maga 
személyi hozzáállásával egészíti ki. És a hippokratészi—galenusi típusok 
éppen ettől élőek: értelmezésük és leírásuk rugalmasan igazodik nemcsak 
az empirikus adatokhoz és kísérleti eredményekhez, hanem a kutatók 
elméleti felkészültségéhez és szemléletmódjához is. 

TESTALKAT ÉS JELLEM 

Amit a naiv emberismeret mindig is hajlamos volt hinni, hogy tudni
illik az ember testi megjelenése belső világának hfi tükörképe, azt lát
szott igazolni a XX. századi karakterológiában kiemelkedő helyű, fon
tosságú és jelentőségű elméletével Kretschmer. Arra az orvosi gyakorlat
ból nyert tapasztalatra támaszkodva, hogy bizonyos belső elválasztásé 
m'rigyek eltávolítása vagy csökkent működése szembetűnő testi és lelki 
elváltozásokat eredményez — pl. kretenizmus —, Kretschmer lényegbe
vágó összefüggéseket állapít meg a szervezet hormonális tevékenysége, a 
testalkat és a vérmérséklet között. Ennek szellemében fő művét, a Test
alkat és jellem címűt az alábbi plasztikus leírással kezdi: 

„A köznép ördöge többnyire szikár jelenség, keskeny állán ritkás kecs
keszakáll, a gömböc ördögben viszont van valami jólelkű oktondiság. Az 

3. Típustanok és személyiségvonások. Id. mű. Előszó 9. o. 



intrikus púpos és köhécsel. A vén boszorkánynak éles madár képe 
van . . . " (4) 

Kretschmer úgy véli, hogy ezek a naiv megállapítások évszázados ha
gyományok alapján kristályosodtak ki, és olyan megfigyelések lecsapó
dásai, amelyekre a jó szemű kutatónak érdemes odafigyelnie, ö maga, 
orvos lévén, klinikai beteganyagán keresi ezeknek az „objektív néplé
lektani tényeknek" — ahogyan 6 nevezi — az igazolási lehetőségeit. 
Ilyen irányú kutatásai eredményeként a testalkat és a jellem vonatko
zásában három egymástól jól elkülönülő típust különböztet meg. Ezeket 
piknikus, atletikus és leptoszom (aszténiás) típusnak nevezi el. Mindhá
rom típus nőkre és férfiakra egyaránt jellemző, bár Kretschmer úgy ta
lálja, hogy a nők között feltűnően sok az „atipikus" jelleg, következés
képp ki is zárja őket vizsgálataiból. 

De lássuk, milyenek Kretschmer szerint a piknikus testalkatú férfiak. 
Leginkább zömök emberek, jól táplált külsővel, élénk arcszínnel. Az 

arcuk puha, széles és kerekded, lágy profillal és húsos orral. Válluk 
rendszerint keskeny és lelapított. A mell és a has meglehetősen nagy tér
fogatú; a nyak rövid és vastag, a törzset bőséges zsírpárna borítja, emiatt 
az egész törzstérfogat hordó alakú. Tipikus esetben a végtagok rövidek; 
széles, puha, de formás alakú a kéz. A haj lágy, sima és hátrasimuló, 
általában ritka, mert a piknikus egyének hajlamosak a korai kopaszo
dásra. Szakálluk és testszőrzetük viszont annál bőségesebb. 

A piknikus testalkatnak az úgynevezett ciklotim lelki alkat felel meg. 
A ciklotim lelki alkat jellemzői: 

Közvetlen és nyílt emberek, társaságban könnyen oldódnak, kedélye
sek és jólelkfiek. Kiváló gyakorlati érzékkel rendelkeznek; fürgék, vál
lalkozó szelleműek, s hajlanak az érzéki örömök hajszolására. Tehetséges 
egyedeik tetterős és nagyvonalú szervezők, művészi téren realisták, a tu
dományban empirikusok. Szélsőséges esetben nyers, erőszakos, „rámenő" 
jellemű személyek. 

Kretschmer másik testalkati típusa az atletikus ember: 
Az atletikus férfiak legtöbbször magas növésűek, széles vállúak, izmo

sak. Az erősen keskenyedő alsó testfélhez — medencéjükhöz — viszo
nyítva a vállövezet erőteljesnek, robosztusnak hat. Csontos, kissé szög
letes arcuk enyhén tojásded alakú. Végtagjaik hosszúak, kezeik kékes 
színezetűek. 

Az atletikus testalkatnak Kretschmer tipológiájában a viszkózus tem
peramentum felel meg. Jellemzői: 

Általában nyugodt emberek, nem túl érzékenyek, de ha türelmüket 
vesztik, erős indulatba jönnek. Érzelmi világuk nem túl színes, Hippok
ratész flegmatikus típusára emlékeztetnek. Társaságban nehézkesek, alig 

4. Ernst Kretschmer: Körperbau und Charakter. Berlin 1942. Idézi Vince 
László és Vince Flóra: Testalkat és jellem. Medicina, Budapest, 1964, 10. o. 



van humorérzékük. Egyesek közülük kifejezetten mogorva emberek, de 
lehetnek jóindulatúak is: lényüket egyaránt a lassúság, nyugalom és ki
egyensúlyozottság jellemzi. Legfőbb erényük az állhatatosság: barátság
ban, házasságban, szerelemben kitartóak, hűségesek. Rendíthetetlen lelki 
nyugalmukat és erős indulataikat leginkább mint katonák és mint sport
emberek tudják kamatoztatni. 

A harmadik és egyben leggyakoribb típus a leptoszom vagy aszténiás 
testalkat. Kretschmer ezt a típust a következőképpen jellemzi: 

Keskeny felépítésű emberek, henger alakú törzzsel, satnya vázizomzat
tal. Hosszúra nyúlt keskeny mellkas, keskeny vállak és vékony, sovány 
végtagok jellemzik őket. A fej kicsi és kerekded; a hosszú és éles met
szésű orr, valamint a hátraeső áll szögletessé teszi profiljukat. A kifeje
zetten halvány, vékony, graciális arcbőrükkel szemben a haj és a szem
öldök „durva" anyagú, erős és tartós. 

És következzék végül a leptoszom vagy aszténiás testalkat karaktero-
lógiai megfelelője, a szkizotim lelki alkat. 

A szkizotim lelki alkatú emberek legfőbb ismérve, hogy a valóságtól 
idegen álom- és eszmevilágban élnek, élesen elhatárolják magukat kör
nyezetüktől, közömbösen vagy sértődötten visszahúzódnak embertársaik 
köréből. Saját személyiségük és a külvilág éles elhatárolása következtében 
— örökletes adottságaiktól függően — a szkizotim lelki alkatú embe
rek között sokféle magatartás jöhet létre. Lehetnek például hűvös, arisz
tokratikus modorú gondolkodók, eszméiktől megszállottá vált fantasz
ták, világtól elszakadt idealisták vagy nyughatatlan moralisták, kímélet
len despoták, hidegen számító karrieristák. De szkizotim lelki alkatú a 
társadalmi beilleszkedési zavarokkal küszködő személyek jelentős hánya
da is, köztük különcök, kóborlók, bűnözők, narkománok. 

Kretschmer minden korábbi típustannál részletesebben mutatta be 
egy-egy típus pszichológiai sajátosságait, s olyan plasztikus leírást adott 
különböző embertípusok pszichofizikai alkatáról, hogy ennek alapján 
könnyen támadt az emberekben az a benyomás: elég tüzetesebben szem
ügyre venni társaikat, és máris tisztába jönnek lelki életük mozgatóru
góival, s egy sor pszichológiai titok válik ismertté számukra. Ebben 
rejlik a Kretschmer-féle típusok népszerűségének magyarázata. Az em
bereket igazán megismerni és nem besorolni vágyó elmék azonban köny-
nyen felismerik Kretschmer tipológiájának — és általában minden tipo
lógiának — legszembetűnőbb hiányosságát. Azt ti., hogy barátaikat, is
merőseiket, családtagjaikat, vagyis akikről már megbízható ismereteik 
vannak, milyen nehéz ezekbe a típusokba sorolni. Maradéktalanul rend
szerint egyik típus sem illik rájuk. Vannak persze egyének, akikben egy-
egy típus jól felismerhető, ám alkati felépítettségüket és karakterüket 
tekintve még ők is szabálysértőek, és csak jelentős megszorítások révén 
tekinthetők valamely típus képviselőjének. 



Hippokratész tipológiája még csak a vérmérsékletre, a pszichés reagá
lás tempójára, gyorsaságára és erősségére irányult. Kretschmer viszont a 
testalkatból, a pszichofizikai értelemben vett alkati sajátosságokból az 
egész személyiség genetikus meghatározottságára következtet már. Az 
alkat fogalma ugyanis Kretschmernél pszichofizikai jelentésű, a típus 
nemcsak testalkatot, hanem jellemet és karaktert is jelöl. És épp ettől 
válik Kretschmer elmélete túlfeszítette, egyoldalúan biológiai indíttatá
súvá. Mert, ha Kretschmer műveiben itt-ott történik is utalás a környe
zet jellemformáló szerepére, ezt csak amolyan, a valóság előtti tisztel
gésnek kell tekintenünk, ami típustanában nem jut kifejezésre. A típust 
hordozó és a karaktert meghatározó jegyek ugyanis biológiai szinten 
determináltak elméletében, vagyis öröklődnek, velünk születettek. 

Kretschmer tipológiája az ellenőrző kísérleti-empirikus vizsgálatok fo
lyamán nem bizonyult megalapozottnak. Azok az összefüggések ugyan
is, amelyek típustanában a testalkat és a jellem közötti kapcsolatra vo
natkoztak, nem igazolódtak. Az ellenőrző vizsgálatok lehangoló ered
ményei, valamint az a körülmény, hogy Kretschmer a nőket, vagyis az 
emberek mintegy 50%-át eleve kizárta vizsgálódási köréből, kétségessé 
tették ennek az egyébként igen nagy népszerűségnek örvendő tipológiá
nak az érvényét. 

tíXTRA VERZIÓ—INTROVERZIÓ 

A kretschmeri típusok népszerfiségével legfeljebb Jung pszichológiai 
típusai vetekedhetnek. 

Jung a környezet — tárgyi világ —, illetve a szubjektív történések 
— lelki élet — felé való irányultság alapján az emberek két nagy cso
portját különböztette meg: az extravertált vagy „kifelé forduló" és az 
introvertált vagy „befelé forduló" személyeket. 

Vannak emberek — mondja Jung —, akik a tárgyi világ felé nyi
tottak, nagy érdeklődéssel követik a körülöttük történő eseményeket, 
otthonosan és biztonsággal mozognak tárgyak és emberek között. Ezeket 
a nyílt, közlékeny és jól alkalmazkodó, ismerkedésre könnyen hajló sze
mélyeket nevezzük extravertáltaknak. (5) 

Velük ellentétben más személyek viszont inkább töprengőek, visszafo
gottak; új helyzetekben félénken és bizonytalanul mozognak, személyi 
kapcsolataikban is rendszerint tartózkodóak. Óket nevezzük introver
táltaknak. Az introvertáltak éppen félénkségükből fakadóan zárkózottak, 
elgondolkodóak, pillanatnyi ötleteikben nemigen bíznak. Gyakorlati kér
désekben ügyetlenebbek az extrovertáltaknál, az elvont összefüggéseket 
azonban jobban látják azoknál. Érzéseiket is szigorúbb ellenőrzés alatt 

5. Carl G. Jung: A pszichológiai típusok. In: Típustanok és személyiség
vonások. 



tartják, mint az extravertáltak, s velük ellentétben ritkán lépnek fel 
agresszív módon, és ritkábban vesztik el önuralmukat. 

Jung szerint ennek a kétféle magatartási típusnak az elkülönülése igen 
korán megkezdődik, már gyermekkorban is jól megfigyelhető. Az extra
verzióra hajló gyermek például eleve érdeklődőbb, mozgékonyabb, nyi
tottabb, mint a leendő introvertált, és nagyobb kíváncsisággal szemléli 
az őt körülvevő dolgokat. Otthonosan és bizalommal mozog környeze
tében, nem fél a tárgyaktól, nem érez gátat önmaga és a tárgyi világ 
között. Ez a nyitottság, ez az intenzív érdeklődés és a tárgyakkal való 
félelem nélküli játék, ismerkedés oly mértékben felszabadulná teszi, hogy 
vakmerőségében sokszor már testi épségét is veszélyezteti. Ezzel szem
ben az introverzióra hajló gyermek feltűnően visszahúzódó, félénken 
mozog a tárgyak között. E félszeg bizonytalanságból fakadóan a fenye
getőnek megélt külvilággal szemben szubjektív biztonságot keres. Ezért 
fog később is saját külön útjain járni, a világ élvont összefüggéseibe, a 
dolgok jelentésébe kapaszkodni. Jung ezt egy introvertált kislány példá
ján szemlélteti, aki csak aztán merte megtenni első lépéseit a szobában, 
miután megtanulta az ott található tárgyak nevét. 

A jungi személyiségtípusok könnyen felismerhető voltuk miatt olyan 
közismertté váltak, hogy az extraverzió—introverzió ma már a minden
napi emberismeret fogalmaiként is használatos. A jungi tipológiának 
azonban távolról sem csak „egyszerűségében" rejlik magyarázata, más
ban rejlik a siker titka. A típusok könnyen felismerhető voltánál sokkal 
lényegesebb az, hogy ezek a személyiségtípusok valójában sajátos meg
jelenítési formái annak az ember társadalmi életére jellemző objektív el
lentmondásnak, ami együtt jár a fizikai és a szellemi munka különválá
sával. Más szóval, Jung típusaival a társadalmi munkamegosztás pszi
chológiai következményeire villant rá. 

Más kérdés, hogy maga Jung típusaira más magyarázattal szolgált. Ez 
bipoláris típusai reális társadalmi gondolati tartalmának szempontjából 
éppoly lényegtelen körülménynek számít, mint az, hogy a jungi tipológia 
előzményei és ihlető forrásai: az érzékiség és az ész kanti antinómiái, 
Nietzsche Apollója és Dionüszosza, vagyis, hogy a szemlélet és az aka
rat, az érzelem és az ösztön, az erkölcs és a vitalitás szembeállítása e 
bipoláris típusok létére vonatkozóan milyen magyarázattal szolgáltak. 
Ezek az értelmezések más, például tudománytörténeti szempontból ter
mészetesen érdeklődésre tarthatnak számot, a jungi tipológiának megfe
lelő emberek valós életét és ezzel maguknak a típusoknak az érvényét 
azonban nem befolyásolják. 

„Az extravertált ember pszichikus élete olyan — mondja Jung —, 
mintha a tárgyakban és a tárgyakkal való kapcsolatokba lenne kihelyez
ve (. . .) Ezzel ellentétben az introvertált személy a tárgyakkal szemben 
mindig úgy viselkedik, mintha valamilyen fensőbb hatalmuk volna, 



amelytől önmagát állandóan meg kell védelmeznie. A belső világ, a sa
ját szubjektuma az ő világa." (6) 

Ezt ma úgy fogalmazhatnánk át, hogy az extravertált ember az anya
gi jellegű objektivációkkal, az introvertált személy viszont a szellemi 
objektivációkkal áll szorosabb kapcsolatban. Amíg tehát az egyik a 
tárgyi világhoz, a létet meghatározó lehetőségekhez és korlátokhoz iga
zodik elsősorban, a másik az erkölcsi-tudati szabályozókat fogadja el 
meghatározóbbnak. S minthogy az ember személyi fejlődése során lété
nek társadalmi feltételeit, életviszonyait kétféle módon interiorizálhatja 
magába: tárgyi tevékenység formájában és fogalmi megismerés útján, 
pszichológiailag — egyik vagy a másik elsajátítási forma dominanciájá
ban — adva van a két személyiségtípus létrejöttének lehetősége. Az ext
raver tált személyben az érzéki tapasztalatszerzés útján szerzett ismeretek 
és az így kialakított készségek fognak dominálni, az introvertált sze
mélyre viszont a tudatvilágát és személyiségét meghatározó szellemi, 
kulturális hatások lesznek jellemzőek. Kizárólagosság helyett persze in
kább csak valamiféle arányeltolódásra szabad gondolnunk: egyik vagy a 
másik személyiségkomponens meghatározóbb szerepére. Hogy arányelto
lódás állhat be, hogy a szóban forgó személyiségtípusok az ember egy
oldalúvá válásának — megnyomorodásának — példáiként megjelenhet
nek, ennek okát, mint már jeleztük, a fizikai és a szellemi munka elkü
lönítésében kell keresnünk. Nem abban a banális értelemben, hogy a fi
zikai munka extravertálttá, a szellemi munka meg introvertálttá teszi 
az embereket. Sokkal mélyebb áttételekről és összefüggésekről van itt 
szó. Arra a társadalomontológiai szituációra kell gondolnunk, amely
ben az ember társadalmi reprodukciója válik belső ellentmondásoktól 
feszültté: a gyakorlati élet és a kultúra, a megélt élet és a manipulált 
tudat, az érzéki tapasztalat és az ideologikus gondolat kerül ellentétbe. 
Ezt az ellentmondást örökíti át szocializációs funkcióját ellátva a csa
lád a társadalom makroszociális feltételeinek, illetve a szülők munka
megosztásban elfoglalt társadalmi szerepkörének megfelelően ilyen vagy 
olyan típusú személyiségeket hozva létre. 

Hogy az introvertált személy a szubjektumban — pszichikus törté
nésekben —, az extravertált viszont a tárgyakban — anyagi objektivá-
ciókban — látja a viselkedésével kapcsolatos orientációs értékeket, Jung 
részéről is magyarázatot kíván. Jung hajlik arra, hogy ezeket a személyi 
tulajdonságokat örökletes adottságoknak tartsa, azzal a nem éppen lé
nyegtelen kiegészítéssel, hogy szerinte az ember irányultsága, ennek mér
téke, aránya az életfeltételek módosulásával változhat. Tartós kudarcél
mények hatására például az extraverzió introverzióba mehet át, vagy 
fordítva, a körülmények kedvezőbbre fordultával a gátolt introvertált 
nyitott, domináns személlyé válhat. 

6. Uo. 



Függetlenül attól, hogy Jung nem megy bele a típust meghatározó 
átformáló élmények részletesebb vizsgálatába, hogy az életfeltételek sze
mélyiségformáló szerepe legfeljebb úgy jön szóba nála, mint ami lehe
tővé teszi vagy elnyomja az örökletes adottságok típusként való meg
nyilvánulását, típustanában, ez mégis figyelmet érdemlő kitétel. Szóvá kell 
ezt már csak azért is tennünk, mert késői követői, a mai extraverzió— 
introverzió-kutatók, nála sokkal merevebb biológiai determinációt val
lanak: e típusokat idegrendszeri konstitúció által meghatározott ma
gatartásmódként tartják számon, amin a környezet úgyszólván semmit 
sem változtat. 

Abból a felismerésből kiindulva, hogy nem lehet minden embert a két 
típus valamelyikébe besorolni, mert az emberek jelentős részénél hiá
nyoznak vagy éppen egyforma mértékben vannak jelen az extraverziórá 
és introverzióra utaló sajátosságok, Jung utóbb jelentős változtatásokat 
hajt végre tipológiáján. Az emberi pszichikum feltételezett négy alap
vető funkciójára — érzékelés, gondolkodás, érzelmek, intuíció — támasz
kodva létrehozza az úgynevezett „köztes típusokat". Jung szerint az 
említett négy funkció a lehető legritkább esetben van egyensúlyban, ál
talában valamelyik funkció túlsúlya jellemző a pszichikumra. Az extra
verzió—introverzió tulajdonképpen e négy funkció valamelyikének a túl
súlyában nyilvánul meg, és ekként nyolc egymástól jól elkülönülő 
„funkciótípus" áll elő. A „funkciótípusok" száma azonban tetszés sze
rint tovább bővíthető, ha a típusok árnyaltabb differenciálása érdekében 
vizsgálódásunkba bevonjuk például az intellektust, a logikai-matematikai 
készséget vagy valamilyen más szellemi kvalitást. 

Jung spekulatív „funkciótípusait" nincs értelme sorra vennünk. Énei
kül is nyilvánvaló, hogy minél több örökletesnek feltételezett pszichikus 
tulajdonságot vonunk be egy tipológiába, az annál spekulatívabbá válik. 
Jung „funkciótípusai" is ahelyett, hogy növelnék tipológiája gyakorlati 
alkalmazhatóságát, inkább bizonytalanná teszik még azt is, amit Jung 
kiinduló tételében még állít, hogy ti. irányultságuk és ezzel összefüggés
ben: cselekvési szabadságuk, erkölcsi-tudati meghatározottságuk szilárd
sága alapján megkülönböztethetjük az emberek két nagy csoportját. Ar
ra Vonatkozóan pedig, hogy a két típusba nem sorolható emberek jelen
tős számaránya ellenére mért nem jelenti a jungi bipoláris tipológia 
megkérdőjelezését, Eysenck szolgál majd magyarázattal. 

(Befejezés a következő teámban) 



SZINONIMAHASZNÁLAT A JOGI NYELVBEN 

L E T S C H E N D R E 

Izgalmas, sőt kissé túl érzékeny kérdését szándékozom feszegetni a 
jogi nyelvnek, terminológiának, egyszersmind a jogi kommunikációnak. 

Aihhoz, hogy vizsgálódásom ne csak egy igen szűk problémakörre kor
látozódjék, a lehető legtágabban kell fölfogni a szinonímiát, a szavak, 
kifejezések rokonérteimfiségét. Már a címben föltüntetett műszót is szé
lesíteni szükséges: az idegen szavak Bakos-szerkesztette szótárában föl
tüntetett szinonim címszó meghatározása — rokon értelmű, rokon vagy 
hasonló jelentésű (szó, kifejezés) — megfelelőbbnek is látszik avégből, 
hogy az egy- és hasonló jelentésű műszavaktól, -kifejezésektől kezd
ve egészen a „távoli" rokonértelműségig minden, vagy legalább sok fo
kozatot figyelembe vehessünk. Ha nagyobb vita- vagy támadási felületet 
is nyújt, a továbbiakban a rövidség, egyszerűség kedvéért a szinonima 
szót fogom gyakrabban alkalmazni a szinonim (szó, kifejezés) termi
nus helyett. 

A szinonimahasználat vizsgálata a jogi nyelvben azért rendkívül izgal
mas vállalkozás, mert egy olyan alapvetésből kell kiindulni, azt megdönt
hetetlen érvekkel alátámasztani vagy ellenérvekkel aláaknázni, mely így 
hangzik: a szaknyelv nem tűri a szinonimákat. Márpedig a jogi nyelv 
szaknyelv a javából, a köznyelvtől való távolodási, „értelemhagyó" ön
állósodási törekvését sokan bírálják mostanság. A szaknyelv és a szinoni
ma viszonyára vonatkozó tételt szándékosan fogalmaztam meg extrém, 
kizárólagos módon, mert — előrebocsátom — jómagam inkább az „alá
ásó ellenérvek" fölsorakoztatására készülődöm, mintegy magamra uszít
va ezáltal a közérthetőség, egyértelműség fontos szempontjaihoz mere
ven ragaszkodókat. Mégis, dialektikus összefüggésben kísérlem meg állí
tásaimat megokolni, hogy azok a ló túlsó oldalán ne tűnjenek az ellen
pólus: a szaknyelv tűri, kedveli, használja a szinonimákat — megállapí
tás dogmatikus, megmásíthatatlan megrajzolásának. 

Kissé túl érzékeny föladatnak pedig amiatt minősíthető a jogi nyelvi 
szinonimavizsgálat, mert az elemzés alatt mindvégig szemünk előtt kéli 
lebegnie annak az egyenesen, határozottan szinte meghúzhatatlan határ-



vonalnak, mely a világosság, egyértelműség, közérthetőség, a stílus vál
tozatossága, valamint a köznyelv felé hajlás és a szaknyelvi immanencia, 
önállósulási törekvés mindenkori egymásrahatásának és -utaltságának a 
függvénye. A vállalkozás nehézsége és vonzósága tehát éppen a tételek 
egyértelműségének hiányában kutatható. 

Három alapvető analizálandó csoportot láttam elő, három olyan egy
séget, melyeket ugyan nem mesterségesen, (ál)tudományos-didaktikai 
megfontolásból alkottam, de amelyeken sokszor, az okvetlen különböző
ségek dacára, a fönt említett-panaszolt „határvonal"-kérdés jellegzetes 
egymásbafonódottságának és -mosódottságának ismérvei is kiütköznek. 

A szinonima-jelenlét indokoltsága nézőpontjából szemlélt kategóriák, 
jogi szövegnemek: 

— a törvény s a törvénynél alacsonyabb rendű általános és egyedi 
aktusok; 

— a tudományos és szakirodalom, valamint 
— a népszerű, ismeretterjesztő jogi irodalom. 
Tömérdek bírálat érte és éri mostanság a jogi szövegeket. Főként a 

homályosságot, nyakatekertséget, terjengősséget, a hivataloskodó hajla
mot hozzák föl főérvként a bírálók, leszögezve, hogy a jog(szabályok) 
nyelve „kényszerűen és kötelességszerűen precíz, világos, közérthető" — 
de csak kellene, hogy legyen. Kolozsvári Grandpierre Emil Herder ár
nyékában (1979) c. műve idézésekor mellesleg nagyon közismert tényt 
közöltem. Figyelmen kívül hagyva az iménti kritikus érveket, e helyütt 
csupán a rokonértelműségnek a közérthetőségre gyakorolt hatását veszem 
számba. 

Valószínű, de semmiképpen sem tökéletes az a megállapítás, mely sze
rint a törvényben és más jogszabályokban egyáltalán nincsen helyük a 
rokon vagy hasonló jelentésű szavaknak, a szakirodalomban több, míg 
az ismeretterjesztő jogi irodalomban a legtöbb alkalom kínálkozik a 
vizsgált nyelvi jelenség alkalmazására. 

A már-már iskolapéldának tekinthető érvény és hatály szavak esetén 
igyekszem az előző bekezdésben megadott föltételezést egyrészt bizonyí
tani, másfelől részben pontosítani, részben megdönteni. 

Az érvény és a hatály szavak jelentése közti árnyalatnyi különbség 
még sok jogász számára sem ismert, vagy nem egészen világos. Képtelen 
viszont a nem jogászoknak az a köznyelvi aspektust szem előtt tartó 
érvelése, hogy a jogászok fölfoghatatlanná akarják tenni a köznyelv 
használója számára a jogi nyelvet, például egy szép, érthető és haszná
latos köznyelvi szó helyett kiagyalnak egy faramuci terminust. A to
vábbi találgatások elkerülése érdekében jegyzem meg, hogy az érvényes
ség szó csupán egy jogszabály, jogi aktus előírt módon megtörtént meg
valósulását, születését jelzi, ez azonban nem foglalja magában a hatályt, 
hatályosságot is. Nem bizonyos, hogy az érvényes jogszabály egyben ha-



tályos, azaz alkalmazható. Az alkalmazhatóság, hatályosság tehát rend
szerint az érvényességet, a megszületést vagy a közzétételt követő né
hány (rendszerint 8) napos szünet után következik be. 

Ebből a meghatározásból egyenesvonalúan kikövetkeztethető: az ér
vény és a hatály szavak nem a szó legszorosabb értelmében szinonimák, 
de nem is olyan távoli rokonok, mint pl. a vád (a büntetőjog fogalma) 
és a kereset (a polgári terminológiáé) szavak, melyeket kizárólag az a 
körülmény köt össze, hogy mindkét esetben a kezdeményező, „támadó" 
fél perbeli eszközével állunk szemben. 

Ha az érvény—hatály, szinonimaviszonylatot a jogszabályok kategó
riájára vonatkoztatjuk (a törvény és egyéb aktusok vizsgált csoportja), 
úgy tűnik, nem szorul külön bizonyltásra-bizonygátasra, hogy pl. egy 
törvény esetében nem alkalmazható fölváltva az egyik majd a másik 
műszó. Nyelvi szempontból oly sokszor bírálat tárgyává tett legmaga
sabb rendű aktusaink nyelvezetének védelmezőjeként jelzem, bár azok 
csakugyan nem hibamentesek, mégsem történik meg, hogy a laikus szá
mára érzékelhetetlen, sőt üldözött árnyalat, becsapva a törvényalkotót 
és -fogalmazót, beosont volna valamely kényszerítő jogszabályszövegbe. 

Az eddigi elmondottak, s egyetlen példa, szintén tökéletesen megfelel
ni látszanak a kiinduló tételnek. Pontosítva, aktualizálva: a (jó) törvény 
nem tolerálja a szinonim szavak, kifejezések használatát. A törvényszö
veg szerkesztőjét a legkevésbé sem érdekli, hogy a normát befogadó, 
érzékelő médium milyen intellektuális színvonalat képvisel. A törvény a 
doktoroknak és, enyhe túlzás, a csak fölolvasásból értő írástudatlanok
nak egyaránt parancsol. így a szinonimák szövegbe foglalása, a szó
ismétlések kerülése, az ilyenfajta stilizálás eleve kudarcra ítélt próbál
kozás volna. 

Más és igen csiklandós kérdés viszont, mert hogy a közérthetőség cél
zása a törvényben is, továbbra is követendő elv, miképpen érhető el a 
törvény és egyéb jogi aktusok köznyelviesítése. Jól ismertek a múlt 
egyes törekvései, azokon belül számtalan a példa, melyekkel a jognak 
mint a tudós kasztnak a nyelvét az egyszerű, mindennapi emberére kí
vánták „lefordítani", s éppen az ellenkező hatást sikerült kiváltani (egy 
eljárásjogi példára esett a választásom): a régi perjog a beadvány nega
tív elbírálása tekintetében két terminust ismert. Az egyik az elutasítani, 
a másik a visszautasítani. Az első az érdemi elbírálás esetére volt hasz
nálatban, a másik pedig akkor, amikor érdemben nem került sor meg
ítélésre. A jogi terminológiai újítások ezt félreérthetőnek minősítették, 
ám ahelyett, hogy közérthetőbbé varázsolták volna, a másik esetre az 
„érdemi tárgyalás nélkül elutasít" kifejezést javasolták, majd tették kö
telezővé. Arra szeretnék rámutatni, hogy a köznyelv megközelítése bi
zony sokszor jókora nehézségekbe ütközik, s a hatás a kívánttól gya
korta merőben ellentétes lesz. A jog nyelve sajátosan szak-mivoltot hor-



doz, s mivel a szaknyelv, bár érik köznyelvi hatások (és kihat a köz
nyelvre), teljesen nem közelítheti meg azt, pláne nem azonosulhat vele, 
vagy olvadhat a köznyelvbe, mint ahogy sokan várják, szeretnék. 

Egy-két példát azért említenék a köznyelvi hatás érvényesülésére: a 
perújrafelvétel — régebben használatos szót ma már az újabb, köznyel-
vibb perújítás váltotta föl; az átbocsátólevélből belépési engedély lett, 
a jogosítványból engedély, a tanúsítványból igazolás, bizonylat stb. 

A kisszámú példa ékesen bizonyítja, hogy óvatosan kell bánnunk a 
törvényszöveg köznyélvifebé tételével, mert ha ebben túlságosan bátrak, 
indulatosak vagyunk, meglepetések, nem kívánt bonyodalmak érhetnek 
bennünket. 

Visszakanyarodva, beleilleszkedve a beharangozott gondolatmenetbe, 
indokoltnak, gyakorinak, természetesnek találom: sok-sok szakszöveggel 
(vizsgálatom második csoportja) találkoztam már, melyben stílusérzéket 
gyönyörködtető változatossággal követték egymást az érvény, hatály, 
hatályos jog, tételes jog, érvényes jog, pozitív jog szavak és kifejezések. 
Való igaz, itt a szak- vagy tudományos szöveg szerzőjének nem kellett 
állandóan az olvasó befogadóképességével törődnie, ilyenkor a szinoni
mahasználat mindenképpen igazoltnak, sőt kívánalomnak is minősíthető. 
A tudományos és szakirodalomban engedélyezett a szinonimahasználat, 
mert az ilyen jellegű munkák egy legalább átlagos szakmai vagy tudo
mányos befogadóképességű olvasótábor igényét hivatottak kielégíteni, 
jogi, nyelvi, stilisztikai szempontból is. 

A rokon értelmű szavak és kifejezések használata világos, itt is csak 
aránylag szúk határok között mozoghat, ingadozhat, lenghet ki. Senki 
hozzáértő nem föltételezhet akkora jogtudományi vagy nyelvi szabad
ságot, hogy például egy jogorvoslati eszközökről értekező tanulmányban 
behelyettesíthetőnek higgye a föllebbezést a kifogás vagy ellentmondás 
szavakkal, holott világos, hogy egy, a jogot fölületesen érintő fogalma
zásban, az élőbeszédben ez nem jelent (akkora) hibát: a (leg)szélesebb 
értelemben a fölsorólt műszavak is szinonimaértékűek. 

Gondban lehet viszont a szerző, ha (mindenkinek, laikusokhoz szóló, 
tehát ismeretterjesztő munka megírásához lát hozzá (a dolgozatbeli vizs
gálódásom harmadik csoportja). A szakmai szinttől távol állókhoz kell 
szólnia a legegyszerűbb, legvilágosabb nyelven, ám szakterületi tárgy
körökben köznyelven beszélni nemcsak ellentmondásos vállalkozás, de 
képtelenség is. Remélem nem lesz elhamarkodott azonnal kétségbe von
nom a legelején fölvázolt tétel pontosságát (a szinonimáknak a törvény 
felől az ismeretterjesztő irodalom felé egyenesvonalúan növekedő irá
nyát), mely szerint a népszerű irodalomban nyílik a legtöbb lehetőség a 
szinonimahasználatra. Bár föltehetően tömérdek ilyen alkalmat fedezhe
tünk föl, kihasználásuktól sok, a közérthetőséget zavaró esetben tartóz
kodnunk kell. Nevezetesen olyankor, amikor a „köznyelvibb" kifejezéstől 



közelítünk a szaknyelvibb felé. Ha egy ízben (tekintetbe véve, hogy 
laikus kommunikációs társhoz szólunk) az „érvényes jog intézményé
ről" ejtettünk szót, a következő esetben még lapszéli vagy lapalji ma
gyarázat sem indokolja a „tételes jog intézménye" kifejezésre váltást. 
A szinonimákra viszont a fordított esetben mutatkozik szükség, amikor 
a „szaknyelvi szót" váltjuk köznyelvivel, tehát mindenki számára ért
hetőbbel. 

Pl. ha először házassági bontópert használtunk, szép és kiihasználandó 
szinonimalehetőség a válóper szó használata. (Ez a megállapítás termé
szetszerűleg nem vonatkoztatható első jelenségcsoportomra, a törvények 
és egyél) aktusok nyelvezetére!) 

Nem véletlenül említettem a marginális vagy lábjegyzetek lehetőségét. 
Számos olyan munkát láttam már, sajnos kevés jogi jellegűt, ahol az ol
vasó számára magyarázatra szoruló terminusokhoz, fogalmakhoz jegy
zetek, magyarázatok kötődnek. Ez a jogi irodalom egyik-másik válfajá
ban is megszívlelhető. < 

Függetlenítve gondolatsoromat az eddig taglalt háromrétű elhatáro
lástól, a szisztematizált különválasztástól, néhány általánosabb érvényű 
megállapítást tennék, ugyanakkor azonban igyekszem nem elveszni az 
öncélú teorízalas süllyesztőjében, hanem megfelelő, gyakorlati, szak
nyelvhasználati példákkal is szemléltetni, alátámasztani mondandómat. 

A jogi terminológia, mint mindazon szavaknak, kifejezéseknek, szer
kezeteknek (ezen túlmenően tehát a szinonimáknak is) az összessége, 
olyan nyelvi eszköz, mellyel az uralkodó osztály államhatalmi aktusai
ban, a törvényhozásban, az igazságszolgáltatásban, az igazgatásban 
megvalósítandó akaratát mondja ki. A jogi terminológia ezek szerint a 
jognak mint társadalmi fölépítménynek a sajátos nyelve, kifejezőeszkö
ze. E tényezők hatására számos, ma is használatos sajátosan elvont jogi 
szó, kifejezés (természetszerűleg rokon értelmű vagy hasonló jelentésű 
terminus is) kialakult; ezek mindegyikét, s ez a megállapítás a szinoni
mákra a specifikumon belül is specifikus mivoltuk következtében külö
nösen érvényes, mindenkor alá kell rendelni a közlésaktus funkciójának. 
Nem a jog van a terminológia, a terminus vagy a szinonima miatt, ha
nem fordítva. Ha a terminus s ugyanolyan (vagy még nagyobb) mér
tékben a szinonima tartalmilag födi a jelölni kívánt fogalmat, intéz
ményt, ám használjuk, tekintet nélkül a közérthetőségre. A „tudomány" 
vagy „szakma", melyet irodalmi, közr vagy netán konyhanyelven mű
velnek, nem remélhet társadalmi elismerést, létjogosultságot. Vagy pe
diglen a jogi nyelv mint a parancs, kényszerítés kifejezőeszköze nem 
számíthat a „célba vett" alanyoknak a normának megfelelő, engedel
mes magatartására, ha nincs kiforrott, kimunkált szaknyelv, terminológia. 
Még olyan áron is magas igényű, tudományos szintre emelt (a köz
nyelvtől különböző) szaknyelvet kell kialakítani és alkalmazni, ha azt 



nemikor „hétköznapibb" szinonimák segítségével „lefordítani" vagyunk 
kénytelenek a köznyelvre: 

(el)marasztal — elítél vagy megfizetésre kötelez; 
halmazat — bűnhalmaz, bűncselekmény-halmozás; 
jogos védelem — szükséges védekezés; 
nyereségvágy — haszonlesés; 
gondatlanság — figyelmetlenség, hanyagság; 
elévülés — elavulás; 
viszonosság — kölcsönösség; 
méltányosság — igazságosság stb. 
Ugyanakkor viszont a szembeállítás, a párhüzamvonás, a teljes Igaz

ság fölfedése érdekében azon nyomban hozzá kell tenni, hogy olyan ese
tekben, amikor a köznyelvi terminus is kifejező, jó, tudományos értékű 
és hangulatú (tévhit: a tudományos stílus nem lehet érdekes, különlege
sen ízes és hangulatos), annak alkalmazását indokolt szorgalmaznunk 
(lásd a hatályos jog... stb. példákat). 

A közlésaktus funkciójáról említettekhez kapcsolódva általánosságban 
is nyomatékkal megismételném és kibővíteném az ismeretterjesztő iroda
lom szinonimavizsgálatakor megadott tételemet. Amikor a szaknyelvi 
szót helyettesítjük „köznyeWibb" szinonimával, a rokon vagy hasonló 
jelentésű szót, kifejezést a közérthetőség és a világossá tétel szolgálatába 
állítottuk. Az érem másik oldala és a tartalmi igazság szerves része az 
is, hogy bármily terminus, annak szinonimája az olvasóhoz (a beszélge
tőtárshoz) való alkalmazkodás elve (vagy az együttműködés kommu
nikációs elve) értelmében a legkevésbé sem használható föl, ha nem va
gyunk birtokában a használt terminus és szinonimái jelentéstartalma, 
meghatározása ismeretének. Ha ismerjük a lényeget, az adott szó, kife
jezés tartalmát, akkor semmiképpen sem tévelyedhetünk el a jog és a 
szinonima útvesztőjében. 

Érdekes, tanulságos, elfogadható eljárásnak tartom az idegen szavak
nak szinonima-rendeltetésű vizsgálatát. Jól bevált, régi tudományos
kodó) módszer, a tudományos irodalom velejárója az idegen szavak 
(gyakran túltengő) használata. Okosabbnak fogunk föltűnni, gondolják-
gondoljuk sokan szakírók, hogyha szövegünket idegen szavaktól tar-
kállóvá tesszük. Miért jobb, szemléletesebb a deplaszír ózott a rossz, cél
tévesztett, vagy a differencia a különbség, eltérés szavaknál, a variáns, 
a verzió a változatnál stb.? Mint ahogyan azonban a föntiek során már 
megjegyeztem, a tudományos vagy szakstílus sem lehet könnyedség- vagy 
gördülékenység-fosztott, indokoltnak kell minősítenünk az idegen rokon 
értelmű szót, ha az a változatosságot hivatott elősegíteni, a szóismétlést 
elkerülni. Még fontosabb az idegen szó „hézagpótló" mivoltáról is szót 
ejteni. Ha a nemzetközi terminus többet, szabatosabbat, pontosabbat 
árul el a jelölt fogalomról, mint magyar megfelelője, vagy magyar párja 



nem honos, esetleg képtelen, megint csak ki kell állnunk az idegen szó 
alkalmazásáért. 

Pl. az azílium túllépi a menedék és a menedékjog határát is, egyszerre 
mindkettőt jelöli; a delikvens több a tettesnél, a bűnösség, vétkesség je
gyeit is magán viseli; a fikcióra, hiába van egy magyar szavunk is, a 
képzelem — félreérthetősége, esetlensége, alkalmatlansága miatt senkitűi 
sem követelhetjük használatát. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy az idegen szavak indokolt haszná
lata a pontosító, „minősített" szinonima értékével bír. Ezekben a (végső 
soron mégis ritkább) esetekben az idegen szinonimák gazdagítják, pon
tosabbá, szabatosabbá teszik a jogi nyelvet. 

Több nyelvű közegből származunk, ugyanilyen körülmények között 
élünk és dolgozunk, nagy mulasztás lenne hát, ha bármily tárgyú vizs*-
gálódásból kihagynánk, kifelejtenénk a szerbhorvát—magyar összetevő 
vizsgálatot. Ebben a munkában sem kívánom ezt a módszert teljesen 
elkerülni, így a szinonimák jelenlétét a fordításszövegben is megvizsgá
lom. 

Az idevágó elvnek az eredetihez való hűség megőrzését tekintem: ért
hető, hogy a forrásnyelvi, szóismétlésektől hemzsegő szöveg a célnyelv
ben sem lehet indokolatlanul szinonimákkal tűzdelt, és ellenkezőleg, a 
változatos, rokon értelmű szavakkal díszített eredeti a fordítás nyelvén 
is sok szinonimát tartalmaz majd. Egy hosszabb, részletesebb vizsgálat 
tárgya lehetne, mely kilépne e tanulmány keretei közül, hol jelölhető 
ki a fordító szinonima-adagoló vagy -elvonó szabadságának határa. A 
válasz így sem lesz elnagyolt, ha leszögezem, az adekvát terminológia 
tekintetében legalacsonyabb ez a szabadságszint, a kifogásolható szak
szóhasználat esetén már nagyobb, az összekötő szövegben pedig olykor 
egészen nagy. 

Pl. a szerbhorvátban gyors egymásutánban következik a prestaje važ
nost, stavlja van snage, ukida, ne vredi/vazi kifejezéssor. Ha ez eredeti 
szinonima használatát megfelelőnek ítéljük meg, a teljes hűségre törek
szünk, tehát: érvényét veszti, hatályon kívül helyezi/hatálytalanítja, 
megszünteti, nem érvényes. Hogyha azonban úgy ítéljük meg, hogy az 
eredeti szöveg írója rosszul alkalmazta pl. a ne vredi — nem érvényes 
(köznyelvies) kifejezést, a fordító szinonimahasználói szabadsága a gon
dos szövegértelmezést követő hatályát veszti/hatály ̂ lanítl hatályon kí
vül helyez rokon kifejezések alkalmazásában jut majd kifejezésre. 

A nem szűken értelmezett kényszerítő jogszabályok, aktusok esetében 
a meghatározott alakiságokhoz kötött jogi megnyilatkozásoknál, mint 
amilyen pl. a házasságkötés, ahol az aktus ünnepélyessége az egyik 
legfőbb jegy, a jelenleg érvényesülő gyakorlattal ellentétben a változa
tosság, gördülékenység követelményét kellene előtérbe helyezni. 

Az imént nem mondtam példát az ún. összekötőszöveg fölös szóis-



métléseire, most megteszem: a sorozatos ¿-¿-1- (és-és-és) szavakat nyugodt 
lelkiismerettel változtathatjuk meg az és-valamint-meg szósor szövegbe 
vonásával. A házastárs, házasság szóismétléseket a félreérthetőség vagy 
az értelemváltozás veszélye nélkül cserélhetjük föl a férj és feleség szó
párral, vagy a frigy régies-ünnepélyes szóval. Ilyenkor sem a dogmati
kusan értelmezett szaknyelvhasználat a helyes megoldás. 

Az előző bekezdésben elmondottak teljesen logikusnak látszanak, mint 
ahogyan az is teljesen nyilvánvaló, hogy a föntiekhez hasonlóan önké
nyesen nem válogatható meg. pl. a vélelem és a föltételezés vagy a kis
korú és a fiatalkorú műszó, noha mindkét szópár, ha a rokon értelmet 
tágan fogjuk föl, szinonima. Az előbbi példához fűződő magyarázat: ha 
a jog valamit: vélelmez, akkor egészen bizonyos, hogy valami létezik 
vagy nem létezik, ha pedig csak föltételez, akkor teljesen bizonytalan, 
hogy a szóban forgó tény létező-e, vagy sem. A második példához azt 
szükséges magyarázatként fűzni, hogy már mindkétszer ugyanolyan ko
rú személyekről van szó, a fiatalkorú terminus büntetőjogi, a kiskorú 
műszó viszont polgári jogi vonatkozásban használatos. 

A jogi terminológia nem ennyire kizárólagos, kategorikus az olyan 
szinonimák választhatóságával kapcsolatban, mint az: 

igazolás — bizonylat, 
törzskönyv — cégjegyzék, 
nyilatkozat — kijelentés, 

mely esetekben többé-kevésbé a szöveg fogalmazójának szabad megíté
lésére van bízva, hogy a szinonim szavak közül melyiket fogja válasz
tani. 

Az álrokonértelmű szavaknak, a pszeudoszinonimáknak mindössze 
egy-két mondatot kívánok szentelni. Olyan esetekkel, kifejezésekkel is 
szembekerülhetünk, melyek első pillantásra hasonlók, megegyeznek vagy 
rokon értelműek, ha azonban lényegi vizsgálatnak vetjük alá őket, el
térő jellemvonásokat öltenek. Ide sorolható a házasságon kívül született 
gyermek, ill. a törvénytelen gyermek példája, mely látszólag hasonló je
lentéstartalmú, lényegében azonban a második kifejezésnek csupán a jog
történeti vonatkozása mutat rá az elsőhöz viszonyított szinonima mivol
tára. Mai gyakorlati szóhasználati szinonima-értéke egyáltalán nincs. 

Összegezésemben is csupán azt deríthetem ki: egyértelmű, vaskalapo-
san kizárólagos formula nem adható. Ilyet a szinonimák esetére megfo
galmazni eleve halálra ítélt vállalkozás volna. 

Legyen az az alapvető ismérv, hogy a törvényeknek és egyéb aktusok
nak egyértelműeknek kell lenniük, s ez szinonimák nélkül valósítható 
meg: azok használata a törvény többféle értelmezését, tehát alkalma
zását is vonja vagy vonná maga után, ami pedig óhatatlanul a jogrend
szer bizonytalanságába torkollna. A törvényeket alkotóik nem azért 
írják, hogy az olvasó nyelvi érzékét fejlesszék, hanem hogy minél egy-



szerűkben, rövidebben, szabatosan fejezzék ki mondanivalójukat. A 
szinonimák ezt megnehezítenék. A többértelműség, rokonértelműség fél
reértéseknek ad tápot, ami a jogalkalmazást, a gyakorlati munkát nagy
ban megnehezítené. 

És mégis, mindennek dacára, szaknyelvünkben él a szinonímia jelen
sége, gazdagítja, nagyszerű stílusjegyekkel ruházza föl a száraznak tar
tott szakszöveget, s már csak rajtunk, fogalmazókon múlik, áll vagy 
bukik, vajon az egyértelműség és a szöveg befogadójával megvalósított 
hiánytalan együttműködés elvének funkciójába, szolgálatába tudjuk-e ál
lítani vitathatatlanul létjogosultságú, pótolhatatlan (szak)nyelvi (segéd)-
eszközünket, a szinonimát. 



KRITIKAI SZEMLE 

K Ö N Y V E K 

VISSZAHULLÓ PEGAZUS 

Cs. Simon István: Ahogy a vadkörtefa* Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
1980 

Vajdasági költők idősebb korosztályának tanítványa Cs. Simon Ist
ván. Noha mikor ezt állítjuk, legalább annyira gondolunk öröklött men
talitásra, mint programszerű sorsközösségre. A tudatosság azonban nem 
az artisztikum felé lendíti a csókái költőt, s nem is a mívesség labirin
tusába csábítja; ehelyett tudomásul veszi önmagát, s ha a magány motí
vumát átáramlani, eluralkodni engedi költészetén, akkor is — anélkül, 
hogy egyetlen pillanatra is hangsúlyozná — tulajdonképpen kollektív 
panaszt fogalmaz meg, közösségélményének ad hangot. Költészete nem 
démonait szabadítja fel, nem belső feszültségeit gyújtja lángra benne, s 
még a zsarátnok rejtett izzását sem sejteti. 

Azt jelentené ez vajon, hogy a hamu szürkesége borított be mindent 
ebben az ólomfelhőkből fojtott világban? A szó átvitt értelmében: igen. 
Zákány Antal bánatos tilinkóját e rónától kapta, de máig sem szűnt 
meg tiltakozni az eleve elrendeltség átka ellen; Fehér Ferenc egy osztály 
és egy táj százados keserveinek tudatosulását ünnepelhette és gyászolhat
ta költészete vállalt szenvedéseiben; Pap József az igazi életszerénység 
látszata mögé rejtőző nagysága fölött érzékenyedhetett el. Cs. Simon 
István meghallgatta, megértette és elfogadta elődjeit. Ezért jóval szűk
szavúbb náluk. Elődjei optimisták voltak hozzá képest: Zákányt a dü
he váltotta meg legalább ideig-óráig, Fehér a tanulság céljával fordult 
vissza oly sokszor (rímes formában) ugyanahhoz a témához; Pap József 
keresései mindig az ember meglelésének jutalmát eredményezték; — Cs. 
Simon István világában jelen van az ember — és még sincs jelen. Jelen 
van: a düledező tanya, a felszántott falu, a mérgezett madarak — az 
ő műve. Nincs jelen: a világ mint bomlás, mint válság tárul figyelme 
felé; az alkotó már önnön ellentétébe fordult, a hiánya tölti ki saját 
látszatát, egykori eszményeit, az általa teremtett és elhamarkodva elha
nyagolt tárgyakat, a megcsúfolt tájat. Az ősök sértődöttségükben felfor-



tyantak, felemelték a szavukat, és tiltakoztak, az igazságban bizva tet
tek igazságot. Cs. Simon István sem százszázalékosan nihilista. (Más
különben nem vetné papírra gondolatait, s még kevésbé törekedne értel
mileg is indokolható szintaxis kialakítására.) Azonban nála már a csö
mör szólal meg, s ha nem is mond le a társadalmiságról, mások befoga
dó meghallgatásáról, ezzel csupán élettapasztalatának súlyán igyekszik 
könnyebbíteni: a világ megváltozását illetően nincsenek illúziói. A moz
dulatlanságra kárhoztató meghatározó erőt az emlékek mágnese rejti: 
Cs. Simon István verseinek egy csoportja a múlttudat tehermentesítése, a 
már megtörtént lényeges dolgok erkölcsi megméretése. 
. Azt hiszem: Cs. Simon István a legegyértelműbben moralista költőnk; 
nálunk senkinek a világát sem töltik ki olyan mértékben a bűnök, mint 
az ő költészetét. Ez valószínűleg azért szembetűnő, mert a költőket a 
mások vétke vagy a sajátjuk fellendíti, tűzbe hozza, átértékeli. Cs.. Si
monnál ezzel szemben a bűn, amennyiben nem mondatik ki közvetle
nebbül, a pusztulás képeiben oldódik fel. Nála az eperfák például „le-
nyakazottak", a sík „villámsújtotta", a. madarak „mérgezettek", a falut 
„eladták", a Pusztai asszony „eltákozott", a bunker „vicsorítva az 
enyészetbe harap", a kerítés pedig „bűntény színhelyét őrzi", mert „ag
resszív gyümölcsei / lehasították / a .porba / tiporták / a törpe körte
fa / legtermékenyebb ágát" (Helyszínelés). A vadon nőtt, szabadon bur
jánzó gyümölcsfa képe, miként a kötet címében, itt is a költői sorsnak 
a jelképe. A költő azonban nem ömleng, nem panaszkodik, sőt mintha 
még szánalmat sem igyekezne kiváltani: megelégszik a csendes szemlé
lődéssel és a szűkre szabott ténymegállapítással. József Attila rövid élete 
végén érkezett a „szomorú vizes síkra", ekkor jutott abba az állapotba, 
amikor az ember „okos fejével biccent, nem remél". Cs. Simonnál szin
te férfias tartássá, pózzá állandósult ez a helyzet, hiszen alig van olyan 
verse, melyből ne áradna az egyetemes vigasztalanság fojtó levegője. 

Ember és táj szoros, feltéphetetlen egységbe kerül ezekben a rövid, 
pár szavas versekben. Cs. Simon azért áll még a hagyományok tala
ján, mert nála a megfigyelt táj a lélekállapot jelképe; illetve: a költőt 
foglalkoztató egyéni és társadalmi kérdések a természetben válhatnak 
szemlélhetővé. A közvetlen vallomás ritkább, de azért előfordul, például 
ott, ahol „sebesült a sebesültet" vezeti (Múltad közelében). A tájnak és 
embernek az egymásra utaltsága akkor is kifejezésre jut, amikor a ma
gánélet szférájához kizárólag a kifejezés igénye társítja a külsőt. Ezért 
a költő „Parlag-érzelmek / meddőségével" küzd és emiatt mondja, hogy 
„Holnap / nekifogok / fölszántom / emlékeimet" (Fogadkozás). E két 
idézetben a parlag és a fölszántás kifejezéseket találhatjuk jellemzőnek. 

Cs. Simon István verseiben a nyugtalanság, a pusztulás és a bűn képei 
mögött, a balsors képzete mellett a civilizáció gépiességét, s az ezzel 
szorosan összefüggő erőszakot mutathatjuk ki mint okot. A költőt már 



indulásakör mélységesen elcsüggesztette a felismerés, hogy a fejlődés kí
méletlen, áldozatokkal is járó harcokon át vezet; hogy lényegében az 
értelemnél és az érzelmeknél mélyebb, megmagyarázhatatlanabb és ke
gyetlenebb ösztön irányítja az embereket, ö persze véletlenül sem tudja 
helyét az „erősök" között, s ha első kötetében erről lobogó indulat ta
núskodott, akkor a másodikban a némasághoz közelítő elcsitulás a bi
zonyíték. 

VAJDA Gábor 

A SZÓ KOREOGRÁFIÁJA 

Ranko Marinković: Zajednička kupka (Társas fürdőzés), Znanje Könyv
kiadó, Zagreb, 1980 

Egy-két megjegyzés a címhez; még nem, vagy csak áttételesen a re
gény címéhez. A koreográfia táncok betanítását (esetleg leírását) jelenti; 
a színpad — a bemutatás — művészetéhez kötődik szorosan; a mozgás, 
a test mozdulatainak grammatikája. Kicsit tovább gondolva a gesztu
soké, a grimaszoké, a mimikáé is. Mire juthat a regény egy ilyen gram
matikával? 

Ranko Marinković új regénye, a Társas fürdőzés, mint a magyarul is 
kiadott Kezek című elbeszéléskötetének legtöbb darabja és a közel 
másfél évtizeddel ezelőtt megjelent Küklopsz című — magyarul is ol
vasható — regény (a háború utáni legjobb horvát regénynek tekin
tik) éppen egy ilyen grammatika szabályaival, előírásaival él. A „re
gényszerűség" hagyományosabb, megszokottabb elemeit, építőkockáit ép
pen ezért a minimálisra csökkenti. A „szüzsét" gyűrűszerű eljárással 
építi fel. Egy novellisztikus alaphelyzetbe — hárman találkoznak egy 
tengerparti város kikötőjében, közel a szennyvízcsatorna torkolatához, 
valahol ott, ahova a Paloma nevű fehér hajócskát kötötték ki a parttól 
éppen akkora távolságra, hogy egyetlen ugrással ne lehessen elérhető; 
ezt (végül), ez az alaphelyzet „csattanója", ketten ki is tapasztalják — 
építi vagy szakszerűbben szólva ágyazza be Marinković a három be
szélgető társ egyikének, a törvényszéki bírónak a történeteit, „novelláit". 
Tantörténetekkel indul a törvényszéki bíró elbeszéléssorozata, példázó-
dásokkal folytatódik, és a személyes élményvilágig, egy furcsa, zűrza
varos, álmokkal és fikciókkal tarkított önéletrajzi beszámolóig jut el, és 
ezt az „elhangzó" belső monológot csak ritkán szakítják meg, egy-egy 
hangsúlyozás kedvéért, az egyik hallgató, valami Jacobson közbeszólá
sai, kérdései, kommentárjai... A harmadik résztvevő, az első szentélyű 



elbeszélő csak külső szemlélőként van jelen, akiről — persze — a re
gény végén kiderül, hogy nem ő az elbeszélő, hiszen megfogadja Jacob-
sonnak, hogy az egészről egy szót sem... És ha megfogadta, akkor be 
kell lépnie a történetbe: ő is megkísérli az ugrást a Paloma nevű ha
jócskára, de sikertelenül, ő is a kloákában köt ki, éppen csak tíz centi
méter hiányzott a sikerhez, öttel több mint a bíró ugrásakor. Az elér
hetetlen Paloma, az ugrás kényszere és a szennyvíz, ami minden ilyen 
ugrásra vállalkozóra változatlanul várakozik... És az élet, ami „má
sok zűrzavara" csupán, egy-egy csúfosan végződő nekirugaszkodás, erő
feszítés kötelező csődje... Ennyit „közöl" a regény érzékelhető formá
ban, egy regény, amelyre joggal lehetne úgy tekinteni, mint széthulló 
epizódok sorozatára, némi jóakarattal, mondjuk, mint valami nem túl 
feszesre font novellafüzérre, ha ezeket a részleteket, történeteket, „no
vellákat" nem fűzné egybe, mégpedig nagyon is szorosra éppen a gesz
tusok grammatikája. Csakhogy ez sem olyan egyszerű. Mert nem a 
gesztusok leírásával foglalkozik Marinkovic, a bíró sikertelen „ugrását" 
sem írja le a deskripoió regénybeli törvényeinek megfelelő módon, ha
nem a szó — a beszéd — koreográfiáját dolgozza ki, a szó mozgás
törvényeit, tánclépéseit... 

De hogyan táncol a szó? Milyen lépésekkel? 
Egy évvel a regény előtt adta ki, ugyancsak a Znanje Könyvkiadó 

Ranko Marinkovic színházi kritikáit és esszéit Geste i grimase (Gesztu
sok és grimaszok) címen. (Jegyezzük meg, hogy Marinkovié sikeres 
színpadi szerző is, Glória című darabját sokfelé játszották, magyar szín
házak is.) A gesztusok nyelvtani szabályait ebben a könyvében dolgozta 
ki, és itt beszél a szó koreográfiájáról is, ami nem más, mint a beszéd 
„képi, akusztikai, teátrális része". A szó dramaturgiája című tanulmá
nyában (esszéjében) szól arról, hogy „Nem kell a szavak metaforikus 
sajátosságaira hivatkoznunk, hogy felismerhessük a bennük rejlő bolon
dosságot. A szeszélyességet, a kalandosságot, az improvizációt és hun
cutságot, a szófogadatlanságot, a mondattani (önkényes) helyváltozta
tást, az értelem felrúgását, a fogalmiság kijátszását, a logika lemosolygá-
sát, a »józan ész« kicsúfolását." Példával is illusztrálja a szó bolondos
ságát: „Ha azt mondjuk »kétszer kettő öt«, ez semmiképpen sem a gon
dolat felháborodása, hanem résütés a hangképen, a verbális szokás át-
ejtése, mintha a tanterem ajtaján a rettegve várt számtantanár helyett 
bohóc jelent volna meg, Pitagorasz helyett — Ionesco. És valóban, az 
»öt« nem esik messze egy ilyen szereptől, vagy éppenséggel egy gúnyo
lódó szereplőtől. Mintha egy szerepbe hirtelen beugrott volna az »ötös«, 
arcán, komolytalanul szórakoztató arcán a >négyes* maszkájával, amit 
az elvégzendő matematikai művelet végére várunk, és le akarja ját
szani a számtani feladvány »pontosságát«, amit ő sem és mi sem ve
szünk már komolyan. Mert most, éppen a hangképen megtörtént inci-



dens miatt, nem követjük már a fonikus jelzések sorrendjét, amelyek 
rejtjelfejtő instrumentumaink útján valami értelmet kopognak le ne
künk, hanem azt a jelenetet figyeljük, amelyben az »ötös« a két vára
kozó »kettesből* űző személy, mint Hamlet, amikor megjátssza a bolon
dot Rosencrantz és Guildenstern előtt." 

Így lépnek be a játékba a szavak, az „ötös" a „négyes" maszkjában, 
egy mindenképpen és mindenkor komolyságra intő szituációban; így tán
col a szó, ilyen groteszk lépésekkel, ilyen gúnyolódó és nevettető moz
dulatokkal. 

Csakhogy ehhez a tánchoz színpad kell; hogy a várakozás feszültségé
vel teli tanterembe a rettegett számtantanár helyett a bohóc léphessen 
be, a tanteremnek poronddá kell változnia. Aligha kell hangsúlyozni, 
hogy a tanterem éppen egy ilyen — képzelt, de miért képzeletbeli? — 
színváltozás során mutatja (mutathatja) meg a lényegét is, tartalmának 
és jelzőrendszerének lényegét. Ezt az átváltozást a szó teszi nemcsak 
lehetségessé, hanem realitássá is. Ha úgy tetszik, az emberhez méltóvá. 

A Társas fürdőzés egyszerű szerkezeti képlete éppen egy ilyen színpa
dot teremtett; a turizmustól fülledt nyári éjszaka kloákabfizében és az 
elérhetetlen Paloma közelében egy ember elmondja az élete történetét, 
de úgy, mintha nem is önmagáról beszélne, mintha mindig egy „másik" 
sorsáról volna szó, még akkor is, ha — Jacobson kommentárjaiból és 
megjegyzéseiből tudjuk — a törvényszéki bíró éppen önmagáról beszél, 
múltjáról, neveltetésének körülményeiről, családi és munkahelyi zűrza
varairól. Végül, persze, amit mond, nem is olyan lényeges. Hanem aho
gyan mondja. 

Kiváló minőségű angol szövetből szabott öltönyében van, nyakkendő
vel, teljes „polgári" díszben tehát, beöltözve saját szerepébe. De ennek 
a szerepnek, a jó bíró, a megértő férj stb. szerepének csak a maszkját 
viseli. Az „ötös" a „négyes" szerepében. Bohóc tehát, akármekkora ko
molysággal is szól önmagáról, környezetéről, világáról. Példái is bohóc-
példák mind sorra. Mert amit mond, mind ellenőrizhetően reális megtör-
ténés, sokszor banálisan gyakori is, nemegyszer közismert, de hogy ép
pen ebben a jelmezben, éppen ezen a porondon mondja, a beszéd tar
talmának banalitásai elfüstölögnek, és marad egy minden gyanú felett 
álló gyanúsított, aki ugyan kifogástalan ívben járja végig előírt életút
ját, dramatikus fordulatok, nagy jelenetek nélkül, de a beszéd elárulja, 
az életút, így előadva, egy ilyen helyzetben, önmaga karikatúrája lesz, 
egy fintor, egyetlen gesztus csupán, amit majd a sikertelen ugrás a Palo
ma fedélzetére valósít meg, az angolszövet-öltönyben a mérget lehelő 
szennyvízbe, és még talán úszni sem tud . . . Vagy a fejét ütötte a Pa
loma kormányába. Jacobson menti ki a vízből, de mindez már az élet
történet végén, a bohócszituációban előadott életrajz — egyáltalán nem 
a „problematikus individuum" életrajza — végén. Sorra lehetne értei-



mezni ennek az életrajznak a részleteit, epizódjait, egy-egy hősét vagy 
élethelyzetét, néhány „nagy" felismerést jelentő, tapasztalatot rögzítő 
fordulatát, és ezekből a részletekből, mozaikkockákból — ahogyan Ja
cobson tanácsolja az első személyű hallgatónak — ki lehetne rakni a 
beszélő törvényszéki bíró teljes életútját, ám ez az életút, ily módon 
rekonstruálva, egy szóval sem mondana többet, mint a szó koreográfiá
ja, a beszédbe sűrített és rejtett gesztusok grammatikája, a szó szeszé-
lyessége, bolondossága, improvizációi... 

Ez a szöveg- és egyben regényformáló koreográfia mint elbeszélői el
járás elsősorban a közlés ironikus jelzőrendszerét alakítja ki. A groteszk 
táncot lejtő szó, még a törvényszéki bíró látszólag véresen valóságízű 
(belső) monológjában is, az ironizálás eszköze lesz, ami egyúttal azt is 
jelenti, hogy Marinkovic regényében lejátszódik egy sajátos reszeman-
tizációs folyamat, melynek során az elsődleges jelentés megszűnik a hát
térből felidézett ironikus jelentések súlya alatt. A Társas fürdőzés té
mája az irónia. Nem egyszerűen a szöveg minősége, nem az elbeszélői 
világlátás meghatározó jelzője, hanem tematikus hőse a regénynek, egy 
eleven és élőként működő, funkcionáló szervezet, amely az elbeszélés 
szituációjában épül fel, meghatározott távolságra a regény életszituáció
jától, a bíró életútjának egyáltalán nem problematikus inkább triviális 
valóságszintjétől. 

Marinkovié a prózaírás nehezebbik útját választotta. „Olvasmányos" 
regényt írt, de ez az olvasmányosság, a helyenkénti szellemességekkel 
és humoros élethelyzetekkel együtt, csak külső tényezője a regénynek, 
egy olyan „alap", amely éli a maga (mindennapi) közönséges életét, de 
a regény nem ezt mondja, a regény az iróniát törvényesíti, az iróniát 
mint regényhőst és világlátást. Mégpedig nagyon egyszerű eljárással. 
Ahogyan a két kettes összeadása előkészíti egyfelől a számtani műve
letet, másfelől pedig a várt és beidegződött eredményt, és akkor, várat
lanul, az előkészítés ellenére egy „téves" megoldás ugrik be, az ötös a 
négyes helyére, s ha már beugrott, akkor el is játssza a (helyes) ered
mény szerepét, éppúgy épülnek fel Marinkovic regényének „beágyazott 
novellái". Előkészít egy triviális élethelyzetet, a leghétköznapibb csalá
sok, apró átejtések, minimális kombinatorikát sem megkövetelő „lépé
sek" formájában — ne feledjük, egy bíró adja elő a történetet, a bírói 
észjárás (törvényt és logikát tisztelő) módszerességével —, és akkor a 
várt és ezerszer megélt, látott, tapasztalt „megoldás" vagy fordulat he
lyett egy váratlan lép be a tartalomba, egy látszólag elő nem készített 
és ezért „téves" fordulat, ami egyfelől magát a triviális élethelyzetet 
süllyeszti (ha lehet) még mélyebbre a hétköznapiság bugyraiba, másfelől 
pedig az iróniát engedi szabadon — Pitagorasz helyett Ionesco fehérre 
festett kerek feje néz végig a tanterem porondján. És csak úgy repül a 
fűrészpor. 



Így kell érteni a regény címét is. Idillikus és kellemes, triviális és gics-
csesen andalító „társas" fürdőzést készít elő, és az előkészített megoldás 
helyett a kloákában való megmártózást írja le a szó koreográfiájával. 

BANYAI János 

HÁROM AFRIKAI REGÉNY 

„Divatos" lett az afrikai irodalom. Néhány évvel ezelőtt a dél-ameri
kai regény hódította meg Európát, most a nagy könyvkiadók üzletet 
sejtő serénysége következtében az afrikai irodalom hódít. A legutóbbi 
frankfurti könyvkiállításon is az afrikai irodalom állt az érdeklődés 
középpontjában. Nem is véletlenül. És csak részben a mindig újat köve
telő üzleti szellem eredményeként. Afrikai megfigyelők joggal jegyezték 
meg akkor, valószínűleg némi keserű szájízzel, hogy „egyetlen afrikai 
könyvszemlén sem verődik össze annyi afrikai író és nem látható annyi 
afrikai mű, mint itt, Európában, a frankfurti vásáron". Feltehető a kér
dés: vajon a könyvkiadók által nagydobra vert afrikai művek elérik-e 
a korábban megismert dél-amerikai regény szintjét, olvasásuk valójában 
milyen élményt jelent az európai olvasó számára, mennyiben lépik túl 
ezek a művek az egzotikum vonzását? A kérdésekre ebben a pillanatban 
még nem adhatunk megbízható választ, azonban három, mostanában 
megjelent afrikai regény alapján valamit megsejthetünk a lehetséges 
válaszból. 

De először vegyünk szemügyre néhány adatot az afrikai irodalomról, 
hogy világosabban láthassuk az afrikai regényírás e három eredményét. 

Az afrikai irodalomnak vannak közös jegyei, valójában azonban az 
eltérések jellemzik. Közös vonás például, hogy a regényírók többsége 
1930 után született, hogy felerészük valamilyen európai nyelven írt vagy 
ír még ma is. Statisztikusok kimutatták, hogy ezek közül 57% angol, 
34% francia, míg 6% portugál nyelven ír. Tudni kell azt is, hogy Afri
kában mintegy 800 nyelv létezik, és ezek közül mindössze 47 nyelven 
írtak vagy adtak ki ez ideig könyvet. Jellemző, hogy a legértékesebb 
afrikai művek egy része Londonban és Párizsiban jelenik meg, és sokszor 
itt nagyobb visszhangra talál, mint otthon. Ebben azonban már megfi
gyelhető bizonyos változás, amit az éppen szóban forgó regények jelez
nek, melyeknek hazai hatásuk nagyon is erőteljes volt. El kell mondani 
még azt is, hogy a regénynek nincs hagyománya Afrikában. Ennek elle
nére újabban rohamosan terjed. Talán gyorsabban is, mint a hagyomá-
nyosabb és a mesével is rokonságban álló elbeszélés. 



Ngugi Wa Thiong'o: Egy szem búza. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1979 

A kenyai Ngugi Wa Thiong'o 1938-ban született, parasztszülök gye
reke. A középiskolát angol nyelven fejezte be, tanulmányait az ugan
dai Makarere kollégiumban, majd Angliában folytatta. Később szerkesztő 
volt, majd egyetemi tanár a Makarere egyetemen, az Amerikai Egyesült 
Államokban és hazája fővárosában, Nairobiban. Eddig három regényt, 
több tanulmányt és drámát írt angol nyelven. Egyik színdarabját hazája 
shona nyelvén írta meg. Angliai tartózkodása során adta ki az Egy 
szem búza címfi regényét, 1967-ben. 

A regény jelen időben játszódó eseménysora alig terjed ki néhány 
napra, a szerző a múltban történteket is bemutatja, hogy a hősök vi
selkedését és magatartását jobban megértesse. A regény olvasmányos, bár 
az idősíkokat és a mesélőket gyakran váltogatja. A hősök alakja lépés
ről lépésre bontakozik ki előttünk, a mozaiképítés elveit követve. A meg
írás időpontjában a modern regények közé lehetett sorolni. 

Az Egy szem búza hősei kenyai parasztok, jellemük az angol gyar
matosítók elleni harcban alakult ki. A felszabadulás pillanata azonban 
fordulatokat eredményez: kiderül, hogy a hősök egy része gyáva, másik 
részük megalkuvó, ezért az igazi hősök csalódnak. 

Ngugi Wa Thiong'o regénye nemcsak a társadalmi rajz, hanem arány
lag hiteles lélekrajzok sorozata is, bár a pozitív hősök eszményítése egy-
egy hős sematizálásához vezetett. Tagadhatatlan azonban, hogy a mű 
lassú ritmusában van drámai feszültség, a felvetett társadalmi gondok 
időszerűek és égetőek. 

Az Egy szem búza mondhatni szerencsés ötvözete az eredeti és konk
rét társadalomrajznak, a hiteles lélekábrázolásnak és a modern regény 
megjelenítő technikájának. A hangsúly azonban a mondanivalón van, 
mert a szerző érdeklődésének előterében a társadalmi mozgások állnak. 

Charles L. Mungoshi: Ahol az eső későn érkezik. Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1979 

Charles L. Mungoshi fiatalabb író, 19474>en született egy zimbabwei 
faluban. Angol középiskolát végzett, kezdetben egy erdészeti hivatalban, 
majd egy tankönyvkiadónál dolgozott. Az Ahol az eső későn érkezik 
előtt, 1972-ben, egy novellás kötetet adott ki valamint egy shona nyel
ven írt regényt. Az Ahol az eső későn érkezik cselekménye két nap ese
ménysorában összpontosul. Egy néger fiatalember előtt felcsillan a le
hetőség, hogy külföldön tanuljon, ö a váróiban él, a családja pedig egy 
eldugott faluban. Hazamegy, de már nincs kétség: el fogja hagyni hazá
ját. Szülei és a rokonság izgalommal várja, mert döntéséről még mit sem 
tudnak. Fokozatosan, visszafojtott, de ugyanakkor izzó ritmusban jele
nik meg előttünk a szereplők egész sora. A regény tulajdonképpen nem 



más, mint tömör jelenetek füzére. Minden jelenet befejezett, mindnek 
van „csattanója". Mungoshi aprólékos leírásokkal ad hitéles képet mind 
a tárgyi valóságról és környezetről, mind pedig a hősök lelkivilágáról, 
így aztán a családtörténet, hála a mikrorealizmus eszközeinek, átcsú
szik a lélektani regény területére. A szerző nagy teret szentel a falu- és 
az ősi törzsi kultúra megjelenítésének. Ennek jellemző vonásai a babo
na, a varázslat, a vér, az átok. S mindezt meghatározza a szegénység. 
(A regény megírásának idején az ország neve még Rhodesia, urai pedig 
Ian Smithék voltak.) A törzsi rendszer már felbomlóban van, új érték-
normák kezdenek kialakulni. A regény első részében még alig vannak je
len a társadalmi' mozgások, második felében azonban előtérbe kerül a 
bennszülöttek reménytelen helyzete és szegénysége, a történet peremén 
pedig felbukkan egy szabadságharcos is. A régi kultúra egyetlen igazi 
ápolója az útra készülő fiú bátyja, aki a bozótost járja, ünnepségeken 
dobol, újabb ritmusokat és dalokat agyai ki. A család elszomorodva 
állapítja meg, hogy a távozó fiú „már nem az övéké". A fiú látja az 
ősi kultúra korlátait, és ki akar törni közülük. Amikor fehér támogató
jával távozik, már a turista szemével néz körül a szülőföldjén. 

Mungoshi regényének életanyagához egyszerre közelít a bennszülött 
néger és a felvilágosult európai szemével. A regény valószínűleg önélet
rajzi elemekre épült. Az elbeszélő hőseit „belülről" igyekszik bemutatni, 
legtöbbször sikeresen, amit a belső monológok hitelessége bizonyít leg
inkább. Zavaró, hogy primitív hősei túlságosan is ápolt nyelven társa
lognak. Az olvasónak az a benyomása, hogy a szerző kétségek között 
írta meg regényét, a távozó fiúnak ad igazat, de érzelmileg a család 
érveihez kötődik. 

Wole Soyinka: A fékeveszettség évada. Magvető Könyvkiadó, Buda
pest, 1980 

A nigériai Wole Soyinka neve ismertebben hangzik az olvasók kö
rében, mint Ngugi Wa Thiong'oé vagy Mungoshié. Az afrikai irodalom 
kiemelkedő egyénisége. Termékeny író, több művét fordították idegen 
nyelvekre. Nemcsak prózát írt, hanem drámákat is. Publicisztikáját is 
számon tartják. 

A fékeveszettség évada című regényén érezhető a színpadi szerző ta
pasztalata, mivel a regény tulajdonképpen drámai képek láncolata, ame
lyet csak lazán fűz egybe a néhány közös hős és a téma. 

A regény belső monológok sora, a színhely Nigéria, az időpont a 
nigériai polgárháború a hatvanas évek második felében. Tulajdonképpen 
négy szereplője van a műnek, az ő életük egy-egy sorsdöntő pillanatát 
elveníti fel a regény. Ofeyi, egy nagyvállalat reklámfőnöke, hátat for
dít munkaadó urainak, és megkísérli felvenni a harcot az országban el
uralkodott korrupció ellen. A harc eszközeit kezdetben nem ismeri, az 



erőszak alkalmazását azonban elveti. Amikor volt vállalata és a kor
mány a hadsereget veti be a mozgolódók ellen, rájön, hogy a fegyveres 
ellenállás elkerülhetetlen. De még így sem tud igazán bekapcsolódni a 
harcba. Otnak indul, hogy megtalálja szerelmét, Iriyisét, aki a legször
nyűbb leszámolások színhelyén tűnt el. Útja a pokoljárással lesz egyenlő. 
A polgárháború borzalmaival találja magát szemben ez az afrikai Or
pheusz. Értelmetlen gyilkosságok, kínzások, fosztogatás, az ösztönök 
elszabadulása minden oldalról. Ofeyi a poklot járja, és amikor úgy tű
nik, tovább nem fokozható a borzalmak sorsa, újabb képsor következik, 
még több félelemmel és megalázassál. 

Soyinka csak részben alkalmazza a tér- és idősíkváltás technikáját, a 
regény második felében az események időrendben követik egymást. írói 
ereje nem a szerkesztésiben, inkább a drámai megjelenítésben ismerhető 
fel. Kár, hogy regénye befejezetlenül hat: a társadalmi bomlás végül 
csak a magánélet háttere lesz. Ofeyi, amíg a pokolban szerelmét keresi 
elveszti kapcsolatát a mozgalommal, amelynek alapítója. 

A fékeveszettség évada talán politikai kalandregénynek nevezhető, 
amelyben a társadalombírálat hangja háttérbe szorul, illetve általános
ságokban olvad fel. 

Természetesen, a mai afrikai regény általános jellegzetességeiről nem 
lehet szólni csupán e három mű alapján. Ennek ellenére azonban el
mondhatjuk, hogy mindhárom regény középpontjában — kisebb vagy 
nagyobb mértékben — a nagy társadalmi változások állnak: hogy bom
lik fel lassan az ősi kultúra (Mungoshi), milyen a gyarmaturalom alól 
való (Ngugi Wa Thiong'o) felszabadulás pillanata, és milyen veszélyek 
fenyegetik a felszabadult afrikai országokat (Soyinka). S mindez tulaj
donképpen egy óriási folyamat különböző szakasza: hogyan akarja Af
rika leküzdeni az ezeréves lemaradást. A három szerző „belülről" él 
át és ír meg mindent, tehát „jelentésük" hiteles. Viszonyulásuk a kiala
kult társadalmi valósághoz tárgyilagos és kritikus, véleményüket nem 
rejtik véka alá. Regényeik hangja visszafojtottnak tűnik: a legfontosabb 
számukra a szituáció bemutatása és a történet elmondása, míg a jellem
ábrázolás háttérbe szorul. Mind a három regényben két hagyomány van 
jelen: az afrikai és az európai. Az előbbi inkább a tartalmat, az utóbbi 
a formát, a műfajt határozza meg. Nem hoz azonban formai újítást a 
három regény, mert szerzőiket a közlés vágya fűti leginkább, és a tar
talom vonzásában alkotnak. 

VARGA István 



S Z Í N H Á Z 

BEMUTATÓ 

DOLNJA ZEMLJA 

A színházavatóra írt Lebovié-dráma kilencedik előadását láttam. Ez 
— mondták a megjelenítést követő kerekasztal-beszélgetés során — lé
nyegesen humorosabb tónusú volt az előbbieknél, kivált a bemutatónál, 
ami annak bizonyítéka, hogy a produkció lassan felfedezi igazi hang
jait, kezd rátalálni arra a helyzetre,1 amelyben legjobb a „fekvés", ön
álló életet él. A továbbiakban — tették hozzá — várható, hogy még 
inkább felerősödik, kifejezésre jut a humoros hang. S ez valóiban annak 
a jele, hogy az előadás saját életét éli, és hogy a humor a Dolnja zem-
lja igazi alaphangja. Természetes folyamat, hogy az előadás kitisztítja a 
pórusait, s ezeken keresztül lélegzik, akár bármelyik élő szervezet, de 
mintha a humor eluralkodása mégsem lenne (lehetne) a Lebovié-dráma 
színpadi életének igazi formája: a Dolnja zemlja nem vígjáték, hanem 
drámai krónika, amelyből — sokkal inkább, mint a kedélyesen mulat
tató humor — nem hiányozhat az irónia. Sőt, mivel a múlthoz való 
viszonyulás egyszersmind önmagunk kettős tükörben — a múltban és 
jelenben — való szemlélése, óhatatlanul szükség van a distanciát adó, 
jelentő (ön)iróniára. A humor, ha az irónia rovására válik dominánssá, 
ahogy a Dolnja zemlja esetében történik, akkor nem az előadás valódi, 
hanem csak kiegészítő életformája. Póttüdo. Álélet az igazi élet helyett. 

S bár a rendezésnek megadatott a lehetőség, hogy hangsúlyokat he
lyezzen át, erősítsen fel, vagy akár a műtől függetlenül kitaláljon, ko
rántsem méltányos a félrecsúszott alaptónusért kizárólag az előadás bio
ritmusát hibáztatni. Kivált nem Dorde Lebovié műve kapcsán, mert a 
Dolnja zemlja csak nagyon feltételesen tartalmazza azokat az ironikus 
felhangokat, amelyek a krónikás drámák esetében nélkülözhetetlenek, 
feltéve, ha az író nem vész bele holmi avitt nosztalgiába. 

A Dolnja zemlja három főszereplős mű. A két Jakov Ignjatovié-hős 
— a szentendrei író műveinek motívumai, részletei alapján készült Le-
bovic krónikája —, Milán Narandzié és Branko Orlic mellett a harma
dik főszereplő a Dolnja zemljának mondott bácskai világ. De amíg az 
Ignjatovié-prózából ismert két szereplő az egész műben jelen van, addig 
a Bácska csak az előadás második részében lép be a történetbe, amikor 
helyszínváltásra kerül sor, Pest után Újvidék a krónika színhelye. S 
igazuk van azoknak, akik a „főszereplők" ilyen formán történő meg
oszlása alapján nem egy, hanem két krónikáról beszélnek. 

Az elsőben Milán Narandziéról és Branko Orlicról kapunk ismerete
ket, a második részben viszont az új helyszínről, a Bácskáról. Milán 
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Narandziéról megtudjuk, hogy ügyes ember, aki számára — ahogy 
mondja — „nem a Parnasszus, hanem csak a könnyű élet fontos", a 
dicsőség és hírnév helyett a rang, a szalonok csodálata, ezért tartja nél
külözhetetlennek az emberek megnyerését, a viselkedést. Egyetlen célja, 
hogy gazdag házastársat találjon, jól, kényelmesen éljen. Ezzel szem
ben Branko Orlovićot nem érdekli a vagyon, a pénz, neki ideáljai van
nak, nemzetmentő gondolatokat forgat a fejében, nem az ügyvédi prak
tikák, hanem a haditudományok érdeklik, rebellis, ahogy a bácskai 
birtokos Lazar Tornjanski mondja róla, fellegekben járó, fantaszta, 
ahogy barátja, Milán Narandžić jellemzi. 

A két főhős afféle drámai ellentétpárként áll szembe egymással, 
következtethetnénk ki az író szándékát az ideálokat kergető Branko 
és az élvhajhász Milán jellemvonásaiból, csakhogy a két szélsőségesen 
elképzelt szereplő sohasem kerül igazi drámai konfliktusba. Nem kerül
het, mert nem cselekvés közben látjuk, hanem önjellemzés vagy mások 
minősítése alapján ismerjük meg őket. S bár az író megkísérli tömény 
történelmi pillanat, az 1848-as szabadságharc köré szervezni a cselek
ményt, ennek kapcsán konfrontálni a két főszereplőt, igazi drámai 
konfliktusra köztük nem kerül sor. Branko romantikus nemzeti lobo
gással készül a szenttamási ütközetre, Milán józanabb, nemcsak mert 
sohasem kedvelte a vérontást, a háborút, hanem mert arra is ráérez, 
hogy az együtt, egymásra utalva élő népeket ezúttal idegen érdekekért 
ugratják egymásnak. Szembenállásuk így is inkább két vélemény, sem
mint cselekvésben megmutatkozó két drámai ember konfliktusa. (Itt 
azonban föltétlenül meg kell jegyezni, hogy Lebovié nemcsak Milán Na
randžić és Branko Orlić, hanem a körülöttük levők szélsőségesen fo
galmazott replikáiban felkínálta a rendezőnek a hangsúlyok kijelölését, 
a történelmi igazság mai, elfogadott és elfogadható állása szerinti ak
centuskijelölést, de Dejan MijaČ azzal, hogy az iróniát szinte teljesen 
mellőzte vagy csak enyhe humorra redukálta, ezt elmulasztotta meg
tenni.) Remek jelképnek tűnhet az a magyarázat, amivel Milán Na
randžić szolgál barátjának, a Branko Orliénak emelt sírkő két kerub
járól: „amelyik a magasba mutat, az Branko, ő mindig a magasba emel
te tekintetét, mintha az eget akarná felöklelni", a másik kerub Milán, 
aki „mindig a földön járt, és itt is maradt". Szép ellentétpár, csakhogy 
drámailag nem funkcionál. 

Hasonlóan frappáns a Dolnja zemljának nevezett bácskai világ jellem
zése. Itt nem azt kell nézni „késik-e az óra, avagy siet, mert csak az 
fontos, hogy jár". Csakhogy ez a síksági mentalitás, amit az óra járá
sának kell jelképeznie, Lebovié szövegében nem bontakozik ki drámai 
intenzitással, nincs jelen a maga valóságában, csupán néhány jelzés for
májában fordul elő. Az ugyanis, hogy az alföldi világ mérhetetlenül 
gazdag, jómódú, annyi itt a pénz, mint a pelyva, hogy nagyban folyik 



az urizálás, a módizás, egymásba érnek a nagy zabálások, vége nincs a 
napokig tartó vendégeskedésnek... éppannyira közhely, mint Űjvidéket 
„szerbszki Párizs"-nak vagy szerémségi Gibraltárnak nevezni, ha e mű
ben ezek a jelzők semmiféle tartalommal nem telítődnek, kizárólag ósdi 
nosztalgiával, ami viszont nem lehet drámaépítő elem, kivált, ha több
nyire hiányzik mellőle az az irónia, ami nélkül sem a múltat, sem a je
lent, sem emlékeinket, sem álmainkat nem érdemes ábrázolni. 

Ahogy a Milán Narandzic—Branko Orlié ellentétre épülő első rész 
híján van az alapvető drámaiságnak, ugyanúgy hiányzik a Dolnja zem-
lját bemutatni kívánó második részből is az a kovász, amelytől az ef
féle krónika — legalább — időnként drámává emelkedhetne. 

Drámának, színházavató előadásnak egyaránt félresikerült vállalko
zás az irónia nélküli nosztalgiával felhígított Dolnja zemlja az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színházban. Sőt, akár vidékiességgel is illethető a Lebo-
vic—Mija2-féle vállalkozás. Mert mi más, ha nem tömény vidékiesség 
folyvást Újvidéket emlegetni az újvidéki színpadon, ahol ezzel az elő
adással történik az új színház avatása. Jóleső érzés lehet a helybeliek
nek, ha a világot jelentő deszkákról saját városuk nevét hallják, no
bilis múltjukról szóló történeteken, nosztalgiába preparált csodabogara
kon mosolyoghatnak, ha a ragyogó ruhákba öltöztetett gospojicák, fraj-
licák, kisasszonykák és gavallérocskáik báli lejtésében gyönyörködhetnek, 
de ettől még nem lesz színház, amit a színpadon látunk, esetleg élő
képeskönyv-lapozgatás. Sehogy sem fogadható el az a vélemény, hogy a 
túlzott szépség lényegében már giccs, mert a szép rózsaszín vagy szürke 
ruhák híján vannak mindennemű jelzésnek, ami figyelmünket, gondola
tainkat a giccs felé irányítaná. A díszelőadás szépsége találkozik itt a 
nosztalgia bájával. Mijaítól nem szoktuk meg az efféle hamvasságot, 
ő kegyetlen tudott lenni múltunkkal és jelenünkkel, de az előadás al
kalmi jellege, úgy látszik, megbénította alkotói képzeletét. Kötve hiszem, 
hogy ha nem alkalmi előadást rendez Mijaí, akkor is ennyire kismin
keli, kilakkozza a jeleneteket; aki A felfuvalkodott tökfej vagy a Nősü
lés és férjhezmenetel című Sterija-darabokat rendezte, ugyanerről a vi
lágról, ugyanebből a korból, az jól tudja, hogy nincs kicsit giccs és na
gyon giccs, csak giccs van, ezt enyhíteni, takargatni értelmetlen. De 
mit is tehetett volna a rendező, amikor Lebovic művében éppenséggel 
semmiféle mondanivaló nincs, amikor más nem történik, mint hogy 
szegény Ljuiba Tadic ((Milan Narandzic) előre-hátra sétál a hatalmas 
színpadon és közben bájos sztorikat mesél, okosságokat mond a múlt
ról (1848) és a jelenről (1868), anélkül, hogy a mi jelenünkbe egyetlen 
pillanatra is belépne, 1981-ig röpítené az örökké forgó csodálatos szín
padi technika. Csak a rotáció a mi jelenünk, a történetecskék évszázad
nyira vannak tőlünk. 

Nem csoda, ha póttüdővel lélegzik az előadás, ha mindinkább a taps-



ra csábító humoros jelenetek adják meg a Dolnja zemlja alaphangját, ha 
azoknak a színészeknek van elsősorban sikerük, akik eleve rájátszhat
nak a komikumra (Stevan Salajié, Vasa Vrtipraíki, Zaida Krimsamha-
lov), míg a többieknek be kell érniük egy-egy halványabb vagy — bár 
jól megcsinált, de a közönség számára mégis észrevétlen — epizóddal 
(Infar Mensur, Milica Radakovic, Jelica Bjeli, Gordana Kamenarovié, 
Marina Markovié stb.). 

Nagyon örülünk az új színháznak, de ez nem jelenti, hogy kritikát
lanul kell lelkesedni az előadásokért. Főleg, ha alkalmi jellegük ennyire 
szembetűnő, mint a Dolnja zemljáé, amely csak az új színház kapuinak 
megnyitását jelenti, s nem jelenti egy modernebb játékstílus térhódítá
sát, vagy legalábbis kezdetét a tartományi székváros szerbhorvát nyelvű 
színházi életében. 

GEROLD László 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

A SOKARCÜ ALMASI GÁBOR 

Alig hihető, hogy Almási Gábor, a hetvenéves szabadkai szobrász, 
visszatekintve négy és fél évtizedes művészi pályájára, kiteljesedettnek 
tekintheti életművét, hiszen megtett útjára emlékezve sehol sem találko
zik azokkal az állomásokkal, melyeken a kitörölhetetlen és visszavon
hatatlan siker jegyeit fedezhetné fel. 

Almásinak megadatott az a lehetőség, hogy még, úgyszólván gyer
mekként, tizennégy éves korában megbarátkozzon a szobrászattal, és 
annak alapismereteit és fogásait elsajátítva elkötelezze magát a plasz
tikus formák kibontása mellett. 1925-től ugyanis nagybátyjának zentai 
asztalosmfihelyében kapott kezébe vésőt, hogy megkísérelje fába faragni 
a bútorok díszítéséhez alkalmazott virágmintákat, majd később a na
gyobb felkészültséget igénylő oroszlán-, szatír- és istennőfejeket. És mel
lette el kellett sajátítania a modellkészítés tudományát. Az ifjú jó ta
nulónak bizonyult: gyorsan és alaposan elsajátította a bú tor asztalosság, 
a díszítőelemek faragásának minden fortélyát. A szobrászat küszöbéig 
jutott ezzel, de nem itt lépte át ezt a küszöböt. Akkor szerzett tudásá
nak sokszor vette hasznát, egész élete művészi pályafutása során. De 
közvetlenül nem ez vezette el a szobrászatig. 

Talán a bútortervek készítése közben érlelődött meg benne a rajzolás 
és a festészet iránti vonzalom, ám az is lehet, hogy a jó képesítés nem 
elégítette ki ifjúkori törekvéseit, vágyait. Többet ígérő, változatosabb, 
nagyobb erőfeszítéseket követelő, de önbizalmát növelő cselekvés után 
kutatva szegődött el a színek világához, egyenesen ívelőnek nem mond
ható pályája egyik állomásához, a festészethez. Először 1934-ben, egy 
újvidéki amatőrkiállításon mutatkozott be rajzaival, de munkái nem 
keltettek különösebb feltűnést. 

Ugyanabban az évben azonban a vajdasági magyar fiatalok iparmű
vészeti tevékenységét regisztráló írásokban Almási bútortervezési mun
kái szép elismerésben részesülnek. Neve elsőként tehát iparművészi mi
nőségben kerül a köztudatba. Megmaradt rajzai — elsősorban klasszikus 
stílbútor-tervei — igazolják az akkori elismerést. 

Kacskaringós pályáján csak a következő, 1935-ös évben érkezik a 
szobrászathoz; ennek aztán végleg elkötelezi magát, de a festészetet és 
a bútortervezést sem mellőzi teljesen. 1936-ban az Újvidéken és Szabad
kán megrendezett kiállításon már szobrászati alkotásait mutatja be — 
sikerrel. „Egy izzó, viaskodó tehetség kiáltó élete agyagban, gipszben, 
fában." Így vélekedik róla egyik kritikusa. 

Első bemutatkozásai után szobrászati tevékenysége kerül előtérbe; az 



elkövetkező négy és fél évtizedben a mintázófát és a vésőt csak nagy rit
kán helyettesíti a ceruza és az ecset. A háromdimenziós alkotás Almási 
Gábor életformájává lényegül; 

Az első lépések és a belgrádi akadémia elvégzése között tizenhét esz
tendő (1935—1952) telt el, de az évek nem változtattak lényegesen Al
mási művészi szemléletén és hitvallásán. Első szobraitól kezdődően az 
ember alakjának és arcának megmintázását tekintette alapvető feladatá
nak. A küszködő, gondolkodó, teremtő embert formálta, jelenítette meg 
nagy szeretettel. Szobrászatának jellegét az ember alakja (és sorsa) irán
ti állandósult érdeklődés határozta meg, pályáját is ez tette egyenes 
vonalúvá. Néha talán fékezte a meredek fölfelé ívelést, ám a nagy vál
ságoktól feltétlenül mentesítette. Későbbi hivatásos pályafutása során is 
elsősorban a minőség fejlesztését, az alkotómunka elmélyítését, a for
málandó anyag titkainak megfejtését tekintette elsődleges feladatának, 
és ezen a téren megingathatatlannak bizonyult. És mindez távolról sem 
tette művészetét egysíkúvá! Stiláris „kirándulásai" mellett minden fel
használt anyagból változatos, egymástól eltérő jegyeket fölmutató plasz
tikus műveket tudott létrehozni. 

Igaz, viszont, hogy az általa alkalmazott anyag nem mondható túl
ságosan változatosnak: elképzeléseit főleg zsíros anyagba formálta, vagy 
a különböző lehetőségeket kínáló, helyben is föllelhető farönkökből bon
totta ki. Márványból és kőből talán egyetlen szobrot sem faragott Al
mási, de ezt a szép és nemes anyagot kollégái is feltűnő módon elkerülik. 
Érdemes ennél a jelenségnél megállni egy pillanatra. 

Szabadka korábbi történetében a nem nagyszámú szobrászati művek 
zömét kőbe vésték. A XIX. századi szakrális szobrok mindegyike — ne
vezetesen a szentháromság szobra, a Kálvária szoborcsoportjai, a két 
Nepomuki Szent János- és a Rókus-szobor ebből az időálló anyagból 
készült. A két háború közötti emlékművek, mint az ismeretlen hős szob
ra, a kecses Flórián-szobor, a monumentális Jovan-Nenad-emlékmű — 
mind márványba vésődött, és csupán Meítrovic Evetovic Miroljub-mell-
szobrát öntötték bronzba. 

Ezzel szemben, a felszabadulás utáni időszakban, két kis méretű, alig 
észrevehető BeSlic-munka kivételével, Szabadkán és környékén minden 
köztéri szobor és emlékmű agyagban fogant és bronzba öntődött. 

Almási tehát nem kivétel. De kíséreljük meg most művészetének né
hány, szerintünk lényegi jellegzetességét meghatározni. 

Figurális munkait általában a kisebb méret és az intimitás jellemzi. 
A nagyobb méretekkel mindössze két monumentálisabb emlékmű kivi
telezésekor nézett szembe. Az elesett hősök padéi és egy térátrendezés 
során eltávolított milosevói emlékművét realista koncepcióban és a ke
letkezésük korában (1953—1954) magától értetődő és megkövetelt he-



roikus pátosz szellemében alkotta meg. Annak ellenére, hogy Almási 
lelkiismeretesen teljesítette ezeket a feladatokat, nem hallgatható el, 
hogy kisebb méretű munkái minőségileg túltesznek ezeken a monumen
tálisabb alkotásokon. 

Már pályája kezdetén feltűnt a mozgalmas, mondanivalójában is érde
kes figurális csoportok iránti vonzalma (mint például a Zsákolok), de 
a fejlettebb színvonalon mintázott intim szobrászati alkotásai (mint az 
Olvasó kislány, Munkából hazatérő parasztasszony) is a kisplasztika 
avatott művelőjére utaltak. 

Az anyag mintázásának egy másik lehetősége, a terrakotta újabb színt 
és kisebb stílusváltozást hozott Almási művészetébe. E széles témakört 
felölelő munkái között különleges helyet foglal el a piac asszonyait ábrá
zoló kisplasztikái sorozat, mely nemcsak minőségével, az anyag meleg
ségével, de finom humorával is gazdagabbá tette életművét. E belső fe
szültséggel telített szobrocskák méreteiknek ellentmondva bizonyos mo
numentalitást és erőt sugároznak, ami a kiváló plasztikai megoldások
ból ered. 

Más a helyzet Almási agyagból mintázott, gipszbe öntött akt-figurái
val. Ezekben a szobrász híven követte a modell formáit és arányait, 
kivitelezésükben pedig szigorúan valóságábrázolásra törekedett. Ezért 
érthető, hogy női alakjai a klasszikus szépség iránti hódolatot hirdetik. 

A faszobrok különleges helyet foglalnak el Almási Gábor alkotóte
vékenységében. Jóllehet éppen a forgácsolás útján ismerkedett és barát
kozott meg a plasztikus formaképzéssel, hosszú időn át háttérbe szorí
totta, és kevés kivétellel csupán foútordíszítmények kivitelezéséhez hasz
nálta a fát. Talán néhány éves németországi tartózkodása (1966—1970) 
során kötött végleges szövetséget ezzel az anyaggal, hiszen visszatérése 
után a farönk egyetlen napra sem szabadult satupadjának szorításából. 

Az is igaz azonban, hogy opusának talán legbátrabb stílusváltását 
(1957-től) éppen fába álmodta és fában valósította meg. Almási spirá
lis formákba faragott női figurái a szobrászat legmodernebb stílustörek
véseivel érintkeznek. Az éhben az időszakban készült minden munkája 
a továbblépés lehetőségét hordta magában, mindaddig, míg a valóság
ábrázolástól eltávolodva egészen az absztrakcióig nem jutott el. E stílus 
csúcspontját, egyben utolsó állomását is, már nem női figurában, hanem 
az abból átlényegült Vitorlában valósította meg. Almási itt megszakítot
ta ezt a folyamatot, és igyekezett régebbi önmagához visszatérni. De 
realizmusa már nem volt, nem is lehetett a régi. Nagyobb méretű fa-
figuráiban, mint például a mahagóniba faragott Mandolinos nőben, vagy 
az Anya gyermekével című hársba vésett munkájában a spirális korszak 
megőrzött elemeit fedezhetjük fel. Más munkáiban is feltűnnek a stiláris 
„kaland" nyomai, bizonyítva, hogy Almási csak látszólag fordított há
tat e korszakban szerzett tapasztalatainak. 



A fafaragás más irányú stiiizálási lehetőségei alapján jöttek létre az 
olyan művek, mint az aszkétikusan leegyszerűsített Bezárkőzottság és a 
Siratás, melyek Almási legjobb munkái közé tartoznak. Érdekes vo
násokat mutatnak azok a szobrok és domborművek, melyeket fenyőfá
ból, az anyag faktúrájának kidomborításával valósított meg. Ezek so
rából, különösen az Dreg juhász emelkedik ki nagyszerű plasztikai meg
oldásával és humorával. 

Almási Gábor hírnevét elsősorban portréival alapozta meg. Az adai 
Szarvas Gábor- és a szabadkai Csáth Géza-mellszobor Almási cse
kély számú köztéri szobrai közé tartozik, viszont iskolák udvarában és 
előcsarnokaiban Lazar Neíié, Kizur István, Vladimír Nazor és mások 
mellszobrai állnak nagy számban. A Szerb Nemzeti Színház új épüle
tének előcsarnokában pedig Laza Teleíki egykori színész portréja ka
pott helyet. Talán legjelentősebb portrésorozata a szabadkai zeneiskola 
koncerttermét ékesíti. A nagy zenészek sorozatából Muszorgszkij viha
ros erejű zenéjének szárnyalását kifejező arcéle és Paganini erőteljesen 
stilizált, belső feszültségtől duzzadó diabolikus figurája emelkedik ki. 
Az ilyen, szabad felfogásban megformálható művek sorába tartozik Sa-
voyai Jenő, a zentai múzeumban elhelyezett, dinamikus, elsöprő erőt 
sugárzó mellszobra is. 

Jóval nehezebb, és összetettebb feladat elé került Almási, amikor a 
közöttünk élők vagy nemrég elhunytak szoborportréinak megfogalmazá
sára vállalkozott. A rendhagyóan terrakottába égetett Gál László, va
lamint Sáfrány Imre kis méretű portréja Almási egyszerű eszközökkel 
kifejezett karakterizáló képességéről vall. Az igazi nagy eredménynek 
mégis Oláh Sándor, Garay Béla és Lévay Endre mellszobra tekinthető. 
A modellről mintázáskor nem szárnyalhat szabadon a szobrász fantá
ziája, a stilizálás lehetőségei is minimálisak. Az egészet, részeit is, a 
valóságos minta plasztikai vonatkozásainak kell alávetni — de a szobor
mű mégsem lehet a modell gipszmásolata. 

Az ilyen problémák sikeres megoldása az idős Oláh Sándor nagysze
rűen ható, vaksin hunyorgó, már csak önmagába látó, meggyötört arca. 
Ebbe a portréba egy egész művészélet kálváriáját sűrítette Almási. Nem 
kevésbé sikerült Garay Béla kesernyésen dacos, sok tapasztalatot és élet
élményt rejtő fölényének valamint Lévay Endre derűjének és életigen
lésének, bizakodásának megmintázása. 

Az Almási-életmű nem elhanyagolható kiegészítése az a dombormű-
karikatúra-sorozat, mely a vajdasági kultúrélet kiemelkedőbb egyénisé
geit, írókat, művészeket, tudományos munkásokat és közéleti személyi
ségeket ábrázol a jellemző vonások erőteljes, jó megfigyelőkészségről és 
jó humorérzékről tanúskodó kidomborításával. Ezek a munkák „teli
találataikkal" a legjobb karikaturisták rajzaival versenyezhetnek, egyes 



darabjai pedig éppenséggel a műfaj csúcsaihoz tartoznak. Sajnálatos, 
hogy ez a szépen felszerelt és kordokumentumként is értékes sorozat a 
művész műtermében, lezárt ládákban porosodik, mert bemutatása és jó 
fogadtatása után sem került valamelyik vajdasági intézmény falaira. 

Almási Gábor számtalan feladatot végzett el negyvenöt éves szobrász-
pályája során. Életműve azonban még gazdagabb lehetne, ha környe
zete (és itt nem kizárólag a város és a tartomány művészeti tényezőire, 
de magánéletének időnként embertelenül nyomasztó körülményeire is 
gondolunk) több megértéssel viszonyul munkásságához. 

Almási Gábor hetvenévesen is dolgozik. Ez adja meg a lehetőséget a 
mulasztások pótolására. A már meglévő Oláh-portrénak mielőbb megfelelő 
elhelyezést kellene találni, a gipszvázlatban már elkészült Aksentije Ma
ródié- és Farkas Béla-portrét pedig mielőbb kivitelezni kellene. 

GAJDOS Tibor 

T Á J É K O Z Ó D Á S 

EGY FELHÍVÁS VISSZHANGJA 

Az utóbbi években nemegyszer lehettünk szemtanúi vagy aktív rész
vevői olyan művészeti megmozdulásoknak, melyek — nemzetközi mé
retük ellenére is — legtöbbször spontánul, a hivatalos, az intézménye
sített formákon kívül jelentkeztek. Emlékezetes az a rokonszenv-meg
mozdulás, melyet a világ küldeményművészei szerveztek két uruguayi 
alkotó, a baloldali Jorge Caraballo és Clemente Padin kiszabadításáért, 
akikét az uralmon levő fasiszta rendszer vetett börtönbe, s melynek so
rán a tiltakozás legkülönfélébb formái bontakoztak ki, az esztétikai 
megoldásoktól egészen a diplomáciai képviseletek mozgósításáig. A kö
zösségvállalás és az együttérzés más esetekben is megnyilvánult. Az el
múlt év végén például a kaliforniai neodadaisták indítottak akciót an
nak érdekében, hogy egyik társukat vegyék vissza munkahelyére, mivel 
sokat tett a pecsétgyártó cégnek a fellendítéséért, melyből kirúgták. Bdb 
Grimes kereskedőről van szó, akin huszonhárom évi munkaszolgálat 
után adott túl a gumipecséteket gyártó San Franciscó-i Patrick & Co. 
cég, amely nagyrészt Grimes angazsálásának és odaadásának köszönheti 
művészeti körökben szerzett népszerűségét. Grimes elbocsátása után 
azonban a művésztársadalom a cég ellen fordult, s világméretű körlevél-
hadjáratban a Patrick & Co. cég bojkottálására szólított fel. Túlnyomó
részt Grimesnak köszönve ugyanis a pecsétüzem jelentős bevételt való-



sított meg nemzetközi megrendelésekből, neve tehát az USA-n túl is 
ismertté vált. Miután a nemzetközi művészeti közösség elitélte a Pat-
rick & Co. magatartását, figyelmeztette a cég vezetőit, hogy vagy visz-
szaveszik Grimest, vagy munka nélkül maradnak, mert gumibélyeg
zőikből nem hajlandók többé vásárolni. 

Más jellegű az a nemzetközi művészeti megmozdulás, melynek eszmei 
szerzője és kezdeményezője Gorán Dordevic belgrádi alkotó, aki 1979-
ben kelt körlevelében sztrájkra szólította fel a világ haladó szellemű 
alkotóit. Dordevic akciója abból a meggondolásból indult ki, hogy a mű
vészeti intézmények manipulatív szándékaira, a művészeti rendszer el
nyomó irányzatainak felerősödésére, a piaci szellem eluralkodására, va
lamint az alkotó és az alkotás közti egyre növekvő elidegenedés tenden
ciáira az egyedüli hatásos választ, illetve ellenintézkedést csupán egy 
nagymérvű nemzetközi művészsztrájk tudná megadni. Elképzelése szerint 
a sztrájk néhány hónapig tartott volna, s a művészeti rendszer teljes 
bojkottálásában nyilvánult volna meg. A felhívásra mindössze negyven 
válasz érkezett, többségükben olyanok, melyeknek szerzői nem hisznek 
egy ilyen művészeti sztrájkhullám eredményességében, a művészeti rend
szer alapjainak ezen a módon való megingatásában. Összegezésében aztán 
Dordevic is elismeri, hogy ötlete a jelen pillanatban valóban utópiszti
kus, ám nincs kizárva, hogy — amennyiben a körülmények is összeját
szanak — a jövőben egy nemzetközi művészeti sztrájk lesz a művészeti 
rendszer elleni lázadás egyetlen alternatívája. 

A beérkezett válaszok az alkotók státusától, pillanatnyi helyzetétől és 
létfeltételeitől függően a legkülönbözőbb javaslatokat vetették fel. Susan 
Hiller például kifejtette, hogy csak a nyári vakáció idején sztrájkol, 
utána megy minden a régiben, Vito Acconci pedig pár sorban adta Dor
devic tudtára, hogy szerinte a bojkott legalább annyit ártana az alko
tóknak, mint a művészeti intézményeknek. Ugyanezen a véleményen van 
Carl André USA-beli alkotó; kettejük nézete az amerikai művészeti kö
rülmények látlelete egyben. André elmondja, hogy a művészet rendszere 
és a világrendszer közti viszonyt á földrengések és a földrengésjelző ké
szülékek közötti viszonnyal lehet összevetni, s egyetlen jelenséget sem 
lehet saját mérőeszközével megsemmisíteni: ahhoz, hogy a művészeti 
rendszer megváltozzon, magának a világrendszernek kellene előbb meg
változnia. Az USA-ban uralkodó állapotokat ecsetelve kiemeli az ottani 
és az európai művészet közti lényeges jellem- és funkcióbeli eltérést. Az 
USA-ban a művészet sohasem volt része a nemzeti törekvéseknek, sőt 
Nixon olyan elragadtatott példával riasztotta lányait a múzeumoktól 
és a galériáktól, miszerint azok homokosokkal és zsidókkal vannak tele. 
Mivel Amerikában a művészetet csak a művészek érzik fontosnak, min
dennemű sztrájkkísérlet őket érintene és bumerángként ellenük irányulna. 
Idevág Albrecht D. német alkotó válasza is, aki levelezőlapján elmondja, 



hogy ö ugyan nem sztrájkolhat, mert nem tartozik egyetlen intézmény
hez sem. Hasonló értelemben ír Hans Hacke, aki éppen művészetszocio
lógiái tevékenységével vált ismertté: „A múzeumok és a kommersz ga
lériák a társadalmi öntudattal rendelkező alkotók nélkül is zökkenő
mentesen fognak funkcionálni ( . . . ) , a társadalmi-kritikai alkotásokat 
nem kell kivonni a művészeti rendszerből, ellenkezőleg, minden eszközt 
meg kell ragadni, hogy ezeket a műveket befecskendezzük a világművé
szet fő áramlataiba..." Közeli álláspontot képvisel Jerko Denegri mű
vészettörténész. Véleménye szerint vannak hatékonyabb eszközök is a 
sztrájktól. Elsősorban a művészeti rendszer funkcionálásának és műkö
désének természetét kellene alaposan kivizsgálni, ezzel egyidejűleg pedig 
szorgalmazni kellene a művészet legradikálisabb formáinak megkérdője
lezését, az önkritikát. 

Talán hasonló önbíráló magatartás következményeként könyvelhetjük 
el Dániel Buren esetét, aki hírül adja, hogy ő immár tizennégy éve, 1965 
óta folyamatosan kerül minden új tevékenységi formát a művészetben, s 
nem tudja, tehet-e még ennél is többet. Tom Marioni csupán New York 
város hatalmi rétege ellen sztrájkol, mert New York nem ismer el a 
területén kívül eső semmilyen művészeti megnyilvánulást. A kedvező 
ajánlatok ellenére Marioni idáig egyetlen művet sem állított ki New 
Yorkban, s azt tartja, hogy sztrájkolni csak ott érdemes. A sztrájk ha
tékonyságát a továbbiakban megkérdőjelezi még Jovan Čekić, Lawrence 
Weiner, Al Souza, Tony Rickaby, Mel Ramsden, Stefan Morawski, Lucy 
R. Lippard stb. Andrew Menard arra igyekszik választ találni, mi az 
oka, hogy a sztrájkjavaslatot csak alig néhányan fogadták el. Magyará
zata roppant egyszerű, s egyben elgondolkodtató: a hatvanas és a korai 
hetvenes évek politikusművészei — például Ramsden, Kosuth vagy 
Weiner — ma már tudják, hogy a jelen pillanatban politizálásból nem 
lehet megélni. Számos amerikai és európai művész akkor vált politikussá, 
amikor kifizetődő volt, amikor pénzt lehetett belőle csinálni. A művé
szeti intézmények manapság elfordulnak a politizáló alkotóktól, eset
leg kompromisszumot követelnek tőlük, hogy a politikai él csupán gesz
tusnyelvi szinten nyilvánuljon meg. 

A legelgondolkodtatÓbb mindenesetre Henryk Gajewski lengyel mű
vész válasza: „Most nincs idő sztrájkolni, nincs mit tenni a művészetért. 
Most arra a problémára kell koncentrálni, hogy milyen világot kíná
lunk gyerekeinknek akkor, ha nekünk, öntudatos művészeknek van elég 
erőnk és képességünk, hogy hatni tudjunk az emberi kultúrára napjaink
ban." Élet egyenlő művészet, de előbb az élet, aztán a művészet. 

SZOMBATHY Bálint 



KRÓNIKA 

CANKAR-DRÁMA NYERTE A 
STERIJA JÁTÉKOKAT. Ezúttal csu
pán gyorshírben számolhatunk be 
arról, hogy az Újvidéken véget ért 
XXVI. országos színházi fesztivál 
legjobb előadásává a ljubljanai Váro
si Színház produkcióját, Ivan Cam-
kar Szolgák című drámájának szín
pada megelevenített nyilvánította a 
Kosta Spaié, Istref Begolli, Boro 
Dra&ovié, Andrej Inkert és Dzevad 
Karahasoan összetételű zsűri. Az im
már új színházépületben lebonyolított 
verseny rendezői díját a bírálóbizott
ság Ljubik Georgtjevszki szkopjei 
rendezőnek ítélte oda, Danilo Kis* 
Borisz Davidovics símxtléke című al
kotása színre viteléért (a Zomcai Nép
színház előadásában), s ugyanennek 
az előadásnak á díszlettervezője Ra
dovan Maru&é is díjat kapott. A 
jelmeztervezői díj nyertese Vladislav 
Lalicki a Jugoszláv Drámai Színház 
Sterija Nahod Simeon című előadásá
ban nyújtott teljesítményéért. A fesz
tivál színészi díjait Zlatko Sugman és 
Joüca Avbelj, a ljubljanai Városi 
Színház (Cankar: Szolgák), Neva 
Bulié, a spliti Horvát Népszínház 
(Tanéi Petrasov Marovic: Antigoné, 
Théba királynője), Zijah Sokolovic, a 
szarajevói Kamaraszínház (Dusán Jo-
vanovié: Karamazovok) és Ljiljana 
Dragutnnovié, a belgrádi A telje 212 
(Deana Leskovar: Képek szomorú 
élményekről) tagjai kapták. Külön
díjban részesült Zvone Sedlhauer 
ljubljanai rendező is a szarajevói 
előadásban nyújtott sikeres kísérlete
zéseiért. A számos egyéb díj közül 
ezúttal csak egyet említünk meg. A 
fesztivál színikritikusai saját díjukat 
Ljubiüa Ristaé A-mol mise című pro
dukciójának ítélték oda (a ljubljanai 
Slovensko mladinsko gledalisce elő
adása), annak az előadásnak, amely 

egyéb hivatalos díj nélkül maradt. 
Nos, már ez a tény arra utal, hogy 
a fesztivált elemzések perbe fognak 
szállni a zsűri döntésével. A nyilvá
nos eredményhirdetésen máris heves 
vitára került sor a zsűri és a kritiku
sok között. Nem vitás, hogy az idei 
Sterija Játékok nagy vihart kavar
nak majd színházi eletünkben, annál 
inkább, mert például még maga a Já
tékok főbizottságának elnöke, Josip 
Vidmar akadémikus is megkérdője
lezte: szabad-e olyan önkényesen 
bánni egy szöveggel, mint azt a fesz
tivál díjnyertes előadásában DuSan 
Jovanovic tette. Vidmar nemcsak ki
fogasolta a Cankar-szöveg adaptá
cióit, hanem el is határolta magát a 
zsűri minősítésétől. E sorok a feszti
vál utolsó napján íródnak, így hát 
még nem tudni milyen reagálásokat 
vált ki országszerte az idei szemle, 
annyi azonban bizonyos: érdemes lesz 
figyelemmel kísérni a reagálásokat. 

Június 3-án, a színházi játékok 
megnyitójának előestéjén, a Sterija 
Játékok főbizottságának nyilvános 
díszülésén megemlékeztek a fesztivál 
negyed évszázadáról, s alapító tagiává 
nyilvánították mindazokat a színházi 
is társadalmi-politikai dolgozókat, 
akik az első öt évben tagjai voltok 
a szemle főbizottságának vagy művé
szeti tanácsának. A Sterija Játékok 
25 éve címmel kiállítás is nyílt az 
újvidéki Szerb Nemzeti Színház elő
csarnokaiban, amely valójában nyo
mon követi az eddigi fesztiválok díj
nyerteseit. Az említett díszülésen szü
letett meg az a döntés is, hogy jövő
re almanachban foglalják össze és 
jelentetik meg a Játékok történetét. 
Ugyancsak jövőre könyvet adnak ki 
Josip Vidmar akadémikusról, oki a 
Játékok megalakulása óta sikeresen 



vezeti a főbizottságot. Az idei szín
házi fesztivál kísérőrendezvényei kö
zül említsük még meg a színházi dísz
letek és jelmezek 6. triennáléját, ame
lyen 16 európai, ázsiai és észak-ame
rikai ország tervezői mintegy 450 si
keres munkát állítottak ki. A nem
zetközi szakbizottság tizenöt mun
kát díjazott. Aranyplakettet ezúttal 
Josef Ciller cseh és Ruiica Nenado-
vié jugoszláv tervező, valamint egy 
finn és csehszlovák tervezőcsoport 
kapott. 

SOK DÍJ, KEVÉS TÓ ELŐADÁS. 
Még egy jelentős színházi szemléről 
kell beszámolni. Május második felé
ben ugyancsak Újvidéken rendezték 
meg a vajdasági hivatásos színházak 
évi, sorrendben 31. találkozóját. A 
szemlén fellépett tartományunknak 
mind a hét hivatásos együttese, vala
mint három gyermek- és ifjúsági szín
ház is. Az értékelések arról szólnak, 
hogy az idei szemle színvonala nem 
haladta meg az átlagosat, egyetlen 
kimagasló, minden szempontból kifo
gástalan előadás sem volt. Éppen 
ezért meglepő a fesztiváli díjak szá
ma. A színészeknek kijáró elismerés
sel például nem kevesebb, mint tizen
két művészt díjaztak, amivel tulaj
donképpen tovább csökkentették e dí
jak rangját, jelentőségét. A szemle 
legjobb, előadásává az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház Doroe LeboviéDoi-
nja zemlja című produkcióját nyilvá
nították, a rendezői díjat pedig ifj. 
Szabó István szabadkai rendező nyer
te az Újvidéki Színházban színre ál
lított Beokett-ckrabért, a Godot-ra 
várva címűért. Szabó Istvánnak még 
egy darabja szerepelt a szemlén. A 
szabadkai magyar társulat ugyancsak 
az ő rendezésében mutatta be Miros-
lav Krleza Szentnstván-napi búcsúját. 
Színészi első díjban részesült: Ljuba 
Tadié és Vasa Vrtipras'ki (Dolnja 
zemlja), Bicskei István és Soltis Lajos 
(Godot-ra várva), Tomislav Pejcié 
(Braca Ica i njegova Maca — Versed 
Népszínház) és Ólja Vojnovié (Guin-
gol utazásai — újvidéki Gyermek-
színház). Második díjat kapott: Ste-
van Salajic* (Dolnja zemlja), Pásthy 

Mátyás (Godot-ra várva), Mirko 
Petković és Sonja Josié (Vadkacsa
vadászat — zombori Népszínház), 
Lazar Brusin (Hazafiak — zrenjani-
ni Népszínház) és Dada Irén (Szent-
istván-napi búcsú). 

FRUSKA GORA-I 1RÖTALÁL-
KOZÓ. Május 19-én és 20-án tartot
ták meg a vajdasági íróegyesület szer
vezte EruSka gora-i Írótalálkozót. A 
rendezvénynek ezúttal két témája 
volt. Tanácskozást szervezetek A nép
felszabadító háború a vajdasági iro
dalomban címmel, majd Boško Iv-
kovinak, a Letopis című irodaiimi fo
lyóirat főszerkesztőjének elnökletével 
méltatták a 175 évvel ezelőtt szüle
tett Jovan Steriia Popovié -életművét. 
Ezután Karlócán, Lédincén és az 
újvidéki Népkönyvtárban író—olvasó 
találkozón vettek részt az írók. 

Még egy irodalmi tanácskozásról 
kell beszámolni. Az újvidéki Nov£ 
Život folyóirat és az Obzor Könyv
kiadó szervezésében megtartották a 
vajdasági szlovák alkotók irodalmi 
tanácskozását. A /tanácskozás témájá
ról — Hagyományosság és korszerű
ség a szlovák költészetben — több 
mt Ibíráló terjesztett be tudományos 
közleményt, amely Michal Harpan 
értékelése szerint megvilágítja a vaj
dasági szlovák költészet fejlődésvona
lát is. Ugyanezen a tanácskozáson 
emlékeztek meg Paljo Bohuš költő
ről, s bemutatták válogatott verseit 
tartalmazó kötetet, amely jubileuma, 
születésének 60 évfordulójára jelent 
m e £ - Ugyancsak itt adták át a Novf 
Život tavalyi évfolyamában közölt 
alkotásának nívódíját is. E hagyo
mányos irodalmi elismerésben ezúttal 
PaveL Mucaji részesük egy verscik
lusáért. 

ELHUNYT WANYEK TIVADAR. 
Június első napján hetvenegy éves ko
rában rövid betegség után elhunyt 
Wanyek Tivadar festőművész, a vaj
dasági képzőművészeti élet kimagasló 
képviselője. 1910-ben született Kikin-
dán, festészetet Budapesten Pataki 
Károlynál tanult. Először ó is, több 



kortársával együtt, folyóiratunknak, 
a Hídnak, 1938-ban Szabadkán meg
rendezett tárlatán állított ki, s tulaj
donképpen ettől kezdve van jelen 
képzőművészeti életünkben. A háború 
előtt a nagybecskereki impresszionis
ták csoportjához tartozott. Igazi te
hetsége, sajátos stílusa és formanyelve 
csak a hatvanas években bontakozott 
ki. Ekkor aratta első nagy belföldi 
és külföldi sikerek. Wanyek Tivadar 
azon kevés művészünk közé tartozott, 
akik országhatárainkon túl is igen 
megbecsültek voltak. Számos meghí
vása volt külföldi szereplésre, hrüsz-
szeli, párizsi és velencei szereplésein 
elismerésben is részesült. Festői, va
lamint a művésztelepi szervezői mun
káért itthon is több elismerésben ré
szesült, többek között kitüntették a 
szerbiai köztársasági művelődési díj
jal, már 1962-től a Forum Képzőmű
vészeti Díj tulajdonosa, s megkapta a 
Népért Tett Szolgáktok Ezüst Ko
szorús Érdemrendjét is. Folyóiratunk 
ez év februári számában külön mel
lékletet szentelt Wanyek Tivadar 
festészetének. 

Még egy neves festőt vesztett el a 
Jugoszláv képzőművészet. Zágrábban 
76 éves korában elhunyt Mariján De-
tond, akadémikus, az egyik legismer
tebb horvát képzőművész. Detoni 
Krizevcin született, festészetet Zág
rábban és Párizsban tanult. Részt vett 
a népfelszabadító háborúban, s té
máit is jórészt innen merítette. Legis
mertebb festményei az Átkelés a Ne-
retván (1947), valamint az Éj a Ze-
lengorán (1955) című. 

CELOVECI FESTÓK ÜJVIDÉKI 
BEMUTATKOZÁSA. Tizennyolc ce-
loveci festőművész mutatkozott be a 
vajdasági művészetkedvelő közönség
nek azon a tárlaton, amelyet a titogra-
di és a szkopjei múzeum, valamint az 
újvidéki és niíi képtárak szervezésé
ben rendeztek meg Újvidéken a Ma-
tioa srpska Képtárban. Noha a be
mutatott alkotások a múlt századvég 
és a XX. század elejének ismert stí
lusjegyeit viselik, az egész tárlat mű
vészi színvonala igen magas. A Celo-

vec városa és festőművészei elnevezé
sű kiállítás jelentősen hozzájárul a 
jugoszláv—osztrák kulturális értékek 
cseréjének előmozdításához. 

A JUGOSZLÁV KULTÚRA KÜL
FÖLDÖN. A 27. oberhauseni nem
zetközi rövidfilmfesztiválon a doku
mentumfilmek kategóriájában az első 
díjat a Bogoliub Savkovié Livac esete 
című jugoszláv kisfilm, a rajzfilmek 
mezőnyében pedig, ugyancsak az első 
díjat, Jo&ko Maru&é Felhőkarcoló cí
mű alkotása kapta. 

A Felhőkarcoló egyúttal elnyerte a 
nemzetközi fíilrnklubok díját is, Bog
dán 2iiié Ivana című dokumentum
filmje pedig dicséretben részesült. 

Az oberhauseni fesztivál nagydíján 
két lengyel film osztozik. 

A június derekán véget ért krakkói 
nemzetközi rövidfilmfesztivál a ju
goszláv és lengyel filmek sikere je
gyében zajlott le. Elismerést kapott 
Zivko Nikodié, Bata Cengié, Aleksan-
dar Ilié és Zarko Dragojevié egy-
egy filmje, valamint dr. Milán Ran-
kovié filmkritikája. 

Egyébként a krakkói fesztivál 
nagydíját Irena Kamijenska Munkás-
nők című filmje kapta, amelynek hő
sei Lengyel textilgyárak dolgozói. 

Rajkó Grlié Csak egyszer szeret, 
aki szeret című filmje, a nemrégi 
cannes-i fesztiválon aratott nagy sike
re után újabb elismerést kapott. A 
belga Királyi Filmtár ugyanis meg
hívta arra a versengésre, amelynek 
célja jobb filmek biztosítása a belga 
mozik számára. A nagydíj 100 000 
belga frank. 

Az R. S. Schulz nyugatnémet ki
adóvállalat Jugoszláviáról szóló tu
dományos monográfk kiadására ké
szül, amelyet az egész világon ter
jesztene. A monográfk feldolgozza 
hazánk gazdasági, társadalmi, politi
kai, tudományos és művelődési éle
tének vakmennyi aspektusát. A nyu
gatnémet kiadó Vladimír Dedijert 
bízta meg a könyv megszerkesztésével. 
A mű hat hónapon belül hagyja el a 



sajtót, és a német, angol, francia és 
mis idegen nyelvű kiadás után, ha
zánk nemzeteinek és nemzetiségeinek 
nyelvén is megjelenik. 

Ünnepélyes külsőségek között az 
indiai poJotikai és művelődési élet 
tekintélyes képviselőinek jelenlétében, 
New Delhiben bemutatták Az önigaz
gatás és a munkásparticipáció — In
diai—jugoszláv tapasztalatok című 
könyvét, a két ország tudósainak kö
zös alkotását. A terjedelmes, mintegy 
600 oldalas mű 30 jugoszláv és in
diai tudós értekezését tartalmazza, 
azokat a közleményeket, amelyek a 
raunkasönigazgatásról szóló jugoszlá
viai, illetve 1978. évi delhi szimpó
ziumon elhangzottak. A könyvhöz 
még Edvard Kardelj int előszót. 

A jugoszláv művelődési központban 
bemutatták a francia olvasóközönség
nek Branimir Scepanovié Iskupljenje 
(Le raohat — Megváltás) című új 
könyviét. A művet a legnagyobb el
ismerés hangján Jacques Catteau, a 
Sorbonne és Georges Nivát a genfi 
egyetem tanára méltatta. 

Scepanovié korábbi művei, a Föld
be némult száj és a Goluía úr halála 
két kiadást is megértek Franciaor
szágiban, s ennek alapján Scepanovié 
a legsikeresebb jugoszláv írók közé 
tartozik iramok nyelvterületen. 

Miodrag Bu&atovié A négyujjú em
ber című ismert regénye a közelmúlt
ban japánul is megjelent. Az olvasó
közönség és a kritika kedvezően fo
gadta a regényt. Japán címe az Ahol 
nem ismernek irgalmat, célzás a mai 
nyugat-európai alvilágban uralkodó 
állapotokra. 

A Színházak Világkongresszusának 
minapi madridi ülésezésén, 42 ország, 
köztük Jugoszlávia színművészei kép
viselőinek jelenlétében, a színművé
szet fejlődésének kérdéséről tárgyal
tak. A mintegy félezer küldött figyel
mének középpontjában „az új színház" 

megteremtésének, az új törekvések, az 
új témák és kifejezőeszközök problé
mája volt. 

Hazánkat Mim Trailovié, a belgrá
di Atelje 212 színház igazgatója 
képviselte, akit a kongresszus bevá
lasztott a Nemzetközi Színház Szer
vezet (ITI) végrehajtó bizottságába. 

A New York-i Carnegie Hall 
hangversenytermét zsúfolásig meg
töltő közönség igen melegen fogadta 
Ivan Pogorelic fiatal jugoszláv zon
goravirtuózt. Az ottani zenekritika 
a dicséretet és elismerést illetően né
mileg tartózkodóbb volt a közönség
től. 

A New York Post napilap még 
Pogorelié „óriási tehetségét, rendkívü
li technikaját és kifinomult hallását" 
dicséri, de a befolyásos New York 
Times jócskán talált kivetnivalót, el
sősorban Pogorelié játékmodorában. A 
New York Times kritikusa szerint 
Pogorelié a fiatal művészek számos 
hibáját elkövette. Közöttük „a cres
cendók és diminuendók túlhangsúlyo
zását, azzal, hogy időnként aztán fi
gyelmen kívül nagyja egyiket is, má
sikat is". A cikkíró a továbbiakban 
felrója, hogy a művész „egyes fu
tamokban olyan korán kezdett erősí
teni, hogy amikor az igazi crescen-
dókra került volna sor, nem tudott 
mit adni". „Olyan fiatal zongoramű
vészről van szó", állapítja meg meg
lehetősen terjedelmes recenziójában a 
New York Times cikkírója, „aki ön
nön személyével és lehetőségeivel kí
sérletezik . . . Ha szerencséje van, ezt 
a fázisát gyorsan túlhaladhatja, hogy 
utána igazi küldetésének szentelje ma
gát, azaz, hogy kétségtelen tehetségét 
a zene szolgálatába állítsa". 

A New York Post cikke hasonló 
gondolattal zárul: „Pogorelié kétségte
lenül jelentós egyéniség, akiben nagy 
adag magabiztosság párosul sok ro
konszenves vonzóerővel és sajátos 
mondanivalóval. Hogy ez a mondani
való mennyire lesz kamatoztatható, 
egyelőre a jövő titka." 
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