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TOLNAI OTTO VERSEI  

ÁM HOGYAN BEFEJEZNI  

és lő n  
- mondom a nagyablak l őгоt  

rongyos féllábú pizsam&m ~ban vakarázva  
miilyen szép lenne így !iindruani jegy verset  
ugye anyukám  
és Tőn aranyeső  
mülyin Szép lenne  i :ndí'tana egy (verset  
egyáltalán indítani  
indítani valamit  
ugye istenem  
egy játékvanatox bár  
az ,elaknásított •múperzsán  
és várni hogy a szó szoros érteLmuéberb  

forró arany es ő  Hulljon  
és lón  
és lón 	.  
ki hitte volna hogy egy napon majd  
így besegítenek ezek . .sárga bak'ak  
nekik köszönhet еm hogy e gyönyörű  tavaszi hajnalon  
fiam játékpisztolyáva іl .nem lőtteim fóbe magamat  
(ezek a -m,ai jáitékszorék akkha igaziak)  

és nől  
és nál  
ám hogyan befejezni  
hogyan befejezni anyukám  
hogyan befejezni istenem  
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NEM HANGZOTT HASUNLб  ЕDES HANG  

a pirkadat első  pillanatában 
olajazott mély madárfütty 
asrniбta megütötte ra guta a cseresznyét  

s a kajszi is beleszakadt hazamába  
nem hangzott hasonló édes hang udvarunkban  
a dió tiszta szerkсzeté!ben csak .varjú vadg аlamlbgubbaszt  
s csak a :szarkák kalótikadják a csibék küskac ~sák aranyát  
az .énekeseknek klorafi ~ll-labirintws  kе11 
a pirkadat első  pillanatában  
gyerekkoromban ilyenkar már baltával a vá1 аmon  
siettem a cukrász jégverme (febé  

az énеkesеknek klorofilfl-labirinItus kell  
a játékbál j égverСmbe zárás bdlidog borzaima  

HALASI & CZIKб  

két ember látogat anоstanában gyermekkоrambбl  
halasi & czikб  
halasi :magas szikár favágó volt  
magányosan évt sas& szanvszédságában  
szemben a kecskés szabóval egy düledező  piros téglás házban  
ha kilépett az utcára vállán állandóan ott lógott  

nehkz fejszéje 
ahogy imegpillantottam ,első  gondolatom mindig az volt 
az b arcát is azzal a ,fejszével nagyоlták 
netán éppen halasi maga nagy kettépattarnt itükre el őüt 
szálfaegyenesen dóit végül gyalulatlan kopars6jába is  
két ember látogat mostanában gyermekkaromból  
halasi & czikó  
czikó envl'kkezerem бta halálos beteg  
rezgékeny görbe emberke volt  
akiit 'még a langyos szdllő  is durván felsebzett  
de aki mégis éppen a rózsák akácfák ,és gledícsiák me ~rszéséb&l  
nyeséséből tartotta fenn magát népes оsaládját  
úgy tűnt minden tüske ágacska végez vele  
ám a meztelen csiga végül is misztikus rnód  
letarolta városkánk és környeke összes t ёvisét  
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két ember látogat mоstaаában .gyermek'kоrambбl 
halasi & сzіkб  
sсjteQmem sincs mifélе  hátsó szándékkal  
halasi & сzikб  
halasi & сz іkб  

SEMMI SEMMI  

reggel akkora. köd volt 
гnesélte nagyanyjának a fiam 
hogy nem taláitam az iskolát  
a rozsdás rács ott volt  
de benn semmi semmi  
hét éve vártam erre a pillanatra 
és ana békövetkezett magyarázta  

mint a kockacukor szépen elolvadt  

a rozsdás rács itt volt  
de benn semmi semmi  

észrevétlenül kiriantam a házbбl  
II hggy ellenőrizzem igazat beszél-e  

az iskola va;lбban nem -volt atlt 
egy fekete fogú gyerek vattacukrot majszolt 
a  rozsdás rácsnak .támaszkodva 
valaki tfalgyújtotta a szemetes konténert 
és a füst kékre festette a ködült 
a végtelen édes vattát 
semmi sutitagt аm semmi semmi  

DĐHNANYI  

egy szemelvényekkel elegy rádi б-elbadáit hallgattam rбla 
févfüllel kezrrlben boratvával 
künn szemerkélni kezdett épp 
a legyek akárha бnadénybe zárva ide-ada üt đdtek hangtalan 
az ovus 1 mars - • motњmát magyarázták 
mondván ,némi irбnia is bujkád e u8kélet ~es vizsgadarabban  
kérdezvén ugyan ki tudna meneteknn felgyarsftott ütemére  
a KUKA BOTOND 
a KUKA BOTOND 
a KUKA BOTOND 
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a koldus, hermina néne fia vágtam rá visszafordulva a tükör.  
gyerekkarom egyik fadubolandja  
ott élt az egykori menta-átvev ő  pincében  
nádszállal vállán  
pontosan egy ilyen féligyоrsftatt ütemű  harci indulбra .menetelt  
nvinetel!t mentaillatot terjesztve maga körül ,egész &etében  
egy leszakadt villanydiát csapta agyian  
meuvetelés közben tekeredett a bakájára és akkor falüvöltött  
de különcben Chaplin is .meg a marx fivérek (vissza hozzájuk)  

s hánt én is kaptam vállamra szalbályos mozdulattal a ciroksepr ű t  
én s én is én is gén is én is  
itt az ideje tehát hogy zeng ő  atlаbásitromba öntsd  
ideges sápadt arcát  
hosszúra növesztett simára fésült sz бke haját  
szürke szemeit  
és pinakatékádban a középső  stelázsin  
a liszt feliratú zacskó alá  
bartók és kadály polkára helyezd  

FULDOKOLVA 

szabárnba került a nagy filodendron is  
most amikor istenngazábбl egyedül leh tnбk  
ezzel a Réggyökérzet ű  gкicsörtös lénnyel kétl  
bi:rkóznоm naphosszat  
ide-oda vanszalam máris dézsáját  
mfg végre aztmondom  
jб  
;itta f~keme asztalra (szövdszékre) könydkölv'i  
elsđ  koncertjükön kapaszkodnak fgy a zouvgorába  
a fuldokolva éneklő  lánykák  
jó lesz  

föl:dpe teljesen kiégett  
feltöröm megkapálom ceruzámmal  
a (kacagó :gerlék alól majd ii'rüliékelt is hozok  

egyik kedves kavicsotnat helyezem  adá 
majd mind kavicsaimat  
csak most látom egész kvarc-bánya  
s all!ig hogy leülök 6 is reagál  
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mYimt tirokos pergamentekercset  

egy Іnќg klarofilltбl csicsegő  levelet ,göngyöl le nekem  
tán afkimis .ta (pista) barátom üzen uppsalábбl  

AMIKOR A RÁNG' ARCON  
6 SбS TENGEREK ÉDES FOLYIK DELTÁI  
NŐK COMBJAI KUZÉ FULLADT NYÁR  
ÖSSZEÉR A TAKONY ÉS A NYÁL  

NAGYOKAT PUFFAN A GUMI  

egy kis öreg kuporog lenn  
egészen lenni (affiél:e intarzia-motívumnak v@lheti d  
egérszürke berakás igyöngyszürke alapba) a burgоnyaföldön  
fejik árégi rezsimb ől való fakókék vaswtassapka  
szanaszét a kiforgatott gumбk amamyát  
már nem tudja megcsnllantarni a nap  
csak össze kellene szedni  
ám az öreg tarisznyája csupa luk  
és külön јbeлΡ Fis úgy látszik .inkább ,tüzet szeretne ,gyújtani  

gémberedett ujjai sorban kettétörik a gyufaszálakat  
három fiú lökdösi egymást iaz erősödđ  széfben  
melyiküket fogják leszúrni  
mieplyikük fejét fogják szétverni .a mazsdás kardán гengei7yel  
a széttépett phú§§b6l ömlő  vér mondja lеоnardo  
végigcsorog az ember egész testén  
melyiküket fogják fсláldozn a •szemétsn  
ám az is lehet felfedezik a kis öreget  
leütik a :micijét háborúzni kezdenek a fkrumppinval  
nagyokat .puffan a gumó a kis gyűröxt koponyán  
őt áilsdozzák fel a szexrnét máris lobbanó ofcárám  

és markukban еgy-,egy forró burgonyával  
elszaladnak valamelyik küivárasi mozi f еlé  
Leonardo azt mondja az ember szíve nem ∎ég el  
hagyd már azt a vén dlasz pbuz ј t  
szedd le a csomagokat mindpárn megérkezür>dk  
lcQflardo da viinci találta fel  
a sztálin-orgonát  
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ÉPPEN ITT 

az esernyőjavítб  kirakata mсel ett 
;istenteLenüi csupasz udvarra láttok 
az udvar közepén férfi térdd 
nagy kockatorma terméskövet emel 
egy szétjátszott babakocsiba 
elnndulоk felé  
ugyanis hirtelen arra a ,hordárra emlékeztet 
aki targоnсáján parazsat húzott maga után 
közömbösen 
közömbösen 
(egy rassz novellát irtaun rdba 
de akkor még abban a lumpenpral+etáriban 
nem ismertem fel pronvétheuszt)  
régбta hányódik egy rossz újságutánzatú erny ő  a háznál 
el fogom hozni a kékre .maszatalt kis műhelybe 
h&dha itt még  azt Fis az égre tudják feszíteni 
a következ ő  borostyánnal futtatott 
szűk bejáratban 
három összekapaszkodott kislány 
beke Јcs bakancs 
mind gyorsabban forogva táncod 
ünnep van  
ünnep vagy mi a feni  
tán be 'kellene közéjük  ál'lnon 
este  
nem messze a szőrös ha'ztbl  
egy emlberbe botlak 
a fal mellett áll 
lebeg pontosabban 
ugyanis mankók vannak a (hбna alatt 
kezét .félénken filém nyújtja  
.itt bben az utкában kéreget 
éppen itt ahol .ez id ő  tájt márévek бta 
nem találkoztam járóketiláve!l' 
kitől vár itt éppen itt alamizsnát  
kérdeztem a sz őrös farhoz 1 apulva  
verej ~rékező  tenyeremet magam elé emelve 
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ELRANTOTTAM KEZEMET A HIDEG VASTOL 

az úgynevezett szőrös ház utcájában  
a világ tán legjellegtelenebb utcája Fez  
már minden ab'lakan .kapun beké г Ρml~eltem  
(az egyik ház sötét kis szobájában !barátom  
vi!lágta.lan nagyanyja йІ  himvbálódzva himbálódzva)  
azt hittem egyszer és mindenkorra végeztem ezzel az ut сáaval  
meg vokaJm !győződve gaz elmúlt üres évtizedben  
amely mint egy nagy ki-égett ,gödör tátiang életem közepén  
ha mást nem is csináltam bár ezt az utcát  
a szőrős ház ІutС j.t abszolúte regisztráltam  
nyugodtan vághatok át rajta фehát a temetđ  irányába  
de  
ma diélelldtt jegy korhadt kapu Іhangtalani l - kitárult alőtteam 
megálltam éreztem valamit mutatni dhaj,t  
lakatos :gépész lakhatott ott valamikor  
a kerítés résein лzáskor is láttaan  
afféle бсskavastelaсp a kis udvar  
egy rakás lánc a kiégett föbdön  
egy .láncrakás  
egy lánchegy  
egy rozsdás hegylonc  
vissza kellett lépnem (s ez már maga is nagy szó)  
a lámcszemek ugyanis derékvastagságúak voltak  
a világlegvastagabb lánca ,mondtam  
a világ legvastagabb lánca a szőrös ház utcájábam  
mit szánd�kaznak vele kaptam fal ,hirtelen a fejemet  
és gyorsam bélpopóztam hogy  m сgénimtsem valós-'e  
vaagy csak papI гша sё  
a ћábarú utáni felvonusok egymkébdl (a rabláncot jelképezend ő)  
élrántоttam a kezemet  
clránmottam a kezemet a hideg vast&1 
futvaindultam a váras felé  
vala ~kivél azonnal tudatnom kell 	ndagattam  
a világ legvastagabb lánca a szőrős ház utcájában  
a világ legvastagabb lánca  
va1a!kivel azonnal tudatnom kell  
a világ legvastagabb lánca  
a világ legvastagabb lánca  
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KOZMIKUS PACNIKAT  

köurma11m  
akárha gőzkalapács manikűrözné đket  
hullіаі1 lak 
még mindig fog •műnosüos f armeromв  iindvgója  
(tulајdanképpeП  ki is az gaz Mindig Ottó)  
igy zeгetсk én írni  
piszkosiam  
piszkozatot csak  
a lélek  
kabóca lárva olajfa-göresbeл  
szđrtüszđbe húzódó szeméremtetű  
ki tudja mióta lapul  
ám ilyenkor azúrbam evez  
féktelen repeszt karácsanyfadísz-szaxofont rezet  
ritniikwsan robbantja &- 
meg át az úr hajnak ihangfalát  

igy  
így szerеtek én írni  
kozmikus packákat kapva  
kozmikus  pacnikat ejtve  
kdkfestđ  inas lubickоlva  
melle i:s fúlva  
béle iis fúlva tág az irndigóba  



ARMÁND GRбF ' HALALA  

GOBBY FEHÉR GYULA  

њnek van a színház, és m1re jб  a színyáték? De 'van olyan em-
ber aki nem szívesen néz 'meg egy &raibot? András úgy vélte, olyan  
ember nem létezhet, akinek ne lenne szüksége rá. Már fél hémk оr ott  
ült a nagyszalon diván ~j án, rrniutaán he'lyükrehúzgálta az örökösen  
f erdбn álló f otel'ekеt. A pralggus eleget tesz a drámai műfaj egyik  
alapvető  szükségletének, m тiszerint irniiќl e1đbb - és minél ponitosab-
b.an kell 'ismertetnie az al арállást a nézővel. Altalá+ban egy szianés7  
mondja el a prológust. Egyszerűen kLlép a közönség jelé, rés közli  
véllüik a szükséges tudnvalókat. Ez az alak nagyon gyakran nem  

is tartozik a cselekményhez, hanini a költőt képvшse16 tárgyilagos  
elibeszéћő , személyiség nélküli szemmély. De az 7s megszokott dolog,  
hogy a cselekmény aktív részese j 'len,ik meg, néhány szóval jellem-
zi önmagát, majd föltárja többiekhez, leginkáibb a f őszсreplđlkјhöz  
fűződő  kapcsolatait. Néha a szükséges inforamáciбkon kívül öa mа-
ga lírai jalilemzésébe is belefog. Ezek a tudnivalóik elmondhatók  
pánbeszédes farmában is. A legt&brb modern Idrá~maíró ezt a katikiiz-
musszeni kérdés—felelet játékot alkalmazza két mellékfigura se-
gítségkel . 

A gróf elég gonosz természetű  ember volt. Görbe arisztokrata  
orrát fennen hordta, raccsolva beszélt, és n' indwntalan magafázta  
a kövér szabalásiyt. Az a xértések után sírva fakadt, kockás köté-
nye zsebéből egy ugyancsak kockás, meglepő  m:éredi zseibkend őt  
húzott elő, úgy ibelefújxa az orrát, hagy megremegtdk a faalak. Ha  
a ,gróf nini marad minden egyes alkaTоmmal оlyam halálosan ko-
moly és méltóságteljes, nehéz Tett volna röhögés :nélkül mellei  e 
jelenetet. A testalkat és a jellem 'között k бtségteleпül vannak bizo-
Ityos ö+sszafüggések, s ezeket ёvszázadоk óta kutatja a tudоmány.  
Az ókori orvosok arra a következtetésre jutottak, hogy a tes љben  
nбgyféle nedv keringhet, $ ezek szerepe a dönatd. Ezek nyomán  
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külön%tfhetб  el a flegmatikus, a szangvinikus, a kolerikus és a me-
lankolikus jellem. Ennek a ,félbsztásnak a nyomai állítólag nagyon  
érezhetők a rareszánsz drarnában. јhakespeare alakjainak zömét i1s  

könnyen be lehet sorolni a négy kategória egyikébe. Ezt aztán a 
kutatók örörrLmel meg is teszik, ,аzt alliítván, hogy a Vízkeresztben  
Iiöiffen Tóbiás szangvinikus, Keszeg András flegmatlkus, Malvolio 
kolerikus, Orsino pedig - mnélankolikus jellem. Err ől a felosztásról 
persze lehet vitatkozni, és azt révszázadok bta új ~,fent meg is teszik, 
akik erre ráérnek. 

A grбfat mára külseje is !jellemezte. Magas 'és vé'kany, ebb ő l  
következően kissé hajlott hátú úriesn!ber volt. Áll аndóan angol iszö-
vetből készült csíkos ölitönyben j гárt, kezén pedig fehér glaszékesz-
tyűt hordott, amelyet а  beszélgetésék alkalmával le- és felhúzott, 
időnként ütemesan veregette véle a tanyenét. A rnive A ~rmánd gróf  
volt, ami nagyon fdldűhítette Blazsekiskolaigazgatót, aki hevesen  
magyarázta, hogy e nevet Áruránnak kell lejteni, de ez nem volt 
egyéb nevetséges és fölösleges akadékosk оdásnál, hiszen egy grór 
csók tudja, hogy mi a neve. Armánd nem is vá аszol гt a kicsinyes 
vádakra, s ez a kérdés soha többé föl +sem mеrült, még akkor sem, 
mikor Blazsek eltávozоtt a falubбl, mert oktatási tanácsossá 'nevez-
ték ki Bánáltba ~n. A вm dern karakterológia a testi ;és lelki f&pítést 
szabályozó gének szerint különíti el a - kateg бriáakat. Ezek állítólag  
mára fogamzás pil гLanarában msghatárоzzák a jellem ailаpvonásait.  
Már sokan tanulm.ámyozták ezt orz á11tást, de .még senkinek sem  
sikerült észrevennie a fogamzás ;pillanatában, miképpen is ;tiörténiik  

a gének megosztása. ,A szociológiai irányzat képvisel ői szerint a  
körülmények határozzák meg a jellemet. Ugyanolyan génállam.ány 
nyal lehet valaki zsebész, lehet kertész vagy b űnöző . A nevelése és 
osztályhelyzéte dönti el. Ez is mwtatja, hogy a legv сszélyesebb 'srzo-
ciológus ;gyermekének születni: az nem bocsát meg semmit, lés min 
dig a- pedagógusokat akolja a gyermek hibáiért. 

Opletánék szeptemberben költöztek a faluba. András rögtön a  

szárnyai alá vette a t őle egy fejjel magasabb Opletán gyereket.  

Igazi prológv.s-helyzet keletkezett. Egyiküiket közlékenysége jehle-
nLezte (András), a másikat pedig helyzete (az Opletán -gyerek most  

érkezett meg, nini tud semmir ől, tájékozatlan tés kérdez ősködik). 
Végül az Opletán gyerek inas lett, еlsősorban azért, mert korban 
közel áYlt Andráshoz, ,és így фerлќszetesnvek túnt, hogy elég sokat 
beszélgetnek, másodsorban meg azért, mert karánál sokkal id ősébb-
rnék látszott, hiszen araár a bajsza is kiserkedt. Fekete ruhájá ~ban igazi  
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fénfinak tűnt, s 'András csak krát hét в ú'.lva vette észre, hogy gaz  

emulftett nitkás bajszot f еkete ipőkném ►me!l erősíti meg, mikor a 
grófné vélatlenül leejtett zsebkenid őjéért egyszerre hajoltak 1 ~e, és 
arcuk összeLrt egy pillanatra. A következő  félórában András ki-
mondottan erős cipőkrémszagot érzett, s az anyja a kövietkez ő  
szavakkal törölte 1•e otthon az arcát: te mindig összekened magad, 
csak iazt tudnám, hogy a fenébe csinál оd. András másnapa szokott-
nál dühösebben szólt rá Opletán.ra, hogy ne röhögjöm, mikor a szo-
bаliány sírni kezd, hiszen az udvarl б  nem kacaghatja ki az imádotx  
személyt, márpedig a szabal.ány ►az ő  titkosmenyasszonya. Opletán 
ettől nagyon megdёbbe t, mert, mint kifejtette, érveit sajnos nem 
egészen logikus sorrendben von xi!tatva Iföl, err ől eddig szó sem esett,  
de András keпvényen ledorangollta, .mert tudta, hogy nem figyel oda 
a szavakra, így ,hát fál sem fedeziheti, ami mögöttük van. Vagyis  
az érzelmi, de fő leg a szerelmi kapcsolatok ib őségét ,és ki sem mand-
laate sokrétűségét. Annyit m ►indсnesetme elért, hogy Opletán k ►isќ  
rémülten kezdte bámulnia szolba Јlány termetét, aki ugyan nem volt 
tőbe magasabb, ide magas sarkú cip őt visdlit ,  azonkfviül válliban két-
szerte szélesebbre sikkesedett, így aztán elég iщpozánsan hatott. A 
tudomány nem vállalkozhat jásbato'kra arról, hogy az egyén mi 
képpen fog viselkedni életének soron következő  giltlanatáiban, de a 
drámаfrб  pontosan tudja, mit tesz majd h őse a következő  jelenet-
ben. Valaki kitalálta, hogy Csehov szerint, ha egy puskát látsz a 
falon lógni az első  felvonásban, :az a darab végén el kell, hogy 
süljön. Nem egészen erről .beszélit Csehov, de magyon jбi hangzik,  
és a lényeg benne van: a dráma иnб  hatosozott kézzel vezeti a cse-
lekm~ényt a végkifejlet felé.  

0, édesanyáun! Meghaltál бs magamra hagytál. Miit tegyek most  
nélküled? Itt :maradt ez a liaitalmas ház asszonyi kezeik nélkül, öt 
évvel ezelő tt a .feleségem, most te is örökre ebtávoztál. 0, édesanyám, 
miért is hagytad jmagára fiad? Senki sem ,méltó rá, hogy öröködbe 
lépjen. Itt maradtam árva gyermekemmel, akinek sokkalta nagyobb 
szüksége van asszonyi szeretetre, mint j бmagammak. Legszívesleb%en 
magam is utánad mennék a másvilágra, ha nem kelteni szerencsét-
lery fiam sorsára ,felügyelnem. 
ѕiskavszki meg a f elesége ötperccél fél ,hét ,után érkeztek.  A 

fölidrajztanár is rögtön a fotelek ,helyzetét vizsgálna meg, de azt 
sem mulasztatta el, hogy a szfnifal.ak ,mögött rendet 'tegyen, min  

a .szaerep!lők .m.ár többször mag'batl+ottak a ferdén felrakott kellékék-
beln. A :park fái ;túl hosszúajk voltak ajhh оz, hogy egyenesen állja- 
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nak, igy mindenkinek át kellett m.ászn п  átlósan á'l'ló фürzsükön. And-
rás kezet fogott a tanárral, sogítetitneki гa 'fákatt hordani, de az  
asszonyra csak egy pilllantást vetett. A görrnbölyded 'tannataanárn ő ,  
aki ha1'Lgatagon járta férje rnyarrLá ►ban, csöndes asszony vol с,  kia-
blni csak akkor hallatták, mikor a roornabemutattót vezette, de  
hangja akkor sem sértett, mert senkit sem bánt, ha :r.áordítama-k:  

„Ma-gas-ra a lá-bot! Е-gyet, ke~t&! Most u-gоr-jáll! H.á-ai gц !"  
András mégis 'kerülte a látványát, mert ahányszor rrátekintett, meg-
riadt. Az asszony az órákon фtest ьЈez ú!l Іió 'tornaгrrik& viselt ,  ami a  
mosástól kissé :kinyúlt, így mikor a nyújtón bemutatta a 'gyakod:a-
tot, kilátszott erős, fekete szőrzete. Mást Fez nem hozott zavarba,  

András nem halhatta, hogy a fiúk beszélroek volna ró1a ,  ezért aztán  
rrrag.ába zárta az élményt. De ahányszor rácnézett, f еlitűnt előtte  a 
fekete szőrzet. Nem tudott máshova mkzni., mint az ,asszony :szok-
nyájáma, inkább ie І fогdtаttа  a fj&. Ok rés okozat összefüggése  
megfelel az áhtalános élettapasztalatnak, s ha ez a színipadon ,vil!á-
gos, akkor érthetővé válnak az önmagukban vénetlennek, ,értihete гt-
lennek látszó jelenségek. Az dksági viszonyokixmcretébe п  a nézđ  
íúgy érzi: m,indentudб , mint az isten. Az összefüggéseik hitelének  

a1'аpja a megszokotthoz ihasanló vahószíin űség. A nézők szeretik  a 
meglepatéseket is, de csak akkor, ha azolk valószínűek, vagyis meg-
magyarázhatók és el őkészítettek.  

Nagyságos úr, a tea előánnatt.  
Hányszor magyarázzam meg magána'k, kedvesem, hogy maga  

,állott ie1'ő  a reávall. Hozta a roeát.  
Nagyságos úr . . . 
Másrészt, én 7nélt6ság оs vagyok. Nem mintha sokat adnék a cí-

mekre, de ha {már megszólít, szólnítsan helyesen. Maga megszokta  
Purger úréknál,  hogy ott nagyságosak voltak, bár per 'tudom,  
milyen alapon szólíttatta imagát Purgor úr +nagyságasnaJk, de hagy-
juk, kihat valami &vezete a patikáriusnak is. Tehát: hogyan kell  
mondania?  
мélltóságos úr .. .  
Tovább!  
Befőztem a teát!  
Háromnegyed ihétkor ott volt az egész gárda. A szinpad alanti  

ölitözöben folyta társaig.ás, a ,folyosón 1e-fёl гáhangá:Ltak a szerep-
lők. András nem sokat tartózkod ~att lenn. A beto'nf alak !hidegek  
voltak, aférfiöltöző  pedig Mák ,tanár úrra, ra hegedlű ~művészre  em 
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lékeztet+te, aki itt oktatroa délutánomként a zenét. Anyja azét mnd-
ra: apád kívánsága, hagy hegedülni tanulj, 'sokba került дekünk ez  
a hangszer. De Mák tanár úr a sarokba állítatta, .a szürfke betoa f аl  
elé, megmutatta, hogyan ,tartsa az ujját a húrokon, és közöl e  vle: 
ez a kis gé. Négy órám át azért járt le az öbtözőbe„ hagy a kis gét  
anuzsikálja .szüntelenül. Az ötödnken nem is jelent meg, inkább  
kószált a faluban. Opletá,nnak erről nem beszélt, dicsérte az öltözőt ;  
mondvám, kevés falunak van ilyen j бN !felszerelt színpada, ahol  a 
.ik és ;a férfiak kü~lönvál:asztva ,vetkб  hetnek le. De Op'l+etán sze-
rint csak érdekeséblb az, ha együtt vetikőznek. „Te akkor Verával  
уеtkőznél", mondta néki András. „đ  'a párad." Tudta, mit kell  
mandamia, hogy megijessze Opletánt. Általában tudta, mit kéli  

mondania az embereknek, bár myegtör tént, hogy a helyes válasz  
(fagy a helyes kérdés) csak utбlag, hazafelé, eseileg +másnap jutott  
eszélbe. Rászokott, hogy a minden ;beszélgetést még egyszer áttgondol-
jOn, még egyszer át is éll:jen, mert akkor már ;okоa аa bon tudta leve-
zetni. A porbeszédek .szöveg+e csupa válaszbáb áll. Mind reakciб  eigy  
korábbi szбbeli vagy fizikai .akciбra, amely az invént вќg szintén  
reákci6ja volt egy torég koráabbi a'kcibnak. Ezért a d:rám.a nem is  

áll8helyzetbő l indul, hanem romár az első  +pillanatbam folytatásnak  
hat. A gépezet mar forog, mikor (beletekint a fы . Mindig wpabb  
helyzet .teremtődik, válaszra újabb válasz érkezik, a szeme dántára  
bontakozik ki egy addig ismeretlen világ és ismeretlen emberek  
érzelmi, gondolati élete ,  .az em lberеk indulatai és számdékai. A pár-
beszéd lehet afféle szбpárbaj, ahol igazi kardоzќs folyik, érv sújtja  
az érvet, sértés szár sértés utóin. De lehet egyoldalú +támadás is,  
ahol az egyik ?ellenfél szüntelenül tárad, a (más+i К  védekezik, vaggy  
akár néma, mint a sír. O'Nei1t1 damabjaiban meg mindenki a leve-
gőbe beszél, az emberek annyira ull ►távdlladtak egyanást6l, hogy nini  
ért> (nem is figyelmek rá), mit mond a másik. Mindenki mondja  
a magáét. Manоlбgak egymás  me lett. 

Siskovszkit mindenki szereti a faluban, mondta András apja,  
igazán belevalб  fickб, annak !ellenére, hogy tanár, ,meg hogy van ez  
a onániája a színdarabírásra, de hát sok j б  percet :is szerzett már  a 
falunak, minden éviben ő  csinállja a majáliist, és mim hszégye11 oda- 

a kölkökkel zsákot ugrálná, meg d fdzi a legjobb papriiksn is,  
akárki akármit mond, de az asszonyok bográcsa sosem olyam ízes,  
mint az övé, ni szerсtmének is rá+jönni, mi a titka a .tudamányámаk,  
de ha megkérdezik, odahívja dket a .füzeibe, ott meg mst 'kel еne  
tanulni, ugye, hát lehet, hogy valaki elmenet .már vele, no, 'misért ni  
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menne, attól, hogy a hálta igy kicsit görbe, +m. :még l еhet egyenes,  
vagy ha görbe az se baj.  

Ne ibeszélj már, trrvan<dta András anyja, Siskavszki:ra vigyáz a 
femlesége, meg amúgy is rendes embernek látszi іk, nemcsak a mmajális-
sal :törődik, ő  szervezi 2a n ők napját is, milyen arnegható darabot írt  

tavaly is, akkor is tetszett válna, Sha nem Anidnis játssza 2a kis .árvát,  

bár így mg szebb volt, telesírtam a zsebkend őmet, meg Maris szom-
szédasszony is, pedig annak k őből van a szíve, azt csak maga szent  
Péter tudná ,megríkatni, ha alamizsnát kénre t őle, és nem igaz az  
egyáltalán, amit pletykáznak,. hogy Siskaviszki a próbákon a tég-
lagyáros Incikét fogdossa, ihogyan xeh'etnié, mikor patt ü1 a felesége,  
és figyeli őket, ő  a súgó Nagy mi a fene, aki oldalt ül, mindig a 
szeme előtt vannak, vagy hát ha nem i's mindig, de :legminfkább, mert  
6k a főszereplők, ák.ik nagyon szeretik agymást, de nem lehetnek  
egymásé, de már az, egész !szoimszédság tudni véli, hogy azért a vé-
ggén csak egymás karjába esnek, na, Inmeun álilítam, hogy nem cs б-
kdliták egymást meg, hiszen a szerep kívánja, muszáj megcsókolni  
a másikat, ha m,ár az övé leszel, nem igaz?  

Tudod, te Andris, hagy ez engem pedz, kérdezte Opletán, nem  

vettam; imindjárt észre, de mikor nnondtad, hogy ő  az 6n xirkos  
szerelmem, meg hogy a végén meg kel majd fognom mind a két  
kezét, és csücsörítve odanyamnonl a szájamat gaz ő  kicsücsörített  
szájmához, azбta jobban odafigyeltem, te ez a nő  akar valamiit, бn 
i élek tőle, nem mondom, hogy nekсm nem költene, mde hást nézd  
meg, mekkora karjai vannak, ez nem kövér, tudod, ,Andris, hogy 
megfogtam neki, a karját is meg a derekát is, ezen csöpp háj sincs,  
ez csupa izom, de nézd meg, Anmdnis, kétszer vastagabb a bicepsze,  
mint az enyém, ez ha elkap, nem itud оk majd sehova Iszökni, ha 
akarok se, mert nem mondom, egyszeri alkalomra, tudod, próba-
képpmn jб  lenne, de ha ez egyszer e1kap, nincs tovább, ez elveri 
még a 1 ~egényeket is mellőlem, n~emlhogy a Lányokat, tudod.  

A párjelenetbej világos бs körvonalaiban legal'áblb egyszerű  az 
chantiét: amit A állít, B tagadja. A két bajvívó szemben áll еgy-
mással, a nézőnek profilban, látni ,  anilkar kard kardracsap. De  
mihelyt belép egy harmadik személy, a l еhetősбmgdk számma ugrássze-
rűen megnő . Képletesen: A, B rés C Ieagyeynként is szemben állhat 
egymással, de az is lelhet, hogy A ,és B összefog C ellen ,  vagy! B 'és 
G fog össze A ;ellen, esetleg C ás A ,támadják együtit B-t. Tehát a 
párjelenetben az ellentétnek csak Begy alakzata mlehet, a hármas je-
lenetben hat. Ez aztán alaposan megnehezíti az ír б  munkáját, s a 
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klasszikusok gyakran úgy segítettek .magukon, hagy ,a harmadi+k sze-
m.élу  bеlrépését követően egykettőre el:távoví оttáik .a korábbi kettő .  
ralamelyikát. Igy •például Less ing Bölcs Náthánja csaknem végg  
pkjeien.etek sora. A beliépő  harmadik szóval vagy pelenil бtével +fö-
löshegessé teszi, vagy elküldi azt, akinek már megfogyatkozott.  
mondanivalója.  

András élvezte a forgatagot, auniely az öltöz őben, a színfalak  
mögött, .az ajtó el őtt, és :a szövetkez вΡti otthon nagytannén kívül  
is, a környéken keletkezett. Maga is ,része volt e nyüzsgésnek,  
ugyanakkor szemilél ője is. Arra csak szerényen mert gandalni, ahogy.  
•ќmileg dkozбja iš ,  hiszen Siskovszki mellett az űidős вΡbbвΡk által is  
elismert segéd lett. Tőle kérdeztek izgatottan a Gellér lányok, akik  
a darabban a La Paille wstv&eket játszották, mit kell  kiabálini, mi 
kor lángra kap a atalib.okréta a fejükön. „Kiabáljátofk, hogy liaplümnn,  
értitek, 1,aplürnm", magyarázta Amd аrás. „És ne mondjátok anyátok  
nak, hagy löséri, mert az nem jó." A két 'lány egyforma Iborjú'kék te-
kintettel nézte a fiáit, és Amdrás érezte, hogy elvörösödik. Mindkett ő -
jüknek hatalmas melle volt, a darabban sókat ölelgették. András meg-
leрбdve tapasztalta, hogy milyen puhák. Attól' tartott, ha csak egy  
perccel tovább tartják a karjukban a kelleténél, fö,њdulása meglát-
szik a nadrágján is. „Mit ,mondjunk neki?", kérdezte Judit, ;a ko-
mdl'yabbik. ,,:Miért nem tanítasz m ►eg + ennüniket, ahogyan kell mon-
dani?", kérdezte Éva, aki folytonosan vihorászott, ett ől (ettdl?)  
mindkét ,orcáján kicsi lyuk keletkezett. „Gyere ,már egyszer el hoz-  
zánk, tarts velünk Ikülöniprбbát", mondta Judit. „Majd meglátod,  
milyen  fagylaltot készítünk. Ha franciául nem is tudunk, de a fagy-
laltunk ízletes", mondta Éva. De András nem mert elmenni hoz-
zájuk, félt r  hogy ott arќg bátrabban fogják majd meg. „Mоndjátok  
úgy, hogy laséri, csak így egyszerúen y  laséri", ,magyarázta, de  ttndta, 
hggy ,tulaj donképpsn magától ,fél, mert már látta azt a jelenetet,  
mikor nem bír magával és eleget tesz iföltör ő  kíváncsiságának, nem  
csak hagyja magát, 6 is végigsimogaroja a 'lányokat, megnézi, mi  
történik,. ha egyszer °megölel' őket, ha megtapasztalja, hagy min-
denütt olyan puha-e a testük, mint e1 ő1, ha 6 is imegmutaija ér-
deklődését. Tőle kért tanácsot az öreg Kovács, a keresked ő, aki  a 
gavalTér+kodб  bankárt j.átszоtta a darábbam, .és azt várta, hogy And-
aás magyarázza meg neki, mikor Igyújtsán rá a pipápána, hogy sike-
resen fölgyújthassa a lányok tolilbokrétáját, ügyetlenül tartva ,a ha-
talmas lánggal lobo.gб  kénes gyufát. András iszivesen vál л.szalt nхin-
denkinek, íbár ,nehéz volit elhinmi,e, hagy mindeme dolgokhoz ért, 
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hogy az egész bonyalilitnak t űnő , ide mmégis hatásos +m+ec+hanizmust  
érti, hogy fiбlig-imeddig .аlkotój ~a az ,előa~dáisnaІk. Szerényen a háttér-
ben maradt, és 'figyelt. Azt zárt nem állta meg, .hagy ni mmagya-
rázza meg Pahárkovi.csnak, az asztalosnak, aki •a vál+tságdíjat kö-
vetеlđ  gengsztert játszatta, hogy a pisztdlyt nem l еhet oiyaii ha-
nyagul +tartani, mert +senki sem fogja elhinni, hogy a gengszter zsa-
rolás közben leteszi a pisztolyát az asztalra, vagy a fejét vakarja  

vele. „De a tanító úr azt mondta, n+inics benne golyó", védekezett  
Pоhárkovics. „Nli ,tudjuk, hogy nincs (benne" tnаgya+rázta türelme-
sen András. „De a közönség+n еk nem szabad rájönnie. A közönség-
nek f&iie kell. Attól is, hogy véletlenül elsiil. Hátha megölii ve4e a  
gróftat vagy a árnevel őnőt. Ha azomlban hanyagul bántik vele, lóbádjma,  
meg vakarózik, .akkor nevetni fognak. Akkor maga b őg le a kö-
zönsmég l&t, érti?" Pahárkovics nem válaszalt, de azután olyan  
buzgón 'tartotta a tkelléket, hogy ibelliefehéredtek az ujjai.  

A 'nevmelőnő  biztonságiban van.  
Hol van?  
Ne izguljon, gróf úr. Nálarm van. Az én kis оro+szlánbamrlan+goan-

ban.  
Megölöm  .. . 
Ne .ugráljon, mert elsül a fegyver a keze+m±be п . Ha ►azoпiban  ide-

adja a százezer frankot, visszakapja a kicsinkét. B á,ntatla п+uli. Ép-
ségben. A haja szála sem görbül meg.  

Gazember!  
Szбlímtsan csak nyugodtan gazemmelbennek. De a pmé пz.t holа+ap reg-

gdlire akarom. Különben szórakozni kezdik a kicsikével.  
Gengszter!  
Na, képzelheti, mennyire megértett. De holnap komolyan ve-

szem, més. a nő  fogja megfizetni minden szavát. Ez az útalsó lehe-
tősége, ha annyira odavan érte. A P'ét  kis címletékben, egy külön  
borítékban akarom.  

Cselekményfestő  és ,atmmoszféra Јtmeremtő  dialógusok közös jelle+m-
vanása, hogy m,indkettö valóságas +és ésszer ű . Valóságas .emberek ér-
télimes párbeszédeivel áibrázalija +az egyik a 'történetet (am е1Уbő1 a  
társadalom képe s a mű  mandarvivallója kirajzolódik) s a másik a  
légkört, amély egy ugyancsak neálmi.s társadalo+m аak a nyomását  
mutatja. A szerepl ők ál+taláiban úgy beszéln k, azokat a kifejezé+se-
kit használják, amelyekkel a mmimndenmapiéletben mis élnek. Úgy  
reagálnak a szavakra, ahogy az еlivákásók szerint reagálniuk  kell. 
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A közönsége dialógusokban azt méri le, ó hogyan viselkedne ha-
sanló és megszokott h:lyzetben.  

Ivarvne, én szeretem.  
Gróf úr, érzelmeimkről nem (tanácsos beszélnünik.  
Je t'aime, ‚vinni.  
Gróf úr, ragtóztassa meg magát.  

I'ai aimé, je t'aime ,  j'aimerai.  
Gróf úr, túlzásba viszi.  
‚vinni, én múlzásba viszem, mert nem hígak maganvmal. Az ér-

zelmek leigáztak.  
Gróf úr, gondoljon társadalmi helyzetére.  

Gróf úr, gondoljon társa dalmi he1'yzetére!  
Gróf úr!! Gondoljon TARSADALMI HELYZETÉRE!!  
András •élvezte, hogy a nagynénit játszó Slingár tanárn őnek  

reszket a keze, mikor őt akarja megnyugtatni és iizzadt tenyeréx  

megnyugtatólafg ráhelyezi a karjára. Ez tagadhatatlan bizanvítéka 
volt, hogy rmtsak i:s izgulnak. A tanárnő  sovány vénkisasszony volt, 
de a tenyerén keresztül lehetett érezni, hagy testében minden izom  

rezeg, .miközben a közönség még mindig aránylag érz бketleпül,  
nyikkanás nikül •ült. „De hát engem valóban nem izgat a nevel őnő  
sorsa", mondta ki a b сtanult szöveget, rés az utasítás szerint ki-
rdhanit a színpadró'1. A színfalak mögött el őször az izzadt torna-
tanárnőt látta, aki a gépélt :szövegbe +mélyedve, a gróf rés a többiek 
ć-letébe sülayedvc a darabot követte, aztán fedezte fel a it űzoltót, 
aki hivatalánál fogva állta .súgó mellett, de akit e Ј1 nem szóllíthat-
tak munkáhelyérő1, mert kamdlyaai vette hivatalát. Andrást meg is  

nyugtatta, mert tudta, ha nem kergeti ki ii ~döben az idegesen •ciga-
rettázó .szerepl őket, mindnyájan bennéghetnek a liszteszsákokból és  

lécekből meg olajfestékb ől összetákolt világban. Kisétaht a leveg őre, 
az ,első  felvonásnak nemsоkára vége vok, tudta, hogy a szövetke-
zeti otthon udvara hamarosan megtelik, hallani szerette volna, mit  

mondanak az emberek. Kinn sötét volt, de az udvar neon volt üres, 
két f,érfi cigarettázatta még mindig еgy.másra rakott építőállivá-
nyak, üres betonkeverő  teknők méllerot. Andrásra csak egy p.il'lan-
tást vetettek, mikor látták, hogy még gyerek, beszélge пtek tovább. 

Meg akarják választania Szocialista Szövetség helyi biw ~ttsága 
elnökének. Ha így halad tоváь  , még községi elnök lesz. 

Mi kifogásad (lehet ellene? 
Semnхi. Azonkívül, hogy minden funkciót szerepként játszik .el. 

Mintha színpadon lenne. 
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Féltékeny vagy.  
Már nem. Most más irányban  .. . 
De még él benned a +méreg.  
Lehet. Nem i.s vitatom. Csak azt, hogy komolytalan 4embernek  

kamaly tisztséget adjanak.  
András nem látta az emberek •arcát. Cigaretitájúk parazsa id őn-

ként felvöröslött, de a. fény arra nem volt elég, hogy felismerje  

Oket. Septeute kiről beszélrn  esetnek. Mintha at m;agat ы.ntо tt&К  volna.  
Mintha a színészek nem lennémek elég megbizhatóak. Bohócok.  

Pojácák. Paprikajancsik. Csélcsapok. Szélikakasak. Kalan+darok. Svi-
hákok. 

Különben jól élsz?  
Különben jól. Ha a ,csáládamra gondolsz.  
A gyárban miniden rendben?  
A ygyárban igen, csak a piacon n:in сsеn. Nem k1i1 az áru senki-

nek. Profilt keld változtatni.  
Vagy gyárat.  
Igazad van. A legjobb lenne nekem is meg Iréniek is, ha helуеt  

váltaztatinánk.  
András futva igyekezett vissza a .szí ~nrpad +mögé. Nem volt ereje  

mеgtha llg.atni, nyit mondanak azok ketten ѕisko+vszkirál. Nem volt  
ereje elhallgatnia tanár előtt, hogy kétségbe vonták képess+ég еit.  
Nem volt ereje megmondani m гeki, hogy meg fogják akadályo+z+ni  
,előbbre jutásáx. Nem volt ereje mLagálbam !tartani ∎. feszü.itséget. Sza-
ladt, hogy ne feszítse szét. A n ~ ző' figyelmét a színpadi feszültség  
kötn le legjobban. Figyeilmének lankadását pedig а  feszültség foko-
zása egyensúlyozza. A színpadi feszü:ltség alapja ellenti бtes. erők  
szembenállása. A nézőtéri feszültiségé !a várakozás, hogy a гnab4ból  
mi pattan ki. 4Ehhez .rendszerint rokonszenv vagy ellens гenv páro
sul valamelyik erő  működésével kapcsolatban. Miért akarják bán- 

~tani Siskavszkit? Miért féltékeny rá az egyik férfi? András gyérezte,  

hogy aannak hangjából erős iérzélern 'sült, annyit kön шΡ уii volt meg-
állapitania, hogy nem a rokonszeвvé. A haragé. A gyűlöleté. Az  
ellenségességé. Azt állította: „Már nem. Más irányban ..." Mely  

irányban? Mit tegyen tnost András? A színpad nnögöttп  félhomály-
ból' lemászatt a mzég mimtdig 'karfát nélkül hagyott betom ~lépcsőkön az  
öltözőbe. A falakból áradt a friss pltkez б  jól ismert szagra. Otthon  
is iilyen szaga volt a szobaknak. Az ajtók is ,fiestat+lenek voltak még,  

Siskavszki egyszer célzott rá, +hogy társadalmi munkábam befest-
hetnék. De a próbák üteme rés a +bemutat б  izgalma fеledtették vele  
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e terveit. András a harmadik ajtón nylt оtt be, az első  kettő  a nőké  
volt. A ruhák hosszú fogasokon álltak, és a bal oldali fogas moz-
gott. Kíváncsian lépett oda, de mögtön vissza is ránatotta ,tapagat бzó  
kezaét. A kettéválasztott kabátok am ögül Ople'tá+n tágra nyíltszeme  
villonit elő, a szobalány karjai között álli, a lány egyik lálbát rá-
fanita a derekára, a másik nem 1atszo іtt a fogasra hánya ruháktól.  
Opletán szabadon maradt bal kezével furcsa mozdulatot tett., úgy  
is lehetett volna ,értelmezni, hogy „hagyjál békében", de úgy is: „gye-
re segíts". András azonban nem  iéгttelrnezte sehogy, hanem rögtön há-
tat гΡfortdítatt nekik, és kiment az öltözőből. Azt mindig el fogja hin-
ni neki Opletá.n, ahogy nem akarta amegzavarni. Hogy irigy is volt rá,  

azt esetleg tréfás kedvében maga fogja jegyszar elfecsegni. Hogy félt,  

azt nem ismeri еi soha. Hogy fö.11izgulit ,  azt az üres folyosбn neon  
látta senki. Fölmenta színfalak amögé, de kétszer is megbotlott az  
általa Trendezett fatörzsekben, akkor m сgállt, és a falnak támasz-
kadott.  

Gráf íur, azt mindenki tudja, ce n'est pas á'mai ,  hogy ebbe házba  
anya kell, asszony, la mére.  

Igen, :asszonyom, bizonyosan igaza van.  
Nem akarok indiszkrét lenni. .. 

Csak bátran, asszonyom.  
Menjetek ki, lányok, a parkba. Majd utánatok jövök.  
De, maman. Pourquai?  
Kifellé, ha mondom. Azonnal. I1 fait beaau.  
Most bátran ibeszélhetünk. Nyíltam.  
Beszéljünk őszintén, asszonyom.  
Először Jutka zuhant méllé lihegve, aztán a másik oldalról Éva  

is, amiután belebotlott ,az egyiik fatörzsbe, majd András lábába.  
„Mit keres itt ez a sok  vacak, gaz istenifff.  ...", arnon&a Éva, mire  
nővére szemrehányóan rászólt: „Mondd csak ki bátran, az .istem-
füléről hallottunk már." Ezen is nevettek, ,és a fiú orra el őtt össze-
hajolva kezdtek sustarognai: „Láttad, hogyan fogta meg?" „Ez mái  
nem színészet. Ez több ,annál." „Téged 'kaptak ,már így el?" „És té-
ged? Mintha nem ,tudnád. Ócslka sz űz." „Vacak aggszűz." András  
zavarban vala, a lányok lehelete csiklandozta az orrát, a szájlik ott  
vált a szája el őtt .alig .tíz centire, ,szeamük rég a sötétben is kihívóan  
csillogott. Hallgatott, mint aki nem érti, mir ől van szó, és a lányok-
nak is juhban megfelelt, hogy csak ők ketten szerepelnek. Aztán  
Éva, mert szemmel látha гбan ő  volt a báatrаbb, Tkapta jobb kezét,  
és a szívére szorította: „Érzed anernnyire izgulok?" ,  kérdezte szinte  
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a fülére szorítva a száját. „Érzed, hogy dobog a szívom?" András 
első , reflezszeríí nlozdula ~ta abbamaradt, nem њtоtta el. a kezét, 
hanem lassan rányomta a lány mellére a tenyerét. A ruha selyme  
alatt a melltartó zsákszer ű  háláját érezte a tenyere, majd csak egy  
pillanat várakozás után a másik ibőr mieg&, és 'tovább fákozva a  
nyomást, a mell puhaságát és tömegét, amely kifo ~lyt :a tenyere alól, 
és arra ingerelte, ,hagy ujjaival mcgkisérelje összefogni és v.isszate-
relni eredeti helyére, csak id ővel fedezte fel, hogy e süpped ős lágy-
ságban ritmikus mnoz.gásak jelentkeznek, ahogy a szív dobog. A 
mozgások nem voltak együ,tem űék, keveredtek a l,élegzésakal oko-
zott hullámzással is, meg a lány el&ed&t testnek ingadozásával ;i's.  

„Érzed?", kérdezte Éva, de ,mi.el ő+tt válaszalhaatatt volna, a másik 
lány a bal kezét kapta el, és szorítatta saját melláve. „Én is izgu-
lok", mondta. „Még jobban,mint te." András keze most m.ár keres-
te a helyét a 'lány mellén, és megliep&dve tapasztalta, hogy Judit, 
annak éllenére, hogy testesebb, :kem ,ényebb mellű . Lassan körözve 
simogatni kezdte ,riindkét lányt, de szalni nem tudott, nem .volt 
ideje kigondolni semmit, a helyes szavak kkésőlb jutottak az eszébe, 
de 'a keze szinte önm,agátál mozgott. Mereven állt, hátát el őre dön-
tütte, hogy ne érje a hideg falat, ,és a kezei egyenletesen köröztek. 
A színfalók mögött, az összezsúfolt díszletek között :egyedül vol-
tak. Az jutott eszébe, aha gyorsan nem történik valami, ő  nem tud 
megál'1ni. Szája kinyílt, ő  is iihe;gni kezdett. Éva megfogta a csuk-
láját, és lassan lejjebb vezette a tenyerwt. „Érzed, hogy reszket  a 
testem?", kérЈсzte, 'és szájával hozzáért 'a füléhez. Judit nem szólt 
semmit, mert András keze az ő  'testén is ,megindubt lefdlé. Mintha  
vakolvasást gyakorolna, úgy tapogatta végig a két lányt. Érinté-
sére mindketten egyformán reagáltak, csodálkozva fedezte föl ;  
hogy a hasukon, amely majdnem olyan ,puha vart, mint a melyül-,, 
sokkal ,erősebben érezni szívük dobagását. Merev ujjakkal ért le a 
keze, előbb Éva, aztán Judit 'hasa aljára, 'agyhal ujja hegyével meg-
ér ezte a sz őrt. Szeme előtt megjelent a tornaitanárn szétnyíló lába, 
megremegett. „Te is izgulsz nagyon", súgta a fülébe Éva. „Pedib  
te jobb színész vagy, mint mi", súgta Judit, s megfogta a ,derekát. 
Iiözelabib húzta magahoz, felsőtestével ráxáma!szkadott. Igy álltak 
Ott összekapaszkodva, apró mozduyatakkal mind közelebb és köze-
lebb férkőzve egymáshoz, hogy se elkezdeni, se abbahagyni nem  
tudták a mozgást. Éva a me'llére etette meleg kezét, aztán az arcát  
szorítatta oda, a kezével tpedig megindult l+efielé. „Te is reszketsz", 
mondta halkan. „És hogy ddbog 'a szíved." A szívét hallgatta, de 
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kötibesn a keze már az övén volt. Andrásmegkísérelt hal'kaibban lé-
1 gezni, mert attól félt, hogy messzire hál' atsz k szuszagása. A feje  
zúgott, nem akarta el'hi ~nni, pedig érezte, hogy a lány leért a nad-
r úgja •nyílásáig. Most mit csinál? Milyen ügyes? Judit keze hátul.  
Judit combja keményebb. A melle .illatos. Biztosan kölnis. A lépek  
apró, pici rezdüléseit ábrázolja a félreszólás. Ilyenkor a színész  
partnere Іkбsugarából 'a közönség felé fordul, s kissé halkitotit vagy  
ebválitoztarott hangon árulja el a gondolatait. Mit fognak kés őbb  
szólni? Vagy imesélni? De mikor jutok el m.ég ,egyszer idáig? Ez a 
bugyija, télég szoros. Ha megkaparja a körmöm. Ha nem megy alá 
az ujjam. Ha elszakad a gumi. La Roohefoucauld szellemes maxi-
rrLája szerint a beszéd roulajdank ёppen. gondolataink álcázására szol-
gá,l, s ezt a kettősséget küszöbölit ki a 'beszédbe .ékel ődő  őszinte  ,f él-
reszálás, amit csak a közönség hall, a partner nem. Sietni kell, mert  
itt is felvonásvég. Ez nem fél. Ez megfogta. Nem szorít, pedig ki-
bírná. Meleg a tenyere. Izzad- Gyakran mulatságos ellentétben  áll 
a szó s a gondolat. Еppen iezént kedvelik a félreszólást a vígjáték-
írók. A 'hízelked.ések között elmormolt apró átkok, káranvkodásak,  
a  félreszólásban közölt félélmek, amelyéket hasonló ,esetben a közön -
ség is már átélt, ide kimondani szintén nem mert, soha nem tévesz.tik  
el hatásukat. Ez a nyílás. Ez a barázda. Nem szúra körmöm, az  
este vágtam. Reszelni képlett volna. 

Nagyragos wr  .. . 
Már mondtam, hogy szólítson mébtáságosnak, ha m&oztat meg -

szólitani. 
De ,méltóságos úr .. . 
Ó, szobalányok gyöngye, etán lépne le a 'lábamról, miel őtt tovább  

csicseregne.  
Bocsánat, nayságоs,méltóságos úr .. .  
Mivel szolgálhatok? Talán kiifő+tat a befőtt?  
Eltűnt Ivana magys,ágas kisasszony!  
Nem Ivana az, hanem Ivanne. Érti?  
Akár Ivorine, akár nem, sehol sincsen. 
Nincsen? 
Eltűnt. És ezt a cédulát találtaml a szobájában.  

0, istenem! Elraboltálk!  
Hosszig taps következett, és Andrásék kijötitek a színfalak mögül,  

ahol megkezdődött a park fáinak ide-orda vonszolása. András nini  
merte megszagolni az ujját, attól Martett, ez fö'ix űnne valakinek 
Mások is szagalbaxják az ujjukat, vagy megtörlik az orruk hegyélt.  
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Lassú, kényelmes mozdulatokkal morzsolgatta az orrát. Ha visz-
kit, meg kell xörölni, term ~észetlesnek 'kell lenini, miért nehéz ∎termé-
szet:esnek lenni? Ha az ember azt .képzeli, hogy fi;gyel.ik, :egészen  
merev lesz. A színpadon is úgy kell mozogni, +mint az laetben.  Az 
élet(b.en is úgy kell mozogni, mint a szimpadоn? A tenyerét a nad-
rágjába szerette volna ;törölni, ide az olyan lett volna, .minatha le-
törölné kezéről aa +mellek enъlékét. A has :emll+ékét. A szfvdobagás em-
lékét. A szőr emlékét. Az alsótest emlékét. A többiek köz őzt lök-
dösődött ki a szövetkezeti otthon oldalára, ahol az apjáék ,is álldo-
gáltak. Az anyja rögtön .szipogni kezdett: „Olyan volttál, mint egy  
igazi gráfi csemete, ,esküszöm, olyan voltál." Csak félfüllel hall-
gatott oda, figyelte, hol lehetnek azok ákik szidták a sötéxbe л  
Sisikovszkit. Apja a szomiszéddal (beszélgetett. „Sándor berúgotx,  
ebből még baj lehet." „Nem kell beengedni a terembe." „Annál rosz-
szabb. Ha nem engedik +be, .akkor azt képzeli, hogy alyasmai törtaé-
nik,amit ő  nem láthat." „Igy meg majd be'leardi,tazik. Elrontja  
másak szárokozását." „Azzal fenyegetdz2k, hogy ,maég ama +este ki-  
ontja valakinek a bеlát." „E.+1 ke'11 vennlii atőle a kést." „Nincs nála  
kés. Ezt smár Zoli, a traktoros d1lenőnizte. Azt mondja, furcsa, hogy  
nincs nála semmi, mert bicskát szokott hordani amagával." „Szép  
kis szokások." „Annak idején mi .is hordtunk." „Meg is halt .sz еgény  
Szabó Ábel." „ ZvLeg." „De nem egy szfn.padi cs бkért." „Neon di ~cse-
kedhetйrrk, még kevesebbért." „Semmiaiért. Igaz." András оvt'hagyata  
a szüleit, nem tudta, odamenjen-e ;Siskovszkihaz, faigyelameztes.se-e,  
miit hallott. De mit hallott? Pletyka, suttogás, fecsegések. Mondja  
neki, hogy: ma este ne csókalja meg Incikét? A bemutat б  estéjén  
ilyet nem lehet mondani. A dráma,iáta van, azt an;utatja be,  
hogy az életiben bajok vannak, s ezeket vagy egy másik ember,  
vagy társadal.m+i prablEémák okozzák. A +néz ő  érdeklődése igen erő-
sen és tudatosan iranyul saját ikоr:ának emberei és problémái felé.  
Kеliler fogta meg a karját, a padtársa. Röhögve forgatta meg:  
„Nézzétek a kis gxбfot." Nem haragudott meg rá, a haangjalban  
irigység is +rejt őzött. Maga is nevetett, m+ég egyszer megp&rdül't  a 
sarkára. Még .azt hiszik, hogy beképzelt. Majd füttyögnek a terem-
ben. Méltбságteljesen meghajolt, mikor .továibbindult. Zoliinak,  a 
traktoristának a kezében üv еg volt. Ittak a sötétben. „Én hordtam  
ennek minden mégl.áját ide", mondta Zdlh a slukk után. ;,,Itt volt  

az egész falu, de a téglát az én traktaromon hordtuk. Minden da-
rabot. Legalább harmincszor fordultam a ,tgglagyárig. Én ugyan neme  
számоltam." Nézte a legényeket, akik Zolival ittak, de nem ismer- 
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te föl őket. Ússszeölelkezve állpók, a bizalmas ,besz ё1 etés ós az ital 
hatása alatt. „Nézd, ,a kis gróf", mandta Zoli. A csoport feléje 
fordult. „Majd seggbe ringom", mondta a középső , az lehetett Sán-
dar, mert a ,másik kett ő  erősen fogta, nem engedte e1. Nem szökött 
cl. Majd még azt І~iszik. Mifiéle indulatofk táncolnak bennük. Érthe-
tetilen rés vad harag. Figyelte, hogy birkózik a karjait tartó kett ővel 
Sándor. Magas, szőke :legény volt, .már látta, mikor a széksarok 
közönt ülve várta Incit. Akkor hallgatott. Akkor •nenn hencegett. 
„Mit 'ha;ll,gatбzбl itt?" Nem felelt a vádra, de Zoli kedélyesen ol-
dalba lökte. „Eredj, 'látod, ez itt nem b г  magával." Olyan erő s  
volta keze, hogy önkёn~telenпil is .megindult. A látható szférában  
az író sza'mára a dinamikus elemek a legfontosabbak. A mozgás, 
amelynek elemi részecskéje a színész fizikai cselekvése. A legtöbb  

néző  csak ezt és csak ezt tikirati csél Іeеkvésnek. Odanyúlna, és ki-
rántaná a két legény közül, .te akarsz itt késelni?, :a feje fölé emel-
né, és kiesne a zseibéből minden, még a kés is, de nem vágón a fal-
Loz, csak imegrázná, úgy miegrázná, hogy ropogna a csontja, hogy  

lássa, ∎milyem terővel van dolga, kisapám, gondolkozz, т íelőtt ki-
kezdesz az emberekkel, lecsapná a földre, hogy megroppanna ;a lá-
ba, aztán •agtárasztaná, el ne ess, mert még megütöd magadat,  

és támogatásképp úgy megszanítanrá., hogy ,két hétig kék lenne a 
karja. A színészi játékot, tejhált az olyan láthatótestmozgásokat,  

mint az arcjáték, gesztus, ileülés, ~fö ~liáll'ás helyvaltaztatás. A szín 
padi mozgás ábécéjét mind a mai napig nem találtak ki. A ъeszédсt  
az ivás rögzíti, a zen ~át a kotta, a tá чΡncat a koreográfia, de a szí-
nészi mozgást csak úgy-adzagyrögzít ј  Іa rendezői példámy, a remdező  
könyve. Bejmenta s:zfnpad mögé, de ott araég mindig folyt :a kulisz  

szák tologatása. S'iskovsziki Hangját a színpadról hallotta, utasítások  

voltak, készült a grófi park.  
András benézett a színpadra, és a kapott vörös bársonyfüggöny  

mögötti park fehér padjára látta a gr бfоt, .aki a nevelőnő  kezét  
fogta. A gráf keze a nő  karján nyugodott. A gróf keze sz őrös volt,  
kissé remegett. A mő  keze sápadt rés szőrtelen volt, .mozdulatlanul  
tűrte a gróférintését és re egésén еk .sok .apró jellќsét, még az arca, 
szeme se .rezdült. Ügy ültek ott, olyan pózbora a park ősi fái között,  

hogy Am,drás önkéntelenül is kereste, hol a tó, hol vannak a sétá-
my~ak, hol a .hattyúk a parkból. Ha; a , gráf keze nem remeg, a kép  

mozdula~tlanná merevedett volna. A mő  pontosan olyan volt, aгmi-
lyenre a képzelete varázsolta: széke haj ~fюnata a hátára hullott, kék  
szeme elezeren csillogott, fehér bőre selymesen ragyogott. András  
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arra gondolt, hogy aznap ette a falu szépe ült a park fehér pad-
ján. Ruhája kék selyemből ,készült, szaknyáját feahér abroncsok .fe-
szft~tték kerekre, melleit felpolcolta, hajlatának éppen csak a kez-
dete látszott, csak annyi,. hogy izgassa a képzeletet, de minden val-
lás minden papja még eltűrte volna, hagy ,a szeme elé járulgоn  
András kedvtelve nézegette, és csak hosszú id ő  után Іёг tІttе  meg,  
hogy Siskavszki jelenetet próbál a lánnyal, igyekszik megnyugtatni  
a másadik felvonás kulcsfordulatai el&tt. Hirtelen er ős kéz rán-
tatta hátra. Az Opletán gyerek vigyorgott rá. „Te ... te ...", sut- 
togta. „Gyere, majd .elmesélem, hogy kell..." Alig tudta kiszaba-

/  !! / /. 
 kel

l / / !/ // ))  d г Ρ ~tanІi ma.gat aros Іmarkabal. „Nem kell am fielni a noktol , sugta.  
„Majd .én elmondom neked. .Egyáltalán nem kell félni ..." Diadal
masan vigyorgott, de András nem ment vele, nem érdekelte most a  
másodkézből kapott :élmény. A színfalak mögött ,a Gallér lányok  
várták. Judit integetett neki, jöjjön oda hozzájuk, ,és kérte, iga-
zítsa meg a cipőfűzőjét. Mikor l ~éhajolt, hirtelen a hasához szorf-
totta a fejét. „Gyere ide hozzánk, ha ,élkezdódik a darab." András  
orrát az a szag csapta meg, amelyet ,az ujján hordott. Megkötötte a  

fűzőt, ;aztán felegyenesedett. A fányikizgatottan hajoltak közel  
hozzá. „A ,második közepét ől mind a hárman szabadok vagyunk  
Gyere ide a kerek asztal .mögé." Misit a szalon bútordaralbjai he-
vertek egymás ћegyén-hátán a fal mellett. Át kellett másznia  a 
sorba rakott foteleken, hogy a másik oldalra érjen. Mikor a sarok-
ba állftatt szekrény mögül kilépett, ott 'találta magát a .torn а tanánnő  
elő tt, aki titokban cigarettázott. Egy pillanatig tétovázott, az járat 
a fajében, valamit mondania ±kellene •a tanárn őnek, de az ,megaszfvta  
a tnarkába rejtett cigarettát, aztán a súgópéldánnyal széthajtotta  
füstöt. „Ne izgulj, fiam", mondta rekedtes hangon. „Minden rend-
ben lesz, ;meglátod." András nem tudta, a szfn ~darabra mondja-e,  
vagy az ura körüli eseményekre. Mindenesetre bólintott, és félref оr-
ditatta a fejét. Nem tudta huzamosabb ideig nézni a n őt, mind] árit  
a szaknyájára tévedt ,a tekintete. Ezt a m оzdulatát is lámpaláznak 
véllte a tanárn ő . „Ne fiélj, ha mondom", súgta. „Semm,i baj nin  
léhat." András orrába füst hatolt, gyorsan leveg ő  után kapott. Az  
egyénnek végső  soron nem az a imásak egyén az e11anfele, akivel  
élete során kisébb-nagyоbb konfliktusokba kerül, hanem a meg-
fogiha.tatlan, személytelen társadalaom. Ha meg személyekben öl.t tes-
tet ez az állenfél, akkor szétoszlik több, közét egyenrangú szerepl ő -
ben, akik különböző  oldalait, aspektusait vagy .in гtézm nyai ~t kép- 
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viselik. Ez nem könnyíti imеg a harcot, sőt. Ha egyetlen ellenfélre 
kárzene összpontosítania, ital иn a hősnek is könmyњb dálga  ,lenne. 

Apám, én követelem, hogy .menitsd meg Ivonne-t.  

De fiam, akkor nem marad pénz a ház újjáépítésére, a birtok  
talpra álil ~ítás ára, a gazdaságra.  

Ivonne fontosabb!  
Fiam, szereted Ivonne-t?  
Apám, te szereted őt.  
Te tudtad?  
Az első  pillanattal kezdve tudom.  
És nem haragszál ,érte? 

megerdemli, hogy szeresd. 
A tapsold közönségben neon látta apjáékat. Az ötödik sorban 

volt jegyük, de akárhogy i:s meresztette a szemét, ott már csak 
bizonytalan körуonalakat, ,eigy;befolyó ,tömaget l'atоtt. Az e зΡő  sor-
ban azok .ültek, akiket S skavszki fejeknek nevezett, akik közül 
valakik hangosazz lebecsül.ti гΡk. Mint széltalбt. Mint harlekint. Mint  
színészt. Mint cloa-nt. Pedig ők is szerepet játszattak egész életülk-
ben. Az .élet .színpadán. A ,park ősi ,fái közt. A falu népének nevé-
ben. A munkásosztály nevében. A helyibizottságnevében köszön-
töm ö,.nöket. Az osztály .ne nљen nagyon köszönöm a itanárn őmеk.  
A váll аáаt dolgozói ;hálájukat fejezik ki. Jеlllеmfej-lődésre a rövid id ő  
alaitt leperg ő  csclékmény szorítása miatt vajmi ritkán nyílik lieh еtő -
ség. A jellоmfejlődés évek, évti'z вΡd~k észrevétlen műve, mint az 
öregedés. A drámai jellem kialakulása ,többnyire megálQapadatt imát 
az .élső  ,pillanatban, mikor találkozunk vele, s ami fejl'ődésnвk 1át 
szik, az a magatartás-változások !fak оzбdб  sú~lyosbadása. A cselek-
mény úgy van megszerkesztve, hogy az ember növekvő  erőkkel 
kerül szanvbe, s kénytelen ,felszínre hozni agyéniségén ~ekmind ;mié-
lyњbben fekvő  .rétegeit. So:kszar olyan ,tulajdonságait tárja fel, ame-
lyekről esetleg saját magának sem vaut tudаmása. Siskovszkimak a7  
öreg iskolaszolga szórt, hogy v гigyárzon, mert Sándor nagyon ré-
stag és meg inkább féltékeny. A ;gróf hidegen .m бгrte végig .a hír-
hozбt, ,és nyugodtan mondta: „Csak az féljen, akinek oka rvan rá. 
A becsület ,min:dentől erősebb pajzs." Az öreg zavarba jött, mo-
tyogott. „Én csak mondom, mert kést envleget. A tank úr okosabb 
ember málam." A gróf kihúzta magát: „Mit se félj, j б  öreg,, a fel-
hők hiába gyülekeznek, az ég háá'ba .dörög." Az iska`laszolga András-
ba kapaszkodott bele: „Tartsáták benn az 'el őadás után a tanár  
urat", mondta. ,,,Jobb lesz, iha vár egy kicsit, míg a sz őke Inci el- 
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csalja .Sárndart haza. Akkor már nem Lehet baj." András igazat adott 
neki, de rmegprбbáLt kiszabadulni a karjábбl, mert látta, hogy a 
Lányok, a színpadi nagy rikácsоlás utáni, már .a fоtelák között la-
pudinak a hátsó falnál. Opletán +hátiba vágta: „Nini jössz le? Van-
nak ott imások is." .Intett a .fej'ével. „Az öltöz őben. Faja." Az iskola-
szolga alig engedte el, egyre csak azt hajtogatta, hog y  őrá hallgat  
a tanár úr. „Minek legyen meg a baj, ha nem muszáj", mondta. 
Hiányas fogsora ntiiatt (selypít вΡtt, András erőlködött, hogy komoly  
maradjon. „Baj less, pejg nem mussajj." Így hangzott, amit a fülébe  

sugdosott az öreg. Háromszor ismiétek meg minden mondatot, rni-
előtt ,sikerült a kijárathoz vezetnie.  

Ne félj вΡn, kisasszony nem fogom) ibámtani. Valahol nekem is (ha-
sоndб  korú lányom van. 

Jб  annak, gondos apja van. 
Ne .gúnyalбdjou, kisasszony, isapnál ~atos az ,én sorsom. Vё'etlenü.l 

k'erül'tem börtönbe, sahé nemmertem saját lányom szeme eLé kerül-
ni. Még a nevem is megvá'ltoztattaв'х . Hogy ni ihozzam szégyeinb е  a 
lenyomat. Mintha a Solitude név nem volna &g becsületes.  

Hagy mondta: So1itude?  
André Solitude. 'Ez volt a becsületes nevem. 
Apám .. . 
Kisasszony! Mi baja? Elájuilt. Kisasszony, kegyjen fel!  

Az igazi j6 darabcím nem árul el sokat, de nem iis. okoz ;semmi  
megtévesztést. Rossz cfm, amely mindent kimond, vagy amely .téves 
irányba tereli ;a nézőt. Ilyen &telemlben a legjobb darabcím az. 
amely az ógörögökn ~éd, ,а  régi hinduknál vagy a ,mai európaiákn i 
egyarámt elfogadott .és szokásos: egy embernek vagy em гbеrpármak 
a neve. Ez csakugyan nem jár msggtéveszroéssel, és nem is árul e1 so-
kat. Armánd grбf halál'a. A .közeflefblbről meghatározott eseményt 
elárnilб  cím arra utal, hagy az esemény :módját é.s 'körülményeit is-
mer(heti +meg a néz ő . A .d:arљcímеknek is megvan a maguk divatja..  
Az ízlés vagy hajlam, mely címmel látja el a darabokat, benne gyö-
kerez i~k a korban és a környezetben. A :drárnaír б  érzi, гni felel meg  
a .közönsége ízlésének, minek lesz sikere. Moliére megírta A tériek  
iskoláját és a nók iskoláját. Volt гazбta Aggastyánok iskolája, Anyó-
sok iskolája, A rágal сm iskolája, általános iskola, középiskola, fő-
iskola. Drámaírók i'skoláj-a. A hál!ál! ,is kedvence a c ѓmadáknаk. Tra-
gédiára utal, a közönség reménykedik, Lehet sírni. Sakan szeretnek 
temetésre járni, ezek e darabakra is szívesen vesznek jegyet. Ar- 
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mind gróf halála. Nem ! akárki inalt meg. Ez 'vigasztal б . Azok szá-
mára, akik élnek. 

A két lány olyan határozott mozdulattal :nyúlt ra niadrággához, 
hogy András :majdnem fölkiáltott. Legszív ~esdbben azan+mбd гsarkan  
fordult volna. íVlegl:éрett. Megszökött. Ellógott. Szégyen ,a futás, de 
hasznos. Maradt. Hagyta, hogy újra hozzáfiérk őzzenelk. Judit szájon 
csбkolta, Еva legörnyedt, nem mert me gmaccarni, nem mert lenézni,  

nem merte tudni, mi történik vele. Karjait megragadták, ujjait il-
lesztették tesrét mоgјeszítették. Jézusa szfn ►falak mögört. De nem 
sokáig tartott e (kedvelt? keresett? kier őszakdlt?) kegyelmi állapota, 
mert ha a kiáltásokra nem is figyelt föl: Gróf úr, fh и1 van? Armánd 
gráf, várjuk! Jöjjön ide, mél+t бságos úr!, azt kényte'ien va?t észre-
venni, hogy a súgónő  tmászout rajtuk ,és a fatereken. „Hova me-
hettek?", kérdezte rekedtes hangján, és ügyet sem vetett zavart  

kapkodásukra. András követte .le az öltöz őbe, de egy szétu.grasztatt  
páracskán ,kívül (nem Opletárvék voltak) senkit sem ta:l ták oda-
lenn. A teremben fütyüli a közönség, kiáltások hallatszottak: „Hol 
van Anmánd? Idő  eldtx meghalt? Hol a csók? Gyert еk elő, mert föl-
megyürnk!" Az oldálsó ajtók is kinyíltak, az idegesebb néz ők a szö-
vetkezetii Otthon udvarára t бdultak, az ö:negebbje meg a .kíváncsiak 
benn maradtak, hátha &falytat бdik a darab. Két ö.ragassz оny egy-
mást támоgatva .lépett ki a kétszárnyú ajtón, s közben felváltva 
kérdezgették .egy mástól: „De hát : еnnеk nem volt vége, mi бгt rne-
gyünk haza?" „A darab még nem fejeződött be, hova rn г Ρégy?"  A 
színdarab még kötöttebb, mint a noweњ . A csattan, a várva várat 
váratlan (fordulat, arnehy a befejez ő  pontnál visszavilágít a kezdetre 
is meg a középre is, egyszerre átl .tszóvá varázsolja az egész :mesét és 
szövevényt: novellában .és színdarabban is csak az igazi Im esterek  

kiváltsága. Dumas fis arra tanhja a 'drárnafr бkat, hogy legelőször 
a bеfejezést ,gondolják ki, Is mikor megvan a csattanó vég, a nagy 
zárófordulat, akkor szerkesszék meg a dar аbat, de visszafвlé. 

Siskovszki! 
Tibor! 
Tanár úr!  
Gróf wr!  
Az udvar és az otthon környéke сmegtelt kiáltozókkal. А. f érf iak 

cigarettáztak, ós vicceket meséltdk. A legények kurjongattak. A 
gyerekek búj бcskázitak a sötétben. Az asszonyok benn a .teremben 
várták Armánd gróf halálát. András az ajtó el őtt maradt, nem 
twdta eLképzelni, mit telhetne mást. Hangju(kr бl ismerte föl azt a két  
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férfit, akik Siskavszkiról beszélgettek. „Elmenet haza", mondta a2 
egyik. „Megijedt a +részeg legénytől." „Le~he+t, hogy rajött a hasme-
nés", im~andta a másik. „Követeltem, hogy addig ne engedjük a né  
pet 'ide, amíg a véoé nem Tesz kész. Figyeld meg, milyen a cip őd, ha  
hazaérsz." „Hát legalább hatszázan vannak itt", lbecsülte meg az  
első . „Ha mindre rájön, szép ternvésün(k !Lelsz itt ,a környéken." And-
rás vissza akart lépni a színpadra, mert bántatta a humorúk, mi-
kor Zoli, atraktoros fölkiártott: „Valaki +belesett a •m,eszesgödör-
be!" Ettől kezdve Olyan volt az éjszáka, mint jegy szörny ű  zű rza-
var. A Gellér lányok sikoltozva kapaszkodnak a karjába. Az +iskala-
szolga fogatlan szája egyre azt h'ajjt оgatja: „Minek engedted ki, mi-
kor Zoli, atraktoros fölkiáltott: „Valaki beleesett fa .m сszesgödör-
ják. Majdnem +beleesik a meszesgödörbe, olyan nagy a tülekedés  a 
szélén. 1Sándor részegen vigyorog: „ Én élőlem szökött, álcázni  
akarta magát!" Zoli, a ,traktoros kövéllel a; derekán 'ereszkedik k  

a  gödörbe. Opletán arca a hirtelen mneggyújwott 't űz fényében: „Pe-
dig Imilyen jó volt az öltözőben, öregem, nem is gondolod." A sz őke  
Inai sír, de az anyja szájon veri. A szоmszéd az orvossal kerül el ő ,  
az orvoson pi'zs ~ama, kezében a nadráigja: „Nem jöhettem el, teg-
na~p éjjel sem aludtam." Az anyja irangatj'a, hogy menjen haza. Az 
apja megígéri, hagy .visszajön érte. A szdba Јlányt játszó Mariska két  
nagy vödör vizet hoz, ide az orvas nini engedi -leönteni a halottat.  
Halott? Zoli, a traktoros két karjára vette a 'hosszú, fehér testet. 
Lecsüngő  karjai végéről csöpög a mész. Az arca is 'fakó maszk alatt.  
Mindnyájuk arca fiakő  maszk alatt. A tűz fest enyhe színit a sápadt  
arcokra. Az orvos letérdel a test лtellé, kezét rányomja a mellére,  
vár. De a mész befödte a száját, ia. mész Ibefödte az arrlyúkait,  a 
trnész nem mozdul. A maszk az utolsó mozdulatot rögzítette. A 
maszk marad. A színunű í ~rónak nem bocsátják 'meg, ha egy nyomorult  

véletlennеl öleti meg hősét. A .hős halála ok (sőt: okok) nyomán  
történjen meg, úgy pattanjon ki, minit is bimbó, amelyet tápláló  
szár ,és földbe hatoló gyöikér ,tart a magasba. A jelleme a szár, amely  

következetesen a magadba löki, kés a +társad аlam ,a gyökér, annély  
megszökni nem engedi. Armќnd ;gróf halála. A gróf a 'becsületért  
hal meg. A gróf a fiáért és Ivonne-gyért hal meg. A gráf a iközön-
ségért hal meg. Hogy a 'közönség Vássa, hogyan hal meg egy gróf.  

Hagy is közüns:ég lássa, a. gróf is meghal. De ne' sakái rg sírjon, mert 
m h'а l mint gráf, aztán fölkel mint Siskovszlki, s meghajol. Andráls 
nézte a fehér testet a földin. A gróf szelleme. Siskovszki )saját szel-
lemét játszotta el holtan.  
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A kéjt öregasszony visszatért. Kart karba öltve álltak a tanár  

fölött. „.Most nem tudjuk, hogy ki gy+iikollta meg", kiakrálita egyikük  

a másik fülébe. „Majd imegkérdezzük a sz аmszédasszonyt", kiabálta  
a. másik. A .megoldás érzékélhet ően lezárja azt az életperiódust,  
amеlynék ,tanúja és résztvev ője 'volt a rnéző . A szánalom és a, féle-
lem •kergetőzik a nézőbon, hogy aztán ezéktől megtisztulva ,érjen  
haza. Armand grcif ezért hal meg. Ide Andrástudta, hogy most nem  
rlegtisztulva érnek haza. Kétségeket ,és bizonytalanságot visznek 
magukban. „Azt hiszem", mondta az orvos, mikor végre fidlegye.ne-
sedett, „azt hiszem, fuliladás okozta a halálát. De a rend őrséget ter-
nvészetesen értesíteni kell. Majd a !boncolás után tö'bbet tudunk." A 
tanárnő  a férje m І iІё  ájult. A .szоbalány készségesen rálöttyintette 
az egyik vödör vizet. Az iskolaszolga hatalmas fehér leped őt ho-
zott atthanr б l, abba tekerték bele a hdbttestet. A legények vették  
kézbe, Sándor is indalépett, de ∎féLrеl+ kték, mintha neki nem lehetne 
köze a halotthoz. Nini mert itatkaznii,, bárgyún 'eltáatotta a száját, 
nem akarattal, hanem mert nagyon Ittas volt. A 'leped ő,mint va-
laami furcsa hurka, ,оrmбtlan fehér +hernyó, a szokattnál nagyobb l sz-
teszsák himbálбdzott a legények vlLáan. 

András vállára az apja tette rá a ikezét. „Gyere, fiam", mondta. 
És ,elindultak. Hazafélé András nem sírt. Mintha mindez a szfn-
ьázhaz tartozott volna. Annyi meglepetést várt 'a ,színháztál, hogy 
a történteken nem lep ődött meg. Maga a dráma természete is a be-
fejezettséget követelvi, egyrészt, mert ezminden 'm űvészetnek az  ál-
láspontja az élet befejezetlenségével szervben, másrészt maga aa drá-
ma az éleitproblémáknak olyan 'er ősen etikait kialakítása, hogy a be-
fepezetlenséget nem t űri meg. ;A drámakбk akárhányszor .er őszaikka ~l  
f ej.ez ,ik be .a darabot. Mert a be+fejezetLenség sekkal kfn:osabb vobn:a.  

András elhatározta, ezt a darabot 'máskép.pen. kell (befejezni. Úgy  
vélte, miközben fáradtam pattyogatt az ;  apja mellett, tudja, apikép-
pen keld mozgatnia Armánd .gráfot, (hogy ne háljon :meg. Nevetsé-
gesnék tűnt számára, hogy a gráfnak meg kell halnia. És más hi-
bákat is fölfedezett a darabban. Egy pillanatban arra gondolt, kár  
vala részt vennie a színjátékban. De részt vett. Kár volt átgondainia 
a darabot. De átgondolta. Akkor nem marad más választása, mint  
olyan darabot szerkeszteni, amelylben nem lesz sem Aarmánd, sem  

grбf, és aki lesz, az sem kal meg.  
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BRASNY б  ISTVÁN  

Miközben szívem a torkamuban ver a i гіаdаІюmtбІ ,  
annyit ,még elmondhatok: nem leselkedik itt 
semmi a ködben. COreg hiba, hogy, fiatalabbnak 
vélvén, hosszul határozták meg ezt a kort, és 
nem segít sem ceruza, sem radír, sem visszakozás a helpes 
irányba, serhava. 

A 'leszerelt katona idegen nyelven szól, az 
asztalnál, hamar megrészegülve +a bortél, s olyan  
széken ül, amelyről, régen, már tiöbben lefordultak.  
Kilencéves sem volt, +mikor еlőszеr koe:smába Lépett,  
és, íme a végeredmény, +túlt сsz a +malmosan, tiporja  
tullajdan köpönyege száranyát, miféle Ikarosz,  

hajdan volt Frométiheusz? Azt meséllik, reggelente  
imádkozd szokott, minden heggel a fohász az els ő ,  
olyan, mint valami fiatal püspök, jellel zubbonya  
r indkét vállán, és ∎csak azután veszi dtjáat a kertnetk,  
vizelni; kétoldalt szálas, fás szánú krizantém.  

Hogy itt végtére is másnak ra 'feszegetése tart,  
alighanem tudam-ásul kell venni, mint a ilélegzést,  
ha nincs levegő . Gsalбsaibb időt nvég akarva sem ,adhatm+ánaik  

fel kérdésnek, még egy más ;földrészről küldött ceruza  
belében serre, amellyel majd minid+ezt be kell inni:  

honnan most hozzá a szavak?  
Nos, hát igen, m+andquk, az +éjszaka papirosára,  

kelm+éj&re, ezzel az oktalan иlszántsággaQ —  szitál 
vagy szemetel, egy arcra, epre anrég emlékezni, vagy  
vаl:aki igy tesz, mintha most emlékezni tudna,  

e. љ  i:gyázatasságb бl, mintegy vi:sszalopn;i,, függetlenül, hogy a !s+ajá+t-
ja, legalábbis úgy bonydlítja, szögi, akár  
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alkalomadtán, vagy szü'lte-e egyábtalán alkalom, ma,  

mint feLriadбt, aki még nem herdálta el a tudnivaló бkat,  
mert nem Íállott mбdjában, áam оdaférkőzh.et hozzá,  
széltében nyitva minden, bánatos, magas .folyos бk 
levegője, ahol majd előbb-utóbb a por... 

I 

Ebben a fenyegetettsébben, vagy csupán szenderg ő  
sejtben: végre csakugyan egyedid!  

Másokra hullik a zúzmara a fagyban, más emeli  

lövésre a puskát; fia +találna netáan, .eigész napi szerencse. 
De (majd jön itt valaki idegen, csakk besétál, ►saaját  

szememmel láttam ibőrkabátját +és fején a kalapot,  
utazó, azt mondja, ide túlságosan +is ápo'l+t, asszony  

keze nyoma van rajta, az illatát hordozza azinge, 
csak van a .szívében valami kegyelem... 

Aj,. rrég nem esteledik, nincs vil!ágas, ,sem sötét, 
h.i.ába is emelik föl'bem ennek a bajuszvasnak a képét,  

az ágy ágy marad, habár jól tudom, nem az én 
tulajdonom, hiszen semmim sincs a. szürke '-agyon :kívü'l; 
nos, mindössze ennyi viláпosság a ileháamllб , nyirkos .falinak,  
mint szívemen a salétrom, szoros. 

Ki gondolta volna ,mindezt komolyan, a fát, a táskát, 
amelyet majd a lábam elé dognak — idegen holmi lesz, 
ezért kell bevárnom 70. évem, és ott állinam a fa alatt, 
mintha itud ~nám, most bеkövetkezik nászom. 

Mindenből kijut előbb-utбbb; hát csak sárg.állana(k 
a levelek, némelyik meg épp 'lángpimas.  

II 

Elmúlik a nap, és kellő  szemfülesség híján itt  
maradva üres kézzel.. . 

Eltájdlódik tőlünk .a napnyugta a szálkás szél  
rohamaiban — a lenyugvó korong agyár nem süt be 
az aiblakan, csak emléke a szitnethagyatt festés, október.  

De majdani haldoklбk szekrény beл  már történni 
kezd valami, amelyen egykor pénzért törték fel a zárat,  

hanem hogy pénz nem volt, marad az üres térköz, 
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a fa puszta recsegése, a niélltáanytal аn szerszam, min њlia 
erdőkben járnánk azokkal, akiket felednünk kellett, 
nem állták a sarat.  

És ott aiss a homály mögött valamit nem aé terei pontosan,  

nem hallani elég tisztán a kapkad б  ágak közt, amelyek 
rejtegetik. 

III 

0, hát hogyne fardulnánaik be idea kocsik, hogyne 
ha'lilaл ~ának igaz 'szót, vassaQ megvasaltat, szeggel  
átszegezettet, amely után talált patk бt hajítanak, 
hogy kebelébe rejtse és világgá fusson v бle a gonosz, 
j árt utunk!  

Megszegecselve a csontokat, jaj, sistereg a kormos  

jövendő, mintha vékony jégen futna, hogy oda szorult.  

De rád szorulok .nr g, és keserves lesz az; ennyire  

megszenvedve hál akadna más m ~enеdбk? 

IV  

Billentyűzd meg, ate kovács, hogy ott fújjon, ahol 
nyomják, vagy vissza az egészet! 

A kenyér m б  hőtő l vonaglik, szegésre mozdul, de !hát kohO vagy  
kameance, egyre megy, a déliibáb, mely rengve  

környékezi, a lényeges.  
Hazatéréskar, ha ez átcsap a ,mezdkre, s hogy közel  

van-e vagy messze, azt már kétséges meghatározni, már  

bemérni kellene, műszerrel, teodolittal, ha cseњernhagy  
a mindenkori szem, a csupán káprazatra j б .  

Hitvámy szereanicsétől kiérdeiшesülten, nem a magam  
akarata szerint, micsoda tétovázás az ég alant!  

Micsoda növényi akaratosság, sarjadásra, a más nvércéj-ével, 
ahogy az eke fordul ki a földiből:; nahát, ez túl  
kemény itt, ,majd az éjszakára bízzuk, amely reszket,  

egyre csak reszket, különben meg se lált ,  se hall, csupa  
remegés, didergő  i ogvacogás, 'elllhúzódva az eresz a'lá,  
amely ömti.  
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V  

Véresre rágta száját a fa, vérzik alatta ra bokor is,  

immár csak ennyi a Іmelеgség. Készülđdik a itargonca,  
kenik a kerekét, valaki a szemedbe nevet.  

— Fékrnmadxa ►— mondja a tulajdonos —, teszed lc 
te, gyerek, azt az almát! —Hát uigen, a ládákban  

már regkezdődött a t І . Teregess elé szailtmát, 
a :sarat csutakold le lábbelijérđl. De г Ρrrvidlótt  
romég menni akarnál, csomagalj valaimiit a 
kutyáknak, viharos dőkre, amire szán ~tad magad. 
Járj szerencsével, és az ajtót zárd be magad utáni; 
találkozunk, vagy mindegy, hogy találkozunk-e.  

VI  

Micsoda dorbé гΡdlás folyt tivt, ámmennyire is 
más időkre esik a története, ibárhogyan is elvásta 
fogunkat a bor, .ebadta tivornyázók! Hogy a vonatok 
indulására sem ,emlékszik romár sen!1~i, ez könnyen  
hilhető , ha egyszer ataluszod a ttöltés уáldalában.  
És :mégis, csillagábrákban gondolkozni, mintha valami  

у~áhozásuk lenne várható, hogy elakad vagy szegnünk  

el &t l,en+dül majd neki ez a képtelen mpahannzanus.  

De csak az es đ ; szedeti velünk a sátarfánikat,  
szürke fatönköt ver igy, ennyire 'kilátástal гanul,  
valami üres útcin a villám nem 'bálygatta éjszaka —
vdltál-.e már ennyire sötétben, hogy ellhidd: a ló  
biztosan tájékozódik a miнdenégen át, anélkül, 
hogy egyetlen csillag a mevét viseliné.  

VII  

És  i, ezen a m.indenmagas útan, ahol  

egyik&ёk-másikatоk zavartalanul megfigyelhetđ :  
i.kerszübö!ttek, valamennyien én гám hasonlftatok,  
alhagy a l:evegőbe karistolnak a z ~élfúvástór mozgatott 
torzsok. Fagünk e pililanatban ausz гоrálkék, 	ptéle гn  
а  barzadás .ra, hogy jó talajon járunk-е? Bfzumk 
hajthatatlanságunkban: a lencse selđtt sikerül egymá бt  
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eltakarnunk. Nem lesz bizonyíték, csak szemünket  

meresztjük, miközben valaki a közvetlen közeiben  

harmonikázna, ám nem tud.  

VIII  

Köpenyt az átutazóra, ment ősz (van, kiútönben miként  
őrizhetné meg, e korszakos huzatban emlékeit?  

Elmiélkedésnek itt nincs most helye, mondhatom;  

sátorlapot legalább, miként a hadba vanuldklra,  
ahogy ,cipekszenek a feltöretlen tarlók sarában.  
Amúgy ugarolni kéne: eső  szánit csak, és vet a varjú.  

Hanem hogy puskatűz nincs, . szegényes, falusi  
konyha fogadja, .az edény&k+b б1 ki~mernk a levest, 
szürcsöli, aki bátor. Az ablakon Szent Antal ЫЈm,ul  
befielé, csak olyan kis ablak, magasan, mint a 'képkeret:  
micsoda ámító liliomillat, ebédidőben!  

Nincs szavam az elmúlásra, bá аnКбdá:sra, bánatra  
sem. 

IX  

Azt várná talán testetek, hogy :a boldogságtól  

megcsendüljön hangom? Hogy esernyői nyissak a 
csillagos égre, s fagyos ólma a imás ablakán  
kopogjon? 

Mi még az gyárnyak el бtt érkeztünk ide,  
kancánk itt illette csikóját, nekünk a követ  
messziről görgették, s most az is darabokbam.  
A  diófa szarja a Llbmbját, de állaltozik a rezeda.  
A ;méhesben szürke, megrágott deszkák, viasz  
és ;gyöngyház illata vagy fénye. A kifeslett kas 
megtölti a levegő t.  

X 

Ej, itt aztán nem fogadkoz+hatwnk, hanem neki  
kall látni: írod-e hát te, vagy írjam én, razsdás  
tintával, ahol a betűk hurka egy-egy tőrvetés,  
hátha rajtaveszt a prémes, meleg test,  
télvíz idején.  
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Fuss, te fiú, fuss azon a téli pa,piron, hal 
csörvög a semmi zajra, dobajra fel nem ébredő  
szürke fű, ej, nyomunk оincs, utat nem pár a láb,  
hát ilyen keláfásokkal ne is kérdezd, hal zajlik 
a retteuletes hamisítás, milyen 'hírrel nyargalnak 
a kengyilfutók?  

XI  

Éj.t nappallá téve itt van .a  sarkunkban, Fez az egy 
most smár biztos, hogy tudomásul kelll vennünk, vagy 
nem kel róla tudomást vennünk — ez aztán egyszer ű . 

A hó alatt ?nincsem еk ,gyantás rügyek, nem termel 
hőt a trágya, nem alkuvászkod.ik :az ,vdő, csupán 
tart.  

Mit nem vetnek szerп&re, hanem a kacatokat 
nvegőrzik, felmutatna, valami ёrökkévalбság 
előtt, amtielyrői semmit som tudunk. Fejünk 
hávracsavarva, tagjaink lelógnak, lábunkon 
látszik a visszér: hát must ki vicsorit, ki 
feni fagát, ki kin akar erőszakot elkövetni? 

XII  

Ki acélból vési .rózsáját, ki falaz a ködb ől' — sekként 
herdálódnak e'1 czek a szerszámok, nem lávnak 
jobb napot. De kézbe fogni egykor :számadásaik, 
egy hiába eltöltövt gyermekkor puszta fényét, immár  
öregedőben; hát volt-e tartása ennyi kétségbeesésnek, 
látavt-ie ember 'nagyobb hideget, Murmanszk, 1917,  
szóval 66 esztendeje, kékellőbbet, mint a szeszláng. 

Egy fakeret, egy gerenda, a hajdinavetés 
hultyá ~mzik az ágyútűzben annak, aki egyszer 
katona. Nagy, sárga porfelhő  szól: nincs 
vesztegetni való id őnk. 

XIII  

Füst szürkéje a szembe — hát az indulat 
a ,tűzzel hal habozik? Nagy ,rohamokat állunk 
mi ki itt, habár kóró a testünk, •mg ,a szél 
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eljár, kоmоlyall som veszi. Mécsbogár nincs,  
tücsök nincs, könyveinkhez .idomulunk,  
újságok előtt hajtunk fejet, olvasáshoz.  
Néha alaktalan tárgyakra bukkanunk,  
amelyeket másak használtak el rotüink,  
csodálkozva fogjuk kézbe, miinitha minket  
farmáliak volna velülk ,  szavunk  sincs. 
Nem igaz, hogy ez a felszín, nemi igaz,  

hogy megkövült gyapjú a világ, valamit  
nem jól hiszünk. Az udvaron feketle ruihában  
megy át az asszony, fellborítva a ver őfényt,  
talián gyászai, Ilidére ül hosszan a gyertyalám,g  
remogő  csápján.  

XIV  

Nagy hangon kiáltva .bele a szakadó es őbe  
órát évszakot.  

Nem látni habos tomporú lovat, nem is  
sejteni az esztend ő  végét, amely kitellett.  

Nem akadnak itt ránk egyhamar, nincs  
fondorlat, amely előcsalogathattna, nem íjság,  

hogy minden vtisszafelé történiik: a búza  
elveti lisztjét, s a ;ház küszöbén hála vad.  

Sorból sohasem válik ki sortalan, s ajki  
jajveszékel, tényleg 'bajban lehat.  

XV  

Dér wдlti bosszújat rajta, (fázik is .t őle  
a tfeketerigó lába. Ilyenkor volna legbizonyosabb  
az útrakelés: üveg üveget tükröz zuhantábam,  
hamar megtelik vele a szexrnbogár. Afki járt  
valaha elhanyagolt nyomdokában rejtett  
változásoknak, hát most haza érkezik, úgy véli,  
ebbe a horgas ham ~alyba, milyen nevű  jpartra?  

Elszámítod magad, jóravaló embor, Papozz inkább  

imakönyvbon, akadj oda nem il;l'ő  bejetgyzésre,  
ezek mtég mindig agyszer űbb szavak. ГIárj fel diót,  
ez a hang kellometesebb a fülnek, nagyabb  
sikoltás már minek?  
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XVI  

• Hogy szarvát letörik, kapóra jö П-e most ez?  
Gyűrt papíron iál1 felírva, sohasem ily égyа  tetű  
azeszme, nini mindig van kihajítanivaló a  

dübörgő  szélfúvásba.  
Mily fényt hordoz ,kebelén vonatok ablaka mögött 

vagy mocskos padlóján a pelemvaiónak, iáliv а, csak 
állva, örök függélyesség! Egyszer sem mondja,  
hagy imás véleményen lenne vagy hog y  szívesen  
kirázrná takaróját. Hagyjatok békém, azt mondja  

irukálbb, kevesen fggn.ak közületek nnegöreged пn. 

XVII  

Nem értani pontosan, niiért vetk őzik neki, miért 
mondja szakadatlanul a •magáét, védekezéskánt, vagy 
másmilyen, meghatározhatatlani elképzelése volna? 
Teste mely részén t..madnak, gondolatai? 

Ezt az egészet a magasba (ddbva talán szárnyra  

kap, mint valami nagy testű  -mad.k, már végleg  
beburkólózva, s fiát pucéran kiállt rá a fagy,  
keserűt, de ez mzrás tartalmat tal Іt meg,  
hamuszürke szemet. Levelét m,eg esem címezi, 
elsőnek aki utaiiat állja. 

XVIII 

Iddbe telni megfontolni mindennek a visszáját is, 
ha netán akad. 

Nehezen dőlnek jmajd ki ezek a palánkok. 
Valaki úgy tekinthetné, vannak j eliszavak, marad .még 
összefüggб  szövet. Miért öltözött volna különben 
bársonyba a messzeség?  

De ,vastag szemüvegedet, amely a viselést ől smár  
fejed is deforrnáLta, a közelébe .nyоmva, láthatod.,  
mennyire mást .fürkészel. Ahogy ebe akaraák (csapni 
az sajtót, a zár nyelve beakadit, nem történt semmi. 
Tovább Mart a kiszollgálás, rnár rrnagában kész öröm 
gondolni rá. 
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XIX  

Az észak-atlarnti ár аmlás bojtos sapkát húz,  
feltehetően azért, hogy fejét a közép-európai falba  
verje: boldog latomás!  

Akit útjába kerít, keser ű  teát iyakal, s el Іmulaasztott  
teendőire gondol, vagy bugybargó, barna vizet láat:  

kedvenc kocsmájával álrm оdik, ahol Rudi sült halat 
eszik, s ahogy rágja, mindkét ,füle mozog. Ez tökéletesen  

kielégitai a f antázit.  
Gyerekek fargatjáik fel a házat, vesztüket érzik,  

mintha a következő  pillanatban rájuk omlana a fal:  

kérem szépan, közeledik a front.  

XX  

Ily nagy .m,agasságbaan elfog ám a szédülés, hát  
egészen messzire kell nézem állandóan, hogy ne  
lássak simnъit, a gyapot érését, amikor kicsattan  
a burokból. 

Szólítom régi kutyáimat, Tisza! Tisza— kiáltozok,  
de csak a harmat rezdül meg a rábbam. Félig  
süketen kénytelen vagyok .másf еlié fordulni, elbarangolni,  
mintha ércet cipelnék, vagy сsalk a salakját, bár  
a súlya másra vall. Ha másvalaki vinné, ,bztosan  
megkérdezném tőle: Nem lesz az mehéz, iszomszéd?  

De magam nem mehetek kérdések forgatagában.  

XXI  

Túl sok itt a ro тrnbolás, nеhéz tesz átitörп:öm magam.  
Föbhőhöz szélcseuъdben sem lehet igazodni. Egydszhöz  
csak egyetlen vonatfütty ,párosul. És a ,teteјében ha  
mg az eső  is esni ‚kezd... m гіs 'lehetetlent várok  
magauritól, kivénhedni kezdő  gépezet!  

XXII  

Éjfél fеlé már nem mocorognak a csönd szi+kesei.,  
egyként lep el mindent a vízmély, akár az apró  
betűs írást, holnapi s.illabizálásra. Mondatok 
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épülnerk be, szavak vöredeznek a kattogással,  
mintha potyautas kenyerét majszоlnák a fénylő  
n оrzsára fújva. Ilyen időbegy toimfbal a vihar  
tengeri festményeken, ;eszelősen: álhaj+link a vitоrla,  
megdermed az árbоckosár nyikоrgása, a perspektíva  
rövidre fogja a kötélzetet, nem gyarapodnak a  
mindennapok javai. Észrevétlen јül is a szemedbe _ lát  
clllenséged. Vad konyhájában éhségének maradéka,  

acél feni iёІ isгe a tánуért, nincs wüikör, ahоnnan  
visszanézz, hát késlеked 'sz, valószínűleg háttal  
az ajtónak.  

XXIII  

A jeges szél korholása könnyeket csal a szembe,  
jaj annak, aki most szarnyakat bon tana!  

Máskarra tartogasd azt a parazsat, mit amr ~gy  
sziétzLál 'nál, emeled könyököd arcod elé. Nagy hulil!ám ;gördül  
végig, a v~i~lágоn, hát úgy fülelj.  

Hosszan a Hold üres tányérjára meredve nem  
sdk icsadálnivaló marad fényénél. Kemény a föld,  

szikkadtra járták a lábak fonnyadó világosságnál.  
20 000 éve nem találni jobb hajlékot, küszöböt  
a jégkorszaknak: úgy őriz ez a háziasít оtt,  
nagy fеhér kutya.  

XXIV  

A birtoklás szenvedélye .máma гossá tesz: vannak  
csalitjaim! Aggadalam ;taft el, hogy mi vár rám  
halálom után. Ama végs ő  katasztrófa, ;amikor  
az élet más rendszerekbe kölitötiik, hogyan érinit majd?  
Magamra maradok netán? Szervezetlen állapotban  
virrasztani kényszeriillök a véglegesen serrumi hamuját,  
fogatlan csоntváz, makk disznó az limesség  
kártyapakli j ábaа .  
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XXV  

Késő  'bánat, hogy nem tettean azt, amit tennem k сl ~lctt 
volna, ,ш iеlőtt markába fogott iaz idő, s hogy minid  
szarosalbban tart, azt gondolom, magam vagyok  

az oka, rúgkapálásom kényszeríti erre; látni kellene,  

hogyan csitít, herém fojtva a szuszt.  



MІÉR T NEM OLVASUNK?  

Th. М . emlékére  

(Egy trilógia bevezető  része folytatás nélkül)  

BALÁZS ATTILA  

Egy nap Isten gondterhelten Tépett Ádám elé: látszott, hogy leg-
felső , megingathatatlan szent mindenihatóságáiban, sérthetetlen min-
dentudósága ,szappanbuborékanak legmélyén kételyek gyötrik 'elha-
tározásának helyességét illet ően. Mégis: tépelődő  hármasságában  
megragadta Ádám csuklóját, lés elvezette Ádámot a Tiudás tengeréig.  

Haragoszölden háborgott a tenger, taptékzott — a 'tengeri saláták  

tonnáit görgette ki a fövenyre. Ádámnat a kép egy végeláthatatla-
nul nagy lábos fortyogó spenótra emlékeztette, de nem szólt sem-
mit. Állt és várt. Sze ~llоmi atyja vékanp botot kerített, próbaként  

suhintott vele .egyet — ebből az első  ember rögtön megértette, most  

jól oda kell figyelnie. Az Úristen mmezítelen, szandálos І ~ bával fél-
relökte a fövenyt borító tengeri flórat,,s .már öreged ő , fáradt, nap-
szítta, reszketeg kezével a nedves homokba rajzolta gyermekének  

és xanftványanak a: BETŰKET. Ádámnak fogalma som volt, mi  
történik, de nem mert szólni egy szót se. Dolga végeztével Isten  

megparancsolta "Adómnak, hogy addig .álljon a furcsa ákambáko-
mik előtt, mfg be nem esteledik, aztán elment. Ádám j'ó sokáig szem-
lélte a számára egyetlen kérd őjellé (?) összeolvadó cirkalmas ro-
vátkákat,majd elnézett felettük: ott, 'ahol az ég rásimulta tenger-
re, valahol a távolság végén smár jelentkezett az alkony skarlát  

pírja. Ádám ekkor araég nem lehetett tisztában a szimbólum fogal-
mával, de hianyát bensője legmélyén érezni kezdte. Ádám els ő  ta-
lálkozása a betűkkel így a naplemente jegyéb еn zárult — a tenger  
elmosta saját betűit, leereszkedett a sötétség, miközben Ádám mel-
lében furcsa érzéstik kezdtek kavarogni: az est büdösen ég ő , gyanú-
san imbolygó mécsest ,gyújtott Ádám ,  tudatlan fejében, a hatalmas  
űrben pi'slákolб  lángot, s ha Ádám által pontosan arcég definiálatla- 
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nul is, de — еrzelmeivel összekötve — koponyájának visszhangzó 
burkáaban a költészet fogalma kezdett érlel ődni. (Aztán — bizonyos 
értelemben — minden költészetté lett, ami valamiképp ais 'hasonló 
ehhez a hosszan tart б, egy csapásra be'következ ő, nehéz szülésre 
emlékeztető  megvilágosuláshoz ...) Isten után Ádám is hazament.  

Pontosabban: Ádám hazament, Ihazamehetett, Isten, a Mirndenható, 
viszont nem: ő  mindenütt otthon volt, ennélfogva sehol sem volt 
ot~han kóbor kutya mád fára csatangolt a saját birodalmában, s 
megpróbált oroszlánként ordítani, míg el nem veszítette lába al бl 
a talajt. Ezzel maga Isten — valahol .a költészettel karöltve — a 
tragédiát segítette világra, vitte színre isteni színjátékában, akarat-
lanul is :mindördkre összekötve azt a ,,.fenséges bukás" fogalmával, 
ami ekkora már nem ais lehetett annyira fenséges. Isten, a hazát-
lan valójában a saját nyavalyáját ruházta át Ádámra, mikor ki-
űzte ősünket a Paradicsomból, de egyelőre még nem tartunk ott .. . 
E — ki tudja, ihanyadik — magasba ívelő, odafenn vitorlázó, ,tájé-
kozбdni próbáló, rikácsalva ,alászálló sirály-röptünkre nem is a cél-
ból került sor, hogy megírjuk a iműfajok történetét. Csupán annyit, 
hogy maga Isten — isteni mivolta ellenére! — maga volt a testet-
lenségében megtestesülő  fájdalmas, nyughatatlan örökmozgás —
fluktuáló esszencia, lüktet ő  szellem, tévihi ~tei~nek hihetetlen sorozatai 
ellenére is. 

Ádám néha megmosolyogta, de alapjában véve szerette jó öreg 
Mesterét. 

Most viszont zavartan tért haza Ádám, јelindultságában semmi 
érdemlegeset nem tudott mondani egyetlen barátn őjének, egyetlen 
.eszmetársának, Évának azaokról a dolgokról, amelyek megpattin-
tottak együgyességének látszólag tökéletes véd őpáncélzatát. Életében 
először érezte magát idegesnek; medd ő  erőlködésében hiába kereste 
a szavakat, csak összefüggéstelen dadogás jött ki kiszáradó torkán 
— nem tudta megfogni a lényeget, pedig most nem beszélhetett ér-
telimetlenebbül, amint azelőtt, de most végre .tisztában volt cseppet 
som isteni nyomorúságával, összefüggéstelen makogásával, széthulló 
gondolatainak ziláltságával. Hiába igyekezett mondatait csokorba 
gyűjteni, úgy nyújtaani át egyetlen hozzá hasonl б  társának, a közlés  
félwton megakadt. Semmilyen, Évához méltó оsokrot énem tudott itt  
Ádám egybeszedni. Semmit, amivel ki tudta volna fejezni a lelkét 
mardosó, hirtelen támadt ,félelmet: mi Úristen szándéka vélem?  Ha 
nem tudod másképp eimondanai, ülj le nyugodtan rés írd meg —  

mondhatta volna az érlelődő  ősnyugtalanság karmai közt verdeső  
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leendő  (?) szeretőjének Éva, ha :ti ~sztáb.an lett volna az írás fogal-
mval. l]lj le nyugodtan és írd meg! Később Éva szintén elsajátí-
totta az írás minden csínját-bínj, t, fa пdorlatát, rádöbbent az írás 
előnyeire, ugyanakkor őrült hátrányaira is: az írás isteni ,mivoltán 
túl ő  úgyszintén felismerte annak ördögi jell сmvonasát —amibő l ő  
is megértette Isten vív бdását, feTislmerte Isten szenvedését, de ez mit  
sem változtat a dolgok további alakulásán ... Aznap .éjjel nehezen  

aludtak el mindketten, mintegy védelmet keresve az álomban, egy-
mást átkarolva, szorosan összefonódva — Éva és Ádám, Ádám és  
Éva, férfi ,és nő  az éden ege alatt, köztük az érlel ődő  eredendő  
bűnnel, ami — mint láthattuk fentebb Isten orvosolhatatlan, ön-
magábбl eredő  talajtalansági nyavalyáját illetően — csak kisebb baj  
lehetett a nagyobbnál: Istennek komolyabb ,problémái voltak annál,  

mint amit a későbbiek hoztak fel o оkként a kiűzetésre. Persze, itt  
nem arról lenne szó, hogy a testetlen Isten arcának emberi felével  

nem lehetett egy kicsit emberileg is féltékeny Ádámra, csupán arról,  

hogy nem az ,eredend ő  bűn miatt ikerült sor később arra a végzetes  
expelláaiбra; pontosabban: az eredend ő  bűn imiibenaéte egész máshol 
keresendő , mint ama bizonyos aktusban, melynek ábrázolására ké-
sdob maga az írás Fis hallatlan rugaLmassága folytán — képessé  

vált. NEM. Ez a későbbi manipulatív ,demagógiák haj:mereszx ő  ana-
gyarázata, melynek okait és céljait iismerjiik olyannyira, hogy talán  
fölösleges ismételni. Az ószbont б  leegyszerűsítés és együgy űség re-
séjét, melyből 1ѓe1elmetes, 'szőrösen gyűrűző , villás nyelvét öltögető ,  
glóriából az emberi butaság olimpiai lángját okádó iközépkor szü-
letett — tisztelet a középkor ezzel ellentétes tendenciáinak! —, kö-
zép-kar, amely aztán sajnos .nem vezetett egyenes úton az ember  

maradéktalan felvilágosodásáig. Ezt csupán sapnál:hatpuk manapság,  

hisz nincs rá •mád visszapergetni az éveket. Csupán megpr бbállhat-
jukmegtenni a megtehetőt. Ma.  

Valamit a közép-kar ellen?  
Hogy ne körülményeskedjek: a г 'l t homályába vesző  Isten hisz-

szas vívódás, .fájdalmas lelki:tusa után — MERT AZ Ő  ÜTJAI KI 
FÜRKÉSZHETETLENEK! — úgy döntött (mert emberebb volt az  

embernél?), hogy imegtanitja ibizaпyos ,szempontokból rémségesen 
korlátolt teremtményét a gondolkоdás nem egyértelműen negatív  
ördögi művészetére, (még ha ezáltal a lehet ő  legnagyobb veszélyt 
zúdítja is a saját, rozoga, a kri ~ti,kai gondolkodást (nem holmi kritai-
zőrködést!) igencsak igénylő, fellegek rközt lebegő  országára. Mert  
Istenebb volt az Istennél? Ebből a szemszögből Isten csakugyan  
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ti :szteletreméltább volt aninden „isteni" embernél, hisz felfogta vé-
gességét az (öndmaga szabta?) id ődben... Más szóval: Isten ősziitén 
szerette fiát, Ádámot, s nint gyönyörüszép ;gondolkodó lényt ІІ .ttа  
ő t viszont legmerészebb álmomban, még ha az álamnak állandóan  

egy vége is lett: Ádám ,bukása. Isten .kívánta Ádám felemelkedését, 
mert talán az ismegfordult a fejében,  hogy megosztja Ádámmal  
legfelsőbb, imperátori trónját, s nem mindig hitt az. álom sorsszer ű  
végében — tehát kételkedett önimagaban, szentségében, nieuly  szem-
pontból megint csak tiszteletreméLtább volt vélt ste пeknél ... Mi-
óta templom van, azóta Isten. лmncs. Közép-út pincs? Isten, az égi  

autoritárius hatalom, sosem megismétlődően visszavonult. Mint  
ilyen Isten megszűnt. Mint olyan: változatlanul létezik. 

A hűvös éjszakai szél elfújta a .mécses Lángját az édenkertben is 
— Éva és Ádám, Ádám ás Éva még szorosabban simult egymáshoz.  

Ha Éva vicces (ironikus) kedviben lett volna, azt is kijelenthette  

volna, hogy Ádáam (hihetetlen, felbecsülhetetlen) potenciáját tön+kre-
tette a ,gondolkodás, de ilyesmit nem mondott.  

Másnap Isten alig kivdhet ő  pontként jelent meg a fövenyen, az-
tán egyre nagyobbodott, míg Ádám .vegyes érzelmekkel várt rá. Ki-
csit még mindig lúdbőrzött a hideg éjszakától vagy talán attól, amit  

félig tudatosan, félig ösztönösen sejtett. Ádám egy pillanatra a jö-
v őbe látott? Nem fogalmazódott meg benne pontosan. Félt is, nini  

is. Jöjjön, aminek jönnie kell. S Isten jött, Lassú léptekkel, ,haját  

isteni gondok őszítették, domború homlokát isteni gondok ráncol-
ták, lépteit isteni gondok nehezítették — vállaira isteni 1bú telepe-
dett, de jött, mint maga a kinyilatkozás, mindörökre homályossá  
téve Ádám előtt a jövő  képét. Adjisten! (...) A sirályok vijjogásá-
nak és a homokba rajzolt ábrák összefüggésének kissé összefüggés-
telen megértetésével egyid őben Isten anegértette verg ődő  tanítvá-
nyával a napkelte/naplemente változását is, valamint — felcsigázva 
Ádáam érdeklődését — a puszta ,rögzítés kérdésén túl a világosság 
és a homály törnör szintézisének, а  mјубѕzі  ábrázolásnak lényegét.  
Sokait beszélt ámuló tere ~mtm ~ényének a jó és rossz, rút rés zép dia-
lektikus harcánál (ez utóbbival kapcsolatban talán épp Éva lágy 
ár. amvanalasságát állítva szembe Ádám szögletes otrombaságával). 
Elmerengve mesélt a görög m ,italágia utolérhetetlen szépségeir ől, az  
ógörög szobrok tökéletes aranyairól, az erotika és a pannográfia  

különbségeiről, ldheletfinom pasztellszíie ~kről és jajvörösökről, hu-
pikékeknő l, továbbá lübazöldekr ől és koranvfeketékről; szabatos rí- 
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mekről és a HСBRISZ .fogalmáról; a misszionárius pozíció (póz?)  
éldnyeiről és hátrányairól; párhuzaimakróil, allegóriákról, .metaforá-
ról, metabolizmusról, katarzisról, orgazmusról, ikecskerímekrdl, kard-
táncokról, kardcsörgetésekr ől, magasztosabb témakról. A dráma 'le-
hetőségeiről, külön figyelmet szentelve az ÁRMÁNY szerepének  
Shakespeare műveiben. Mindezt rendkívül lebilincselően, állan-
dóan új és ú ~j összefüggésekre hívva fel a figyelmet, minduntalan új  
színekben tüntetve fel a dolgokat. Isten Ádámn őkvégül is az ,élei, 
az ÉLET TALÁN SZÁMÁRA SEM EGÉSZEN VILÁGOS mirá-
kulumát próbálta megmagyarázni, mindenr ől megfeledkezve... Ez-
után fáradtan, ajkán furcsa, mar-smár imazadhi.sztikus mosollyal el-
fordult tanítványától, s a távolba révedt. Ádám alig hallotta meg 
a halk kérdést: 

S most mit látsz? 
Ádám nem tudott erre mit válaszolni, de aztán, ha pillanatnyi  

tűexponáltságában felindultan, kezdetlegesen dadogva is, de gan-
dolkadás nélkül egyfből rávágta, a sirályok parabolikus röptét szem-
lélve, hogy:  

Új horizontokat!  
Isten kesernyésen mosolyogva bólintotlt,majd — inkább úgy,  a 

szakállába mormogva — vázolta glabáli ~san és sejtelmesen Ádám 
előtt a könyörtelenül bekövetkezhet őket, ezzel együtt önnön Isteni 
иégességét is, mint azt már többször említette, csak senki sere akart 
gondolni arra, hogy az ilyesmi tényleg 'bekövetkezhet. 

Még sokan lesztek, s majd templomokat fogtok építeni, s ak-
kor is — hitetekkel ellentétben — áldozatokat fogtak bemutatni te-
hetségtekhez s nejetekhez képest, s esdekl ően fogjátok szemeiteket 
Isten cafrangjaira emelni, szemeitekben .a véres bosszú atavisztikus 
kielégületlenségével — de akkor én már nem leszek! 

Ádám nem értette ... Nem akarta elfogadni... Кёs&ьb — a pa-
radicsomi idő  múlásával egyre türelmetlenetbbé válva,fiatalos meg-
boсs .ánhatatlan Ihévvel — megírta ,és közzétette az: ANARCHIA  A 
PARADICSОМВАN cítmű  írását, amelyen kés őbb szívesen változ-
tatott volna, de már nem l őhetett (talán nem is akarta eléggé). —
Ezáltal mindenki sorsa .megpecsételődött.  

Isten nem tartott lépést az emberrel —  írta Thomas Mann, mind-
egy, kinek a szájálba .adva a mondatot. Tihamas Mann, a tízagyú,  

tízkez ű , ezer kerekű  szörnyeteg — hatalmas, klepa, radarozó fülei-
vel. Béke poraira.  
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Manapság, amikor az emberi „ész" potenciájának robbanásszer ű  
kit вΡljese:désével, szaporodásával, Ist вΡn kezdetleges módszereivel szem-
ben az apró üzekedéséken ,és szerepvá'ltásokan túl a ki űzettetések 
milliókat érintő  finom imódszereiwel rendelkezünk, okot rés okozatot  
szemrdbbenés nélkül felcserélve, a morális és az orális kvalitások  

határat hajmeresztően, hibbant kacajra ingerl ően elmaszatolva  ..., 
amikor a devalvált, .megmanipulált, megrugdosott, megabszurdizált,  

feljelentett, bejelentett, kijelentett, hazament, elveszett, leigazolta-
tott, tükör ,elé állított, letérdeltetett megfenyített, mint valami-
súket-fasz felállított, közveszélyes őrültrnek kikiáltĐtt, fülön. fogott,  
seggbe rúgott, ,megvádolt, rosszul megoperált, kiagyalt, identitását  

veszítette, megváltoztatorot, lejáratott neon létez ő  öreg Isten sem tud  
hová ;bújnia nemrég araég sajátjának tékintett univerzwmáiban, az 
űrben, akkor, amikor végül Ő  som tudja, mi elé rakja kezét ijedt  

pőreségében, mire van szükség? Még egy kiűzetésre?  
Isten verekedett a kocsmában, de alulmaradt.  

ISTEIVTNEK KÉPZELI MAGÁT AZ ÍRб? ESETLEG EMBER-
NEK?  

Nem., az író nem képzeli magát e kett ő  közül egyiknek sem, leg-
főképp valami harmadiknak nem. Az író ázottan ül a lavórban,  
mint jegy kis :szörnyszülött valami pörögve felröppenni készül ő ,  
kiköpött citramtmagokkal téli csészealjiban, önmagába kapaszkodva  

ijedtében, félelemmel vegyes, de anégis komoly arcot vágva az egész  
isteni kérdéshez — valamerre gravitálva. A centrifugális er őnek  
köszönhetően :kicsapádб  khaky lbarnára festi körülötte a gyerme-
kien idillikus képet: Patina. A patina ellenére az író ,még gyermek 
(sőt: ,túlhajszolt gyermek), s talán sikerül maradnia is, a tévhitek  

hihetetlen sorozatai ellenére. Író a lavór paradicsomában. Vajon  

író-e? Vajon emiber-e? De annyian képzelik magukat embernek, 
hogy itt az írónak nem is lehet különösebb dilemmája: elkeseredet-
ten csap Thomas Mann klepa fülei közt megnyúló arcába. Szörnye-
teg! —  kiabálja, hisz ..., hisz az. író — paradox mód — minden  
„hősével azonos".  

.a) Elkeseredetten csap Thomas Mann kupa fülei közt megnyúló  

arcába, mert féltékeny.  
Szörnyeteg! —  kiaibálja, mert indulatos.  
Minden hősével azonos, mert rwhátlanulnagyjából egyformák  

vagyunk mi mindannyian, a rögtön szenet szúró különböz őségek  
ellenére is.  
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d) Isten ruháját 'lerántva az íródöbbenten áll Isten kend őzetlen  
nagysága előtt.  

Az író kilép (az „író" kilép) a lavórból, végigkacsázik a konyha  
kövezetén, kis felszáradó pocsolyákat hagy maga után, nem talál tö-
rülközőt, szidja az earnberiséget. Neki elképzelései vannak. Kiemelik 
a lavánbбl, lefektetik.  

Az író Isten felé kacsintva emberré lesz.  

EMBER, MIÉRT NEM OLVASUNK?  

(Нány óra? — kérdi valaki. Későre jár. Leteszi a könyvet. Má-
ra elég volt.)  

MIÉRT NEM OLVASUNK? 

Talán azért, mert szazadunkban, 'amikor a jó öreg Isten sem tud  
elég messzire szökni tőlünk, a legkülöm~félébb vastagságaž kábelekkel  
körültekert földgolyónktól, mindent behálózó antenmákkal telet űz-
delt, mesterséges, töksérves, önfert őzött balygбnktól, hol anódkatód  
apró ozmotikus •sérelmeinkkel, napi nyomdafestéket nem t űrő  poli-
tikáinkkal, villоgб  reklámainkkal, szögletes kerekasztal-beszélgeté-
seinkkel, a legvalószerútlenebb giccses 'állításainkkal és heti haj-
meresztő  örökzöld képtelenségeinkkel Ibufogjuk tele az étert — már  
nincs is szükség az írásra. Életünk egysávú kifutópályáján. Fogal-
mazna f,gy az író. — Mindenesetre nem kielégít ő  a válasz ... De 
Isten már messze j.ár, s — úgy tűnik — esze ágában sincs felelni 
a kérdésre. Isten szökésben van, Istent körözzük, de Isten öreg 
lábain is akkora egérutat nyert csattogó papv.csaiból kiugorva, .hogy 
elképzelhetően nem ІёгJёk utol soha. (Te is, fiam, Brutus?) Túl sza-
porán szedi kurta végtagjait,talál álnevet, cserél álarcot. Mondhat-
nánk: istenien Ihúzza a csíkot. Isten &gény ~li adistanciát, azt a biz-
tonságostávolságot, ,melyről szemügyre veheti képt еlen művét? Ezt 
sem tudhatjuk pontosan. Lehet, hiába is faggatnánk, kérnénk, ő  
mondja meg nekünk, mit szitinibolizál az író ezen a földkerekségen. 
Lehet, hogy Isten csak hümmögne és mosolyogna a bajsza alatt 
(konspirálna); ha pedig egy kicsit megszoronga гtлánk, akkor azt 
felelné mentegetőzve — immár nem nagy alkotókedvvel —, hogy 
a világottalán ő  teremtette, ha már így mondják; miért, nem tud-
ná megmondani; s hogy az író pedig miként igyekszik megteremteni  
a maga világát, az nem az ő  dolga, mert az írót maga a világ te- 
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rémtette. Egyszerűen .nem váll'a'kna semmi felelősséget az egész világ  
nevében, sőt, lеhet, ő  is támadásba, lendükne — pedig sokan való-
színűleg épp azért nem olvasnak, mert .az írásban még mindig va-
lam,iképp benne foglaltatik a valamikor még biztos kez ű  Tanitó  
nádpálcájának éles suhintása. A tengerparti sirály k fülsért ő  ,vigjo-
gása, a .hullámok (a)ritimikus morajlása, a maró só lerakódása -- a  

mélytengeri sötét világ csápjaikon apró viharlámpákat hordozó, ы-
lietetlien formagazdaságú groteszk ,és érthetetlen lényeginek hihe-
tetlen fintora.  

Ezért nem?  
Odalenn csak a lapos lenne az egyetlen elfogadható forma?  
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa."  

(Máté hegyibeszéde, Ev. V. 3)  

Isten milliárd iÍémyévre valn tőlünk, az Istentől elrugaszkodott  
(ön-elidegeпü ~lt?) író pedig ül, gondolataiba mélyedve, gyakran je-
lentkező  kételyeinek ,hullámvölgyében, önnön (körforgásainak börtö-
n гében — miközben úgy érzi, anégsam nagy szentírás az, amit m ű-
vel, de nem 'tud lemondani róla, bármi történjék i 's. 01 tés pislog  
kifelé a magárai ranxatt lavór alól, ő  levelibéka, várja a következ-
ményeket, hamis lmakba ringatja magát, aztán ismét •nekitáltoso-
dik; lesz, ami lesz, ő  megmondja. Aztán meg is mondja sokszor, így  

vagy úgy, gyönyörű  szimmetrikus mondatokba ömlesztve mornda-
nivalóját, esetleg még !mindig kezdetlegesen dadogva, de örül, ha  

úgy érzi, dadogása ellenére sikerült áttörnie elszigeteltségének ese-
tenként egy kicsit vastagabbnak is vélt burkát, s öröme ilyenkor  

nem mindig egyszerűsíthető  le emberi 'vagy iisteni eredetű  hiúsagra.  
— Ez az író egyik nyílt titka.  

Mint cifra példány, ott kuporgott ő  Noé 'bárkájaban. Vajon ott  
lesz-e a következdben?  

Ennyit a fajfenntartás ösztönérdl. Ami az elkötelezettséget ille-
ti: az író, az Író istenre rontása történhet hitvá ~nyul is, de a 'hitvány  
szónak ama hit gyökere még mindig jelenthet mém ~i elkötelezettséget  
is. Van ebben valami ilyen i ~s, még ha századunk emberének és Is-
tenének útjai különváltak is. Külörnváltak, ide .. .  

Azért ... ,  azért az író ,még in бhа  mondja:  
— Bassza meg az isten, bassza meg az isten, bassza meg az isten  

— IS.  



MIЕRT NEM OLVASUNK? 	 49  

EZÉRT NEM OLVASUNK?  

Mert az író istenkáramló, vulgáris, ocsmány és fölöttébb unal-
mas? Mert esetleg buta? Mert sok benne az is. Mert ez is, az is?  
Mert közhelyszerű,mert haragos.zdlid, mert skarlátvörös, mert hul-
lasápadt, dek бdolhatatlan, :szerfölött egyszer ű  iés módfelett összetett?  
Mert pocsék, minősíthetetlen és zseniális egyszeunélyben? Férfi vagy  
nő , vagy éppen androgin?  

Erotikus, pal ~itikus -- vagy éppen sztoikus?  

Csakugyan elkötelezett, vagy csak lekötelezett?  
Anarchista, pacifista vagy alkoholista?  
Kutya vagy macska?  
Vagy ezeknek a fogalmaknak mancs is közös vonásuk?  
Ki fia, borja?  
Tud-e írni?  
Kompromittált-e?  
LANSZÍROZZUK?  
Valami hiányzik belőle, az igazi prбza Thomas Man:n-i igaz ve-

retéből, de lokális használatra jó lesz. Kisebb sebekre...  
Az istenit? —  szilt János, aki neon kis irodalmi axnbi сiбkkal lett  

megáldva, s képzeletében 'szemtanúja lehetett a Hatalmas Lanszí-
rozásnak, tehát volt -anyaga. — A masírozó hétangyalát! Jánosbбl  
robbanásszerűen törtek ki a mondatok. Isten hagyta publikálni?  
Nem is volt beleszólása? Szóval:  

(a Világ) vége  
(Világ, én ma fölébredtem?)  
(VILÁG, ÉN MA. LEFEKrt1DTEM?)  
Szóval: ókor előtti kor, ókor, középkar, újkor — korxalan kor.  
Furcsa: János Isten jobb keze volt az .id ős ,időtlenségben — ré-

mes álmaival, véglátom ~ásas és agyrémisztő  jelenéseivel, ijedten  
kunkorodó zilált szakállával, felkékül ő  ajkaival, melyekkel nem  
tudó elzárni útját érzelmeinek (egyesek szerint .meglehet ősen „ha-
bagajz alak volt"): Láttátok? Szzzamegaszent! Úgy rátettünk, mint  

soha eddig rövid történetünkben.  
S látott ő  Patmaszrбl rémülettál kimeredő  szemgoly&ival szét-

robbanб  lapokat, kiegyenesed ő  gemkapcsokat, kiboruló tintát, szét-
f röccsenő  golyбstallakat, röpködő  tollakat — visszatérő  korokat.  
Kiradírozott radírgumikat, lavírozott sanda .lavírozókat. Mint gye-
rekek gazdátlanul himbálódzó ihintalovát, régi ügyvédek félhe пgerre  
feszített itatóspapírját — íróasztal márványlapján kappan б  hom- 



50 	 III  

fokát. Gazdátlanul csengő  telеfonokat, sírб  .asszonyokat, ferde gon-
dolatokat. inmaguk ellen felsorakoztatott mondatokat, rnegthurcol б  
.kijelentéseket, szíven szúró felkiáltójeleket, ravasz ajánlásokat, fel-
ránően :kurzív dedikálásоkat, szétlapított „szóсsö eket", elpattin-
tott hajszálerek et — fejbe tolul б  vért, reszkető  kézt. Mellen pate-
tikusan feltépeti•ingeket, ide l őjetek! Süvítő  ólombetűket, küszámít-
hatatlan gellereket, kiborul б  nyomdafestéket, kifesl ő  könyvkötése-
ket, titokban átсsOportosított könyvjelz"' et. Magfirkált tartalom-
jegyzékeket, .röpködő  állítбlagos „szamárfüleket". Hars оnázó an-
gyalokat, megbotl \ apostolokat, г ΡmвΡgtorló arkangyalokat. „Angyal-
bőrben sátánaktit", rajvonalban kattogó :megkérdőjelezett írógépe-
ket. S mint mondó: „Ezek után még látomásоrn vala, és íme, ajtó  
nyílt meg az, .égben, és az els ő  hang, amelyetmint harsanót hallat-
tam velem beszélni, Igy szбla: jöjj fel ide, és megmutatom neked  
mindazt, aminek ez ~ rkután történie kell. És ,én azonnal elragadtatás-
ba estem (!) és íme, királyi szék vala elhelyezve az, .égben, és a ki-
rályfi széken ült valaki. És az Ott ül őnek tekintete hasonlб  vala, a  
jáspishoz és a kárneolhaz; és szivárvány vala a kirá'l'yi szék körül,  
hasonló a smaragd színéhez. És a királyi .szék körül huszonnégy  

szék, rés a székeken huszonnégy vém, ült, fehér ruhákba öltözve, és  

fejüköm arany korona. És .a királyi székiből ,villáanok ,és szбzatOk és  
mennydörgések törtek elő ; és hét fáklya égett a trón el őtt: az Isten-
nek hét szelleme. És a királyi szék előtt mintegy üvegtenger vala,  
kristályhoz hasonlб ; és a királyi széknek közepette бs a királyi szék  
körül négy élőlény, telve lszeanekkel elül és hátul (ez a kiemelés is  a 
többihez hasOnlбan a VILÁG, ÉN MA FELÉBREDTEM! ! ! c. kötet  
szerzőjének kiemélése — B. A.). És az fels ő  élőlény oroszlánhoz  
vada hasonló, és a második élől'ény tulokhaz hasonló, és a harmadik-
nak az emberéhez hasonló arca vala, бs a negyedik élőlény repül ő  
sashoz !hason'lб  ... És a négy élőlény anindegyikének hat-hat szár-
nya vala. . ." És mindegyiknek egy-egy bet ű  volt a csőrében, és  
így igyekeztek megfogalmazni az: igét. ÉS LÁTÁ Ő ,  REMEG'  
UJJAI KÖZT OLVASбJÁT SZORONGATVA, A HATALMAS  
iTÉSZ OKKLGSAPÁSÁT. Persze, Isten mindezt ép ésszel tovább  

nem nézhette, s a világ hetvenhét milliárd repeszre szakadt: csu-
pasz, törékeny fdldgolyónk lebillent a Világmindenséget .tartó ho-
kedli pereméről.  
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Ma különösen barsonyas reggel van. Lassacskán — iegaláibbis ami  
engem illet — harmadik évtizedünkbe lépünk. Nem sok. Közeledik  

a közép=kor is aztán. Szeretnénk visszafordítani az id őt? Nem. Az  
időt nem szeretnénk visszafordítani, mert lehetetlen eddigi Ismeri-
teinik birtokában. Ma 1983. június valahanyadikát írunk antekrisz-
tum. Mindenkinek legalább egy könyvet a farzsebébe? El őttünk a 
Gutenberg-galaxis paradoxonokba hajló útjai, :reménytelenül átha-
tollhatatlan rengetege — szárnyaink ifesztávolságánál szélesebb, re-
ménytelenül ekeszeg seggünk alá kuporgatihatatdan tojásha'l ~ma.  
Agyunk befogadбképességénél sokkal nagyobb mindennapi leckéje,  

kitartásunk/fordulatszamunk cs ődje, végtelenségünk il ~lúziója — kü-
lön ibetűre bomló világ?  

Éljünk ezer évig a anegszerezhet ő  Ibölсsesség csalбka reményében?  
Ne. Ehelyett: messze a „világtörténelemt ől" tegyük meg a meg-

tehetőt .. .  
Ma.  
Különösen bársonyos reggel van. Bódít б  és sokat sejtet ő . Te ,  fáj-

dalmas, Isten ösvényén 'kanyargó o vasó, kiálts fel háromszor: 
Ki világosítsa fel értelmünket? 
Ki tökéletesítse akaratunkat? 
Ki erősítse emlékezetünket? 

Te, dicsőséges olvasó, :ismételd meg háromszor:  
Ki gondolatainkat igazgatja.  
Ki szavainkat vezérli.  
Ki cselekedeteinket kormányozza.  

Ma különösen bársonyos reggel van, friss kenyér illata árad —
lébeg és szertefoszlik a leveg őben. Olvasó! Bocsásd meg vétkeinket,  
elferdüléseinket, szánandó biblikus pr бféсiáinkat, zavaros figyel-
metlenségeinket. Ma olyan reggel van, amikor minden unegbocsát-
tatik. Még üresen kongó frázisaink iás. Ma minden a múlt homályá-
ba vész. Előttünk a holnap, s keljünk építő  jellegű  birokra egymás-
sa'l — bocsássuk meg egymásnak közös eltévelyedéseinket, paradox  

zagyvaságainkat! Hisz nerce vagyunk mi valójában b űnösek, ez  
szempont kérdése csupán. Ne higgyünk rosszhiszem űségek a priori  
durranó porfelhőinek.  

Mi az, ami anegtéhet ő  ma? Most higgyünk vagy ne (bármiben is,  
bárkinek)? 

Mindegy. A szétfoszlott mondatok bet űiből hordjuk össze újra 
pártbeszédeink égbe nyúló , ;babiloni tornyát". Ennek így kell lenni 
pozitív kicsengésűnek. 



VARÁZSTÜKÖR  

DANILO KIŠ  

A történet ezúttal nem. „in m ~edias res", !mirndj:árt a s űrej:énél kez-
dődik, hanem fokozatosan bcmttоgatja szárnyait, .akár az alkonyat  
az erdőn. Ez az erdő  pedig sűrű  tölgyfaerdő , olyant gubancos, hogy  
a. lemenő  nap fénye csak itt-ott, !valamely .megrezzen ő  levél szeszwó  
lye szerint tör utat magának egy pillanatra, vérfdltként elcseppen  
az zavaron, majd mimdjárt el is ienyészik. A kislány nem veszi ész-
re, atminthogy azt sem, hogy vége a napnak, lassan-lassan fbealko-
nyull. Mással van elfoglalva: egy arókus nyaktör ő  ugrását követi  
tekintetével, az állat hosszú farka kúszik fölfelé a fatörzsön, de  

olyan fürgén, hogy olytóé tí'tnik, mintha Tétegyformán mozgékony  

és gyors, de 'tényegében mégis két kübönböz ő  erdőlakó versenyezne  
egyгmással: az els őnek, az igazi ,mбkusnak sima, vörös bundája,  
errљernek pedig, amelyik szorosan a nyomában csörtet, hosszabb és  
világosabb szőre van. Nem ikrek ((garndalja alkalmasint a kislány),  
ámde egyazon 'apától és egyazon m.yáat бl valló édestestvérуk. Csak-
úgy, mint ők hárman, Hanna, Mi,riarn rés Berta (azaz j бmaigra), ők 
is egyazon apától és anyától születtek, hasanlitamaak is egymásra,  
mégis különtböznek, Hannának rés Mi.riamnak, péltdául', fekete a haja,  
mint a. szurok; neki, Bertának, vvszont vörös, lángvörös haja van,  
varkocsba fonva, amely majdnem olyam, mint а  mtiókwsfarak. Így  
marfondirozik magában a kislány, miközben az ,esthomályba bo-
rulб  erdőben továbblépked a nedves avaron. Azután, йтќnit az álom-
ban, passzú tnyakú gomv kba, egész ,gombatelepbe bottik, amél!yrdJ  
pontosan tudja, noha senki sem mondta neki, hogy mérges: riasztó  
kirvézésle árulkodik rбla. (A kislány Horn terved, a kislrá,nynak ütgaza 
van: az Ithyрhal гΡ~s Impudicus nevű  rrnérges gantibárбl van szó, annyit 
6 nem tud, nem volna szabad ,tudnia.) Lakktopánjával rugdossa és 
mintegy dühödten tördösi őket. Gipe1161, ni csak, nem is sárosak,  
mert valóságos levélszőnyegen thaiad; ,egy лedül a fényes lakk horiá- 
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lyоsadott el kissé, ahhoz hasonlatosan, mint almikor almára vagy 
tiikörre lídhel az ember. Err ől jut 'eszébe, a 'zsеbéb&l ,előkotor egy  kia 
kerek tükröt, az apja vette néki .egy cigányt&1 a szegedi vásáron.  
(Fiatal, bajszos, félláabára: s.án іta cigánylliegány, az vállkapcája tele vált 
arany fogakkal, s rézüstöket ,árult. Ez volt az egyetlen tükre. Ri-
mám ~kadоtt az uraságnak, vegye meg „a lelke üdvösségéért", alcsón.  
Aznap még semmit sem árult, oszt 'beteg a .:gyere'ke, már csak 'hálni 
jár `belé a lélek ... „Eh, cigánykodás.") 

A kislány az ;arcához emeli a tükröt, egy ,pillanatig semmit som 
lát benne. De csak .egy pillanatkg. 

Az a dű lőút, amely ha nyugatnak !tart az ember, bevisz Makóra 
(sőt, ;enyihe ívben letérve róla ,északkelemnek, akár Pestre is), az 
évnek ,ebben a szakában könnyen ijárható, imég énem jött .el p.z ár-
vizek ideje, a Maros még nem tönmött ki. Közvetlenül Arad határá-
ban kezdődik — a téglagyárnál egyszeribe vége szakad a makadáun--
rnak, s onnan ,már .nyáron poros, tiélen — ha nincs éppen víz alatt  

gidres-gödrös, kátyús fö:ldwt vezet tovább. A port azonban az 
eső  is sárga, csirizes sorrá változtatja, .ragad is — hogyne ragadna  

a kerekekre, ►kiillőkre, s a lovak patái úgy merülnek el benne,  
mint a itsz љаn. Még a könnyű  csézák lés alispán úrék fekete ho-
mtakfutója után is mély nyomok maradnak .a sárban, hát még ez  

utána házilag öss-zeeszkábált, nehéz; szaekér után, amely+be Ikét loan-
ha nagy 16 van fogva. 

Az ernyőtlen bakom negyven rév körüli úr ivl, a fáradtságtól le-
ragadó szemhéjai nagy, fekete szemeket takarnak. A 'fején kopottas, 
merev karimájú kalap. A gyeplőt, szarvasbőr kesztyűbe bújtatott 
n,a,gy markába fogva mindkét ►szárát, félkézzel, lazám tartja, lát-
szik, tapasztalt haj,t б . A másik keziében vadonatúj, rézveret ű, vé-
kony bőrfonatos, amolyan kivaigyiskod б , ibasrnbusznyelű  ostort szo-
rongat. A fonatot záró piros bajrotól számítva már egészen ,hastinál-
hatб  ostor, amely úgy süvít, mint az istennyila. 

Tulajdonosa eddigebé csak еgyetlenegyszer 'hasz.nálta, гtégpedig  
Arad uto.l і sб  házainál, ►ott, ahol a makadám földútban falytatódilk.  
Azazhogy, az igazság kedvért szólván, 'kétszer: el őször a bolt  
előtt, csak úgy kedvtelésbál, próbaképpen, elhagy a vadászfegyvert  
mustrálja az ember., amikor eloszür veszi kézbe. Amikor roehát  
vevő  válahoz szorítja, a fej& félrebillenti, a bal szeimével hunyorít,  
a jobbal pedig Célba veszi a kakukkгadarat, amely éppen ;kisétált  
a faliórábбl, majd amikor cбUba ve~ttг, azt mondja „puff, puff", le- 
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engedi a .puskát, lenyitja a két csövet, beléjük kukucskál, szearnügyre  

veszi a faragványos puskatust (futásában megtorpant szarvast ábrá-
zol), megsaccolja a fegyver súlyát, вiјközben •a kakukk már él is  
tűnt aa kétszárnyú ajt бcska mögött, a,mélyre zöld '1 ~evé1 közt piros  
rózsák voltak pingálva, úgy elt űnt, mintha darabokra tépte volna  
az apró sörét, amikor a vadász ná,duppláz оtt (puff-puff), mпwelhogy 
Pontosan a kellő  JpiUlanatban egy gondolattal előbb 'lőtt, mint ahogy 
a madár a rózsah гmes ajtó emögött keresett volna ,menedéket al:ig-
alig .érkezvén arra is, hogy ,hármat kakukkoljon. Igen, az áraamnu-
tatб  pontosan bárom árát jelez, Rózeniberg aradi szaat бcs az mmént  
nyitott, s a mi vevőnk, vagy csak vevбјеlöltünk, volt az első , aki  
a (boltjába lépett aznap délután.  

Letette tehát (hisszük, nem minden sajnálkozás ,nélikü4) a ;puskát, 
És a sarokban álló kötegb ől, a tдΡbbi öt-ihat, hasonló hosszúságú és  
árú ostor közül ,kihalászott egyet. Két kézre kapta a bambusznád  

nyelet, és erőteljesen megsuhogtatta. A náad ropogva hajladozott,  

kétszer-háromszor ráhúzott vele a .csizrnája szárágra, de ,még ez sem  

volt neki elég, hanem .kiállt a lbolt elé, az utcára, s mint valamii ha-
snisítatlan csikós, megforgatta és megsuhogtiatta az ostort a .feje 
föliöxt, majd egy pillanatban 'nagyot rantiatt a nyélen valahogy ú,gy, 
ahogy ;a horgász bevág, amikor jál megtermett kecsege vagy süll ő  
akad a horogra, vagy .ahogyan — váratlan veszélyahelyzedben —
a gyeplőt rántják meg, amikor az erd ő  kellős közepéin medve vagy  
két útonálló ugrik a. kocsi еlébe, az egyik ,mindjárt megragadja  

16 zaaibláját, a másik :meg kitépi a kocsis kezéb ől a gyeplőt, és ,a mе  -
lének szegezi ta duplacsöv űt; csattaanás hallatszott, hangos, mint a  
puskalövés, vagy majdnem olyan, és többszörösen visszhangzott  .a 
néptelen utcán.  

A boldog vevő  másodszor, és utoljára, akkor használta új szer-
zeményét, amikor az aradi mak аdámiróal a hepehupás földútra tért.  
Ezúttal igazából, nem csak iugy ,a vakvi rágnak. Ismét megforgatta 
az ostort, és elcsattintatta a lovak feje fölött. Valdeanár és Kriszti-
na, mert erre a névre hallgatott a két paripa, egyszeribe félébredt  

letargiájából, és orm&lan nehézkességét imeghazudtolva nekiiramo-
dott a sártengernek a kacsikasban ül ő  két kislánylegnagyabb örö-
mére. Sikítozva kapaszkodtak össze, mintha félnének, pedig j бszeré-
vél élvezték ezt a veszett vágtát.  

Az uraságom (ezt öne tévesszük szem elól csupán az ;imгént vásá-
ralt, új ostor miatt) angol tweed "1 készült öltöny feszült, amelyet  

szintén angol tweedből, de ,más mintázatú szövetből szabott  felöhtő  
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takart. Minden arra vall, ha csak a Ibenyam.ás 'nem csal бka, ћogy 
utasunk, .a fáradtság láthat б  jelei elleavére, .tökél'eteseп  elégedett énem  
csupán az új ostor mn аitt (ugyan, csekélység), hanem kétségkívül, a  
jбl végzett munka miaut is. Mert (drág а  uram!) nem kis dolog, +bi-
zony, nem kis dolog beíratni lányainkat a gimnáziumba, „a jobb  
házlb'l val'б" gyerekek közé, mint mondani szokás. Igen, ékellett 
hozzá némi protékci б , meg 'egy csinos kis összeg, szóval, egy  kii 
ajándék ... No de ,  hála a Jehovának, ezt most szerencsésen elgerdb-
lyéztük. Hanna és Miriam — az egyik tizennégy, a másik tiwn-
háram éves — Gol ~dberg • аsszonyn+áil_ +fo,g lakni Aradon, Іm~égpedig  
Goldberg asszonyság annyira szigorú erköl ~csü perszбna, hogy férj-
bez sem ment, pártában maradt еgёѕz életében, pedig őszintén szól-
va nem volt sem Olyan szegény, sem olyan ha szabad így imon-
darvi — ellenszenves, hogy ,ne jutott válna neki is egy Ibecsniletes  
zsidó, aki boldoggá teszi. Alighanem 'ezen +morfondírozik Bremner úr  
(mert így hívják) csézautánzatának :bakján ráz бdva s nagyokat  
huppanva, amikor a kerék valami kemiényebb rögre fujt. Hosszú az  
út inъ g Szögedéig, l~egáláubb 'két-három бra, de hát neki nem siet ős.  
Az ostort egyetlenegyszer sem használta többé, som a gyepl őszárat  
meg neon f esz.ítette. A lovak ismerik az utat, ugyanezzel a csézával  

(nevezzük így) sokszor megjárták пΡnár, mivelhogy Brenner úr, üz-
l ~eti ügyben, legalább 'havanta egyszer el+szekerezњtiј  Aradra (de Ma-
kбra, Temnesvánra, Kecskemétre, Szabadkára, Újvidékre, Szolnokra, 
sőt Pestre is). A kocsit tehát rábízza lovai ösztönére,magát pedig 
átad Іja gondolatainak. Hogy halála napján merre járnak egy közép-
eurбpai zsidб  kereskedő  gondolatait' +azt csak :találgathatjuk. Amint•  

hogy csupán ;homályos :sejtelmeink elehetnek arról is, hogy ugyan  

miről töprвnghet vagy klm ~odozhat egy közép-eurбpai zsidб  keres-
kedő  (roizenhárom, illetve tizennégy :esztend ős) lánya ;a gimrLázivan а  
való beLratkozásának és a nagyviLággal, egy ∎más világgal' — a más-
világgal — valб találkozásának napján.  

Hogy Goldberg néni, anyaági ќvdli rokonuk, nem nyerte meg  
tetszésüket, ahhoz nem fér semmi +kétség. Nemcsak azért, mert az or-
ra ІаІа tt fejlett szőrzet díszlett („bajusza van", sugdosta Hanna a n ő-
vére fül?ébe), hanem azért is, mert az els ő  pillanattбli kezdve szigo-
rúnak mutatkozott. Egyébként úgy +és olyan m бdon, hogy semarvi  
ćrtel ~me sem volt. Ma, az ebédnél, például, rálhajtotta őket, hogy a 
kenyér bélével 4töröljék ki a +tányért, ,amelyb ől lencsefőzeléket ette+ki 
Hát ;még az a rengeteg tanács, nјв tha nem valná,nak már felnőtt 
nagylánytik. Ez Illik, az nem illik. Ez hoch, az nem hoch. És hi áb.a  
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mesél édesanyám, hogy a néni „csupa szív asszony", azaz`hogy, 'ha  

jobbanbelegondolunk, csak kisasszony, mert ,ha olyan „csupa szív"  
(sugdossa Hanna a nővérke füléibe), akkor mért nem ment férjhez, 
mért nem talált férjet rrLagának, az +majd kinyalná néki a sóletos tá -
nyért! Miriam sz&lan egyetértésben, helyesl ő en ,pillоg: szent igaz:  
Gdldberg néni unalmas vénkisasszony! Ez а '. •igаzѕ g. Ami pedig  
az iskolát illeti... Rendben Van, a +tanító ,nérni szép, fiatal ,és ked-
ves; olyan csipkés, tollas kalapQtöltennény volt a fején, amilyen  

nem lehet Szegeden 'látni, és a rúháját is biz tosan Pestr ől, ha nem  
Ii бсSből hozatta. A gi гΡnnázium azonban, vaijuk be, némi csalódást 
okozott. Kívülről, hagyján, olyan, .amilyem kéld is, hogy legyen• 
nagy, ,sárga épület, új tét ővál és körös-körül kerttél. De ,belülrő l .. . 
A padok (mert megmutatták nekik az оsztál vtenmet is, ahová járni 
fognak) ppolyanak, mint Szeigeden, esetleg egypár cen+tivél maga-
sabbak, a jó fene tudja, de épp0n sötéték, sötétzöldék, ,tintapacásak,  
s ugyanígy össze vannak firkálva, (karistolva, mint odahaza: nevek, 
ábrák, képletek — kitörölhetetl гenül. S a tábla Fis csakolyan, inkább 
fekete,, mint :sötétzöld (amilyen valaha vart), iés ütött-k оpatt az (is.  
A piros vonalak, amelyek valamikor a táыa koćkás hálózatát al-
kattők, !csak a széleken látszanak, ott is alig. A katedra közönséges 
kék ,csвΡunagolópapírral volt bevonva, amelyet rajzszögekikél іerősítet-
tek az asztal lapjához. A magas ablakokat rácsok baríto.tták, akár 
a regénybeиi kolostorokon. Nesze neked LeáпygiiгΡnnáziwm! 

Seim гΡni sem maradt tehát abból az :örnfélédt cs.ivitelé.sb ől, vison-
gáslbбl, amellyel kora reggel, még pirkadat előtt, útnak eredték. 
Abból az örömből, amely az élet nagy fardulбpantjai+n eltöltn 
gyermeki lelket. Ami megmaradt ibonnük, smár csak valami fojtott 
és jбl titkolt bánat volt, :a гΡnelтet ki-ki megtartott magárnak. Szé -
gy~éllték bevallani egymásnak azt a, csal ódást, amely váratlanu'1, jó-
váteihe+tetl0nül, az örömteli lélk еsedésben töltött sok-sok ,nap után  
ma érte +őket, .amikor reggel +még torkukÍban dobogott a szívük 
izgallmu(kban, mert végre ,eljött az a nap.  

Meleg takaróba bugyolálva rés +alvást ,színlelve ülték így a fel-
h,úzatt ernyő  alatt, s mindketten a sóját gondolataikkal voltak el-
fogllalva. A töl,gvesben zúgott a +szé+l. Id őnként, édesapjuk wáLla mel -
lett, lopva fölpillantattak a ''lоmbsátorra, amelly alatt, mintegy alag -
útban, futott tova a kacsi. A szél néha-n бha levelet sodort 'be a 
bőrülésre, s ott, .egérszerű, könnyed (kaparászás kísérétében, megült 

Meg eztán mit mondanak anyjuknak — .motoszkált a fojükben 
minden Ibizannya'1 ez is —, apiként titkolják e'1, hogy bizony meg- 
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csappanta lelkesedésük? Igazán nem о  о  hatnak csalódást az édes  
anyjuknak, aki könnyes szem+m+ell kísérte ki őket ina regagel, mvintha  
eskün re vagy — isten lbocsá' — a halállba meannének ... Ah, azt  

nem, a világért sem! Nem 'mon+djálk meg, 'hogy csalódást keltett a  
tábla, Gsalбdást keltettek a padok. Ugyan, gyerekség, s csak 'fápdal-
m:at okozna a mamának. De ami Frulein Galdberget illeti, nos, а  

egészen más eset! ,Létezik az, hogy tagész iskolaévben kénytelenek  
legyenek kenyérbéllel „kinyalni" ,a tányéri? Hát van ennek ,érteil.-
me? Rendben van, a szobájuk ,,,olyan, mint a skatulya", az ágy  
kényélmesen széles, ,а  lepedők kikeményítve, ,а  tallnemű  puha és m>e..  
leg, az ablak cvi ~rágoskertre és orgonasövényre 'néz, mindez szép és  

jó, de hát az ő  jб  anyukájuk nem kérhetné meg Gal.dberg kisasz-
szanyt ,egy udvarias hangú, szép levélben, hogy léhet őleg mellőzze  
„neveldmódszereit"? Igen, a szobában, +az .asztalian friss n őszirom  
pampázott a vázában, a függön.y ёk zörgősek, +maЛt a papír, .és fe--
hérek, mint a ,hб , ,mindez rendjén is volna, a rózsaszín csempés  

fürdőszoba is, a monogramos tеrülközők +is, H mint Hanna,  M
mint Miriani, de... Nem, ezt nem mondhatják meg .anyjuknak,  
mert rf él .éve már, hogy esténként, +elal+vás .el ő+tt másról sem, csak  
Aradrбl, a gimnáziuimrбl folyik a ;s:zó, ezek után tehát szentségt+ör&  

és gyerekes dolog volna bármiféle tanúj+elét a&ti közömbösségnek,  
háaátlanságnak.  

Odakint még világb:s van, .bár a anap éppen lemenőben. Ezt, a  
bakon, mint valami trбnon ülve, egyedül B;renner úr 'látja, s lehet,  
hogy erről — mivel Branner úr (kedveli a poézist, a kereSked őszak-
ma nem fosztotta meg egészen a szépérzékét ől — eszébe jut az  a 
néhány verssora +lenyugvó napról, mély „mint ki űzött király or-
szaga széléről, visszapillant ... a ,föld pererrLérdl ..., s mire szeme 
eiaér a túlsó határra, leesik .fejér ől véres koronája".  

S B.renner úr, elgonddlkozva, egyszivart vett el ő  a belső  zsebébő l.  

Az erdőben bóklászó kislány еbben. a pillanatban, nvéghozzá  

ugyanebben a pillanatbor. veszi eal ő  zsebéből a gyöngyaház borítású  
kerek kis tükröt, is -az arca elé tartja. Legélőször a saját szepl ős iar-
rocskáaját 'Látja meg benne, azutáan a szennát +és mókusfarokra Iem аé-
keztető , +vörös hajfonatát. Akkor az arca lassan, fokozatosan el-
tűnik úgy, hogy elő'bab a szeplők, utána az !arra, végül a szeme vál*  

á t. A tükör bepárásodott lehéletét ől,mint amikor hamvat fog  ia 
zöld alma. ĆU azonban változatland az arca el ő tt tartja a tükröt,  
mert most erd& és szélben rebben ő  tаdgyfalevele~ket lát benne  
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A bokaribбl madár röppen fel, hi ~ratelena fölcsapбdva, hangtalanul; a 
tölgyfa törzsén jegy roDsda- és ћervaadtfalev'él-szín ű , pirinyó lepke 
vész el; szarvas torpan meg ;Rutásában, meakövültan és ,maiaitegy  
csodálkozva, hogy már a következ ő  pillanatban szélsebesen e1'ira-
modjon korhadt á.g hull alá a fáról; p6kháaló lebben,, ,benm е  har-
maticsepp, amelyben vérvörösen törik meg 'a napsugár. A lees ő  toboz  
nesztelenül ért földet, gaz ág roppanás иΡaélkül tört le, mintha ha-
mufbбl volna.  

A kislány egészen közel emeli ,a tükröt a szerméhez, mintha rövid-
látó volna (mint Hanna nővére, aki szemüveget visel). A .közvet-
lenül a háta mögött, azaz a tükörkép mögött — ment őmögötte  
igazán nincs senr.m!iféle országút — kátyws d űlőutat lát, anLelyen 
szekér halad. A bakon ajz édesagj ~a ü1. Éppen szivart vesz elő  a zse-
bébő' , majd, az ostort egy pillanatra ;letléve, rágyújt. A gyufát most  
nagy ívben pöccinti a sárba. Ekkor hirtelen megfieszíti a gyeplő-
szárat. A szern,ében rémület ... Két ember .ugrik fel a kacsira.  

A kislány felsikoltott álim.ában, ,majd kezében a ;gyöngyház bo-
rítású kis tükörrel, amelyet egész éjszaka a párna alatt, .izzadt  
m.ar ~kában szorongatott, föli`ilt az ágyban. Brenn еrné, aki az ёjszak+a  
kivaételesсn egy szobában aludt a gyerekkl — a ►három kislány  
különben a szülőké me111 tt levő  gyerkszobában hál —, felriad ál-
mából, felugrik, s álorni.ttasan keresi a agyertyat. Berta eszelósesz  
ordít. Ez ,már nem emberi, állati üvöltés, vérfagyasztó. Laedöntve  
a gyertyatartót Brennerné a lányához fut, m еllére szorí!tja a fejét, 
de egy szó sem jön ki a száján, jegy hangot nem tud ki Іnyügnл, nem  
is pudja, mi történik, fojtogatják, ölik :a gyermekét, vagy mi иan.  

Ez az ordítozáas, szaggatott sikoltozás borzalmas sejtelermmel ►tölti  
cl, a lányai (nevét hallja, meg ,azokat a vérfagyasztó sikоlyokat: 
„Ne! Ne! Neee!"  

Az бéjjeliszekrény mellett végre- ,valaihára ,megtalálja a gyertya 
tartót, majd alig-alig engedelmesk сdő , reszkető  kézzel gyufát gyújt. 
.A kislány torkaszakadtából ar.dit, s élborzadva mered a .markában 
tartott tükörbe. aBrennern б  magkisérl!i kitépni kezéib ől, de a Lány  
emberfeletti erével, mintegy h.a ~lálas görcsben ,szorítja. B.nenn ~erné,  
magasra emelve a reszketeg gy еrtyaláng ~at, leül az ágy széllére.  A 
homályоs fényben egy imásadperonyi ii,d ő.re, egyetlen futó másod-
percre, ,megpillantja a tíikö.rben legkisebbik lányaelborzadt sze-
mét. (Hacsak nem a saját elborzadt teki ~natetévél találkоzort.) Akkor  

székrény ~hez irohant. K.ristálynem ű  csi~lingelése hallatszik. Majd  
üvegcsörömpö es. Usszet ёгt valami. 
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Brennеrné üvegcsével a kezében, ecet, kö+lniviz vagy .repül&ó  
lehet benne, visszatér. A kislány az ágyban ül, teste göres ёsan  
rángatózik, szelne a semmibe réved. Mellette, a padlón, a tükör,  

összetörve. A kisleány váratlanul az édesanyjára emeli tekintetét,  
í' gy nléz rá, mintha először látn élletéb еn.  

„MÜndannyian meghalltak", mondja idegenszer ű , kongó hasigon.  

Benedek Mástan bíró uram meggyújvatta +az éjj еliszek.rényen  á'lló 
gyertyát, s az órára nézett: tizenegy .mná t. Az udvaron veszekedet-
ten ugat a kutya, 'hallaná, ahogy rámgaatja +a l.ánaat, az pedig +hogy  

csúszik a 'kifeszített dróton. Valaki ököllel, hevesen, dörömböl az  
ajtón. Benedek uram felölti háziköntiösét, ,és ahogy van, a fülére  
lógó bojtos hálósapkában, kicsoszog. Amikor magasra emeli a gyer-
tyát, ,megismeri Brenner тќt, ,amint kislány.áva ~l a 'karjáni ott álld, a  
kapuban. A ;gyereket fojtott z.ákagás rázza. Brennerné nem tud szó-
hoz jutni, erre aztán a fbíró kellletllenül b еbocsátja az előszobába.  

A kutya .hátborzĐn+gató, állati hangrakat hallatva, mely inkább  
öregemiber .nyüszítésre, .s ~em+mint ,gyeréksírásra e гnl+ékeztet, válto-
zatlanul őrjöng. A halálsapadt sBr еnnerné, ölében az ,állavian..nyü-
szöгgő  ,gyerekkel, zavarával küszködve, m еgkísérli ,előadni a bíró-
nak jövetelük okát.  

„Kegyelmed is látja,milyen álllaipauban van", mondja alig ha11-
1 аtóan.  

„Utam hát", válaszoilja a fbiró. „De azért, már megbocsáss оn,  
nem egészen értem a dolgot."  

A gyereklány most febéj.e fordult, s Olyan tekintetet vetett rá,  
arra lyennel bíró uram még életében i em találkozott.  

„6k mindannyian meghaltak", +mondja. S újbбl vakagásban tör  
ki. Teste görcsösen rángatózik.  

Benedek uram kkérdáп  néz +a gyermеk 'anyjára.  
„Azt mondja, .hogy a zsebtükörben liátta "kit. Valaimennyiüket —  

azt mondja — lenvészkоro tők. Hiszen kegyelmed is Pátja, milyen  
állapotban van."  

,;Méghagy zsebtükörben?" — kérdezi a bíró.  
Hosszas +meggyőzés következők. iBenedek uram, mint : аtféle sokat  

tapasztalt ember, Olyan tizenöt vagy teljes húsz esztendeje +is talán.  
nem hisz a csodákban, egyedüil :a tudomlányrban bízik. A ,kislány  
hisztériás vagy epilepsziás rohamot k apott, gondolja magában (dt-
nem mondja ki). Mindössze annyit mond, hogy !hólnap reggel aján-
latas lenne orvoshoz vinni, mert hátiha 'székrekedése van a gyerek- 
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nek. Most pediglen — hisz éjfélre jár i— Messenek csak szépen ha-
za~mennn, minden rendben lesz úgyis. Amin a gyerek átesett, az va-
lami cauchemar lehetett, nvandja ifranсiásan ejtve a szót, tán azért.,  

hogy — m!int valami 'lati'nuil elhangzott orvosi diagnózis — meggy ő -
zdbben hasson; keser űsót kell ndki beadni (tessék paranСsalni, 5az  
egész .ttgelyt megtarthatja), de Brennerné, kérem, .csak elem gondol-
ja, hagy most, éjnek évadján, Іkiszállok a csendőrökkel az erd őibe, 
hogy utánajárjak egy beteg 'k ~isl .ny lidérces álmainak!? Aki, mond-
juk, ha nem is komoly ev g, imindenesetre hagymázas +á; иlapotban 
leledzik. Mumpsza volt a gyereknek? Igen? Hát szamárköhögése? 
Na, látja ... Megtörtén ►het, hogy szamárköhögésr ől van tiszó. Ez az 
elsö kб.rtünet. Idegesség, a szervezet általános ingerlékenysége. Gyen-
geség. Mert amikor a ,test szenved, a lélék fis imiegsín:yli ... S Bene-
dek uram itt részletesen kifejtette a testi ,és lelki jelenségek össze-
függésról szóló elméletet, amirdl, 'kétségkívül, Weiss daktartól hal-
lott egyet s mást, kártyázás közben. Hacsak netn olvasta valahol. 
Esetleg magában az Aradi Naplóbasl. (Ugyan, tmmnden ,rendben lesz, 
kérem.)  

A történet vége ugyane föntebb nevezett Aradi Napló 1858.  
évfolyamában található, .melynek — minden kiéget kizáróan —  

Benedek uram iis, Brerrner tir is, rendszeres alvasój.a volt, ekképpen  

értesülvén eljegyZésekröl, hal:álješ гeitekrö'l, erdőtüzekről és,  erdei útbn-
állásdkról, a tüzel fa-, a Ibör- rés a gaьоnaárakról. (A lap ,  hivatalos  
közleményeken kívül, pásztorleveleket, mezágazdasági targyú fel-
уilágosító cikkeket, jggtanácsokat, vallarnint jélentéseket közölt a  

Pesti lбversenyekrSl, a görögországi 'felkelésekr ől, a szerbiai palo-
taforradalmakrál.) Ennek, a Ferenc József uralkodása korara szaka-
szálból származó lapnak a hasábja пn olvashatjuk bíró uram eškű  
alatt tett tanúvallomását is, amely különösen azéra értékes, •mert 
olyan embertál száгmaz~ik, aki — saját bevallása szerint — minden 
babonaságtál mentes, s nézeteъen a „paz!itvvizmus" felé hajlik. 

„A látvány 'borz ~almas vált" (nyilatkozta Benedek uram  az Aradi 
Naplónak). „Csupán оlvasóink iránti kínéletb ől nem részlеtezzük,  
hogy az áldozatok milyen állapotban voltak. вrennсr úrnak, a szó 
szoros értelmében, késsal vagy Iba иLtával, ,a fejét vették,. a kislányék 
pedig ..." Itt óvatos ,oélzás ;következik arra, hogy a k.isilányakar 
söntén imeggyilkоlták, nvivtán a 'két tférfi er őszakot követett e1 
rajtuk.  

E borzalmas bűntett eltkövet&inek kézreákerítése (az Aradi Napló 
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szerlat) nem volt inehiéz, mert a legfiatafla ►bb lámytestvér világiasan  
felismоrte a gyilkosokat a tüköriben. Az egyik bizonyos Fuchs, 'hu-
szomnydlc kis keresk сdősegéd, a másik valami Mészáras nev ű  
munkakerülő  volt. Tavaly rnindketten Brenaer únnál vontak alkal-
mazásban. Fuchs bál;tjáfban martóztatták le őket, s egy véres baa~!kб-
kötaget találnak náluk. „A biz оnyftékаk súlya alatt mindent bevall-
lomtak. Tettük !,leleplezésében Isten ujját látják, jdintett& ki. S  
rrrindjárt papot kértek, hogy rrneggyбфniak."  

A nem mindennapi esemšnyrő1 más európai lapok is tájékоzxat-
ták оlvasóikat. Lgyi;k-an ~ásikazonban ibizоnyоs egészségtelen két-
kadésnek adott kifejeќst, ami a ihaladб  pál ~gáІrság 'k6reibоn. mind-
inkább mért hóditб  pazitivizmusn ~ak tudihatб  be. A spirimiszta !beálllí-
tottságnx sajtб  viszont —melynek befоlyá~sa szintén jelentős — úgy  
tárgyalta az esetet, mint amely ,még egy bizоnysága az ember .mág-
neges erejérnek. A 1 гneves Cardeck, a sz бban forgб  tterni ~let kétség-
telen szaktdkintLlye is nyilatkozott az ürügyr ől, az az ember, aki —
állít6lag — szövetségbem állt а  sört аn.árg~ia erőivel.  

BORBÉLY Jáncs f ordítása  
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1971-Ј  enв  jelent meg (Frankfurt+ban) ,PETŐFI S. JANOS Transtorma-
ionsgrammatiken und eme ko-textuelle Texttheorie. Grund f ragon und  

Konzeptionen (Transz formatív grammatikák és egy ko-textuális szöveg-
, elmélet. Alap, сérdések és tгoncepciók) к fmű  könyve,benne a ,ganeratív  

nyélvészét addigi erednlényein еk elmélyült 1.smогtetését nyújtva, s egy-
úttal korai megfogalmazását adva azoknak a szövegnyelvészeti kérdé-
seiknek is, unelyák a szövegelméleti јеlеnгéskutatás kiindulópontját képez-
ték. A hetvenes évék szövegnyelvészeti és jelentésélnnќleti kutatásai. agy  
sor olyan nyelvi tény nyélvészét-szemantikai és logikai-szemantikai értel-
mezését vállál-ták -- ,a generatív mundatgrammatikak eredményeit is érté-
kesírove — ,  melyekre a mondat-központú nyélvészeti (kutatás objektíve  

nem válialikozhatott.  
Egyetlen beszélgetés 'kenetében illuzórikus lenne e kutatásdkrol egy rész-

leteiLben átfogó !képet elvárnunk. Amire kérhettük Pet ő+£i S. Jánost: vá-
zalja — az adott sz űk keretek között is a lehetséges teljességre törekedve  
— az általa és munkatársai álta4 Ik ёpvisel,t szövegelmélete kuta,tás alapve-
tő  І ІіmёІе tі  гél'kixűzés.ek, mádszertani rrLegal,apozását és eddigi eredmќnyeirt  
és soron következ ő  feladatait.  

Mindenekelő tt azonban ' "diбhéjiban" a maga életútját  .. . 
1931-ben születtem Miskolcon. Gimnáziumi tanulmányaim eke'  

után matematika-- f fizika—ábrázoló geometria szakot végeztem Debre-
cenben. Jóllehet elsősorban az irodalom vonzott, 1951-ben, amikor meg-
kezdtem egyetemi tanulmányaimat, nem sok motivációt találtam arr а ,  
hogy irodalom szakra menjek. Egyetemi tanulmányaim befejezése után  

gimnáziumi tanúrként végeztem el kés őbb a német szakot — ugyancsak  

Debrecenben — 1958-62-ben. Ezután felkerültem Pestre, és bár tovább  

folytattam gimnáziumi tanári tevékenységem, nyelvészettel kezdtem fog-
lalkozni. Talán épp azért, mert az irodalom érdekelt, a nyelvészetben az  
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érdeklődésem a szövegek vizsgálatára irányult. 1963-bon tudományos ku-
tató lettem az Akadémia Számítástechnikai Központjában, majd a Nyely-
tudományi Intézerben. 1969-ben Svédországba mentem. Ott doktoráltam  

és habilitáltam általános nyelvészetből (szövegelmélet súlyponttal) 1971-
ben. 1972-ben átköltöztem Nyugatnémetországba. 1972 októberét ől a Bie 
lef eldi Egyetern tanszékvezet ő  professzora vagyok. Fő  kutatási területem  
a jelentéselmélet —els ősorban szöveg szint'en. Célom egy olyan interdisz-
сiplináris megalapozású szövegelmélet létrehozása, amelynek keretében  

szövegek leíró jelentéstani, valamint értele ez ő  és értékelő  interpretálása  

optimálisan elvég сzhe+ő .  
S hadd tagytik ehhez ih. оzz, immár a ii аgwnk. legszemélyesebb tapasz-

talataЈkén ~t is, hogy "tanszékvezető  prоfessztоrna ~k" lenni Petőfi taa::ár pár 
számá ~ra kará,ntsem "csupán" előadások tartását, a tudamányas lkutat б -
munka végzését és koordinálását j.ileniti, hanem egy állandó, a szó leg-
nemesebb értelmében vett pedagógusi tevékenységet is: idejének nagy-nagy  

részét az é гdekl'ódđ  egyavem tákikal, fiatal kuta.tбkkal •való áldozatkész  
r'ag1a11kozása tölti ki . . . 

Hogyan látja a — Сhоmsk у  utáni — nyelvtudomány helyzetét, prob-
lémáit, feladatait? Lehet-e re.ílis igénye és van-e lehet ősége a nyelv tudv-
rnányának arra, hogy önmagát a nyelv vizsgálatában körülhatárolva, a  

grammatika twdománya&ént fejlődjön? Vagy épp а  Сhотskу-Іe'Іe genera-
tív grammatika által felvetett kérdések vezettek oda, hogy a fi.gyelen, 
homlokterébe a jeilentés kérdéskomplexuma kerüljön s ezzel párhuzamo-
san a nyelvtudomány interdiszcip1їnáris iudanvánnyá váljék, beolvasztva  

módszertanába más tudományok, els ősorban a formális logika és a f filozó-
fiai ilogikák metodológiai princípiumait?  

Válllálva annak veszélygát, hogy az általánosítás a valóságas helyzet 
részleges elferdítéséhez vezethet, a nyelv szet f с}l&dését Ghamsky fellépése  
óta röviden talán úgy lehetne jellemezi, mint egy, az eddig rendelkezés-
re álló metodológiánál szid'árda ~bban anegalapazott •yelivészeti mádszer-
tan 11étrelhozására való törekvést. Ezt .illet ően az ćlmúlt huszonöt évben 
nem tapaszrtalható lényegesebb vál ~toz&s. Amiben гчáltazás tapasztalható, 
az a ,nyelvtudomány kutatási tárgyának és/vagy céljának az értélimezése. 
A ,döntést mindig az j оlњemzi, ki hogyan értelmezi a maga szármára a 
cél, objektum és metodológia relációjának hierarchikus struk óráját. 

Ahhoz nyilván nem férhet kétség, hogy bármilyen hierarchilkus struk-
tára legitim módon meghatározhatja a kutatást: az, amiben a módszertan 
a idamináló, éppúgy, mint az, amibe+nl az objektum vagy az, amiben a 
cél. Más azonban egy egyéni dönaés legitimitása és más az a valami, adTLit  

jobb szó híj,an 'elvárás'-na'k neveztek, legyen ez ákár egy kutatói Ik ёzös-
ség elvárása, a1dr valamilyen mбdan a rsadal аmé. A Ghoms~ky által 
véghezvitt forradalom — sokan szeretik így mevezn — lényege abban  
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ragadható meg, hogy 6 a módsz вrtaгnt фelkiritette dami ~nánsnak. Azt a 
módszertant kívánta a nyelvészetben me,gihonasítani, ami más wiiiicten 
(fornnáhis Logika, ,аutоmataelnќlet) éllеn6riz(hetőan, explicit fanmálban ki• 
fejezésre juttathaté eredményhez vezet. Ez a tmódszertan kezdetben egy 
бrrtdlműсn mneghatározca a tárgyat (szinitalktikai struktúrák) és a •célt is 
(jól fornná~lt szintaktikai struktúrák, .generálása — a szó farm,áli.s értél_-
mébсn). Ez a -- legyen szabad így neveznem — idillilkus állapot oly 
mérroékben vált kevésbé idillikussá, módszertanilag kevésbé kontroll alatt 
taгdhа tóvá, amily mértékben növekedett gaz ;igény .a táragy éslvagy a cél 
átértálmezésére. Más szóval: arniiy mvértékben n őtt az igény — a szin-
оаktikai struktúrák 1 Јeírásán túl — е16ször a nyelvi (a myelvi. kiifеjezések 
'értlemi' kin оne г sбгe korlátozódó), majd a referanc јáli.s jél.entés kuta-
táќra (madellá.lására); illet ő leg a nyély rendszerének vizsgá Іata .mellLevt 
(vagy helyett!) a nyelv alkalmazásarák a vizsgálatára. Az esetleges félre-
értések еflker.ülése végett hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem valami 
'régi'-hez való visszatérésr ől van szó; akkor se, ha többen — áltarában 
azok, akik ;mindig; .tudják, hogy valamit 'hagy lehet vagy hogy nem lehet 
csinálni — azt a változást í'gy érteLmezték, mint annak az irányzatnak 
a csődjét, amelynek 'létrejötte Ohomsky nevéhez f űződik. Azok számára, 
akik ezt a váltüzást el őidézroбk —Tegyenek ezek az ún. genІraroív sze-
masnti ~kusok, az ún. univerzális .grammatika, a beszédaktus-elmélet vagy a 
bes+zбd/szöveg-elemzés hívei — a szilrárd módszertani alap nem volt ke-
уésbé fontos, mint Chomsiky számára. 

S hogy e kic&it hosszúra nyú'lx !bevezeroés után végül vi.ssza гоérjek a val-
táképpeni kérdéséhez ... Kérdésére azén xnehéz választ adni, mert az éls őd-
leges kérdésre, arra ti., hogy mi ro гΡa-rtazјk a 'nyelv itudontiánya' vizsgálati 
körbe, nincs (s vaІбszúavűleg nem is adható) álitalánosan •élfagadott vá-
lasz. Márpedig e válasz híján nemigen 'tehet arról se beszélni, hogy merrr 
feyl&lhet, merre kelllene fejl ődjön ez a tudomány. De a válaszadás, pon-
tosabban, egy válasz megfogalmazásának a megkísérlése elöl nem akarok  

úgy kitérni, hogy ezzél ezt a 'kérdést eLl ntézettnak istekint m.  

Hogy egy xudamá;nyt, ami a grammatika tudományаwak nevezhet ő , de-
fiпΡxálmi lehet, ahhoz nem férhet kétség. Ennek a tudománynalk a strufk-
túrája аtt61 függő Lesz, hogy defini.álója mit tekint grammatikának.  Pél-
dának vehetjük itt Montague 'univеrzálls' ,grаrnmati'káját, ami nem ikon-
venсionális értétemben vett ,gram ~matilka: egyrészt azért nem az, mert ku-
tatási ik8rébe tartozónak téki:nti ,nemcsak a szintaktikai relá с iбk, hanem 
minid az értelemre, mind a referenciára Kiirányuló szemant ka.i re-
láci:бk leírását is, másrészt, mert .nnódszert аni vnstrumentáriuma egy logikai 
i.nstrumentárium, s vé;gü ~l, mert csakolyan tsrmészetesmyelvi fragmeneu-
mdk leírására vállaLkоzik, ami a rendelkezésére álló logikai apparátus se-
gírségével módszertanilag tisztán lLeirhatб . E gramnmatilka. ki ~épitésének  
perspékttvája a fragmentumok lépcs бzetes kibővítése a ínyelvi rendszer  
egészének eiléréséig. Persze, hogy ,ez a perspektivikus oél elérhet ő-e, arra 
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•nézve nincs semmi ,garancia. Tagadhatatlanak azonban e paradigma mind  

abjdktív, mind szubjektív előnyei: objefktíve hozzájárul olyan relációk 'le-  
íráshoz, amelyeket a természetes nyelvvel faglallkozók eddig  a Monitaue 
grammatika által biztosított vil:ágossággál nem tudtak leírni; szubjektive  
pedig 'mnérhetőwé' teszi a vele foglallkazбkteljesítményét: ha nem is sike-
rü'1 a vele ,foglalkozóknak egy, a természetes ,nyilvek :feló'1 nézve gramma-
tikána К  valóban elfogadható instnumentáriumot konstruálni, 'siikerül ki-
bővíteniük az általuk alkalmazott logika alkalmazási körrét, s ez sem kis 
tel іjesítmény. S ha most valaki aki a фenmészetes nyelvek teljes rendszeré т  
kгvánја  leírni -- bármit jelentsen is itt a 'teljes rendszer' (kifejezés — ,  azt  
mondaná, hogy szip, szép, de vol ~ta~képp ez nem grammatika, ;nem ibiz-
tos, hogy megpróbálnámmeggyőzni felfogása roévességér űl. Azt azonban 
minden bizonnyal ,hanigsúlyozmám, hogy akár grammatikának tdkinti  va 
laki ezt az instrumerntáriumot, akár nem, ,abban biztos vagyok, hogy ez-
után nem lehet úgy gra вimа ti'kát konstruálni, ahogyan előtte lehetett. 

Ahhoz som fér semmi kiétség,hagy a jelentés ;került a kutatás ei&terébe, 
s ez akkor is igaz, ha maximálisan! besz űkítve, akkor is, ha maxi iálisan 
tágan értelmezzü k ;a jelen®s fagalnnát. S éppen ebben x+ejl.ik a jelenlegi 
kutatás komplexitása. A szűken értélmezett, formálisan, ,modellteoretiiku-
san leírható jelentés kutatása abban az &telembeo vált interdiszciplináris 
kutatási területté, ,hagy módszertanábam ∎domináns szerepet játszanak a 
különféle filozófiai 'lognkák. A tágan ,értelmezett (a beszél ők intencióját,  
a snegnyilarkozások kkom ~muni'katív funikcióit is magába foglaló) jelentés 
kutatása pedig abban az értelmiben, hogy a jelentés leírásába szükség-
kí9ppen be kelli vonni mindazon tudom мΡánydkat, amdly еk a nyelv haszná-
latának és a nyelvhasználat kantextusánák a 'kutatásával foglalikoznaik, 
azaz a retorikát, !éppúgy, minta psziChálógiát, a nyelrvszaciológiá Јt épp-
így,mint az etao:lógiát stb. S ebben a kutatási konroextushan ,érthet ő , ha 
valaki felviszi a 'kérdést, hogy: jó, jó, ide mi tartozik ,ebből a nye'l ~vé-
szetre:  

Ha a nyelv tudоmánya szempontjából alapvet őnek is tartom arcnak a 
kérdésneik a megválaszoiását, hogy mi a nyelvészet, a jelentés kutatása 
szemponфjábói számumra mégse ez a legfontosabb kérdés. Számumra az 
a meleváns kérdés, .hggy melyik/milyen{i hagyoimá:nyоsan i,nxёzményesvtefit 
vagy .a jövőben létrehozandó) tudomány féladata kell legyen a jelentés 
teljes 'leírása, s itt a 'melyik/milyen' e tudonnány (interdiszoiplináris) struk-
túrájára vonatkozik. Meggybz ődésenn, hogy ha a tágan értél ~mezett jelentés 
tudományának a strúktúrájáttisztázni tudjuk, a'k ►kar az is tisztázódik, 
hogy mi lesz ennek a minden bizonnyal komplextudománynak a ikereté-
ben. annak a résztudománynak a szerepe,, amit a nyelv tudományának  
evezhetünk. Mindaddig azonban, amíg ez a tudomány nem jöл. létre.  

ki-ki vagy aspektusokra korlátozott bizonyos 'kompetenciával és a többi  

aspektusra .vonatkozóan nem kis adag a їmа tórséggel foglalkozik a jelentés-
sel, ha azt a maga ,komplexitásá'ban Ikivánja vizsgálni, vagy k  kizárólag arra  
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korlátozza kutatását, amire úgy érzi, megvan a kampetenciája., s ebben az  

esetiben azonban olyan 'félkész' 'termé'ket ad tovább az interdiszciplináris  

'kldá1gozás' számára, amivel az, ajki ezer a ifélkész termi" et megkapja, a 
legtöbb esetben nini sokat tudkezdeni. 

Egységes jelenéselmélettel még nem rendelkezünk. Önt idézem: "Je-
lenroésvi:zsgalat címén a nyelvészet hosszú ideig 'kizárólag azzal a vala-
miwel foglalkozott, amit jobb kifejezés +híján 'redukált fogalmi jel.entés'-
nek (az egyes nyelvi .elemek között az adott nyelvben nyelvspecifikusam 
jelenilievő  fogalmi jelentésviszonynak) nevezhetünk. .(...) Ha egy expl;i 
cit nyelvelmélet ,felépítésére igényt tartunk, s errevgényt kell tartanunk, 
mert a nyelvészet els ősar аn ezáltal vihető  előbbre, önként a ~dódi'k a 
re f erenciális jelentés vizsgálatánák 'kpzéppantba helyezése." A felismert 
hiányérzetb ől egyes nyelvészek, így Benveniste is, azt a következtetést  
vonták le, hogy a nyelvtudomány tárgyát nem a nyelvi rendszerben adott 
konvencionális je'entésviszonyok vizsgálata, hanem egyedül a beszédben 
intencionálódó jelentés vizsgálata képezheti. Sarkítva: a jelentés hordozója 
egyedül a beszéd. Ez a szemlélet a laikus számára is igen vonzó lehet, 
ugyanakkor nem vezet-e ez a nyelvtudomány parttalanításához, másképp:  
a jelentés szubjektivizálásával a nyelvelmélet de Saussure el őtti tudomá-
nyosrendszer-nélküliségéhez? A pragmatikus aspektusok, a kommunikáció-
elmélet, a beszéda.ktuselrnélet bevonását az CSn tudományos szemlélete is  
nélkülözhetetlennek mutatja, anélkül azonban, hogy le kellene mondania  
a jelentés interszubjektiv jellegének a vizsgálatáról! Miben foglalná össze  
az így felfogott nyelvelmélet tudományos rendszerének f őbb princípiu-
mait?  

Kérdése három témát érint: Mi a nyeltvtudomány tárgya (mi kellene 
[?!?] legyen)? Parttalan-e a (tágabb értelemben vett) jelentés vizsgálata?  

Hogyan 'Lehet egy .módszertanilag elllen бrizhetd jelanitéselmé ~letet ikonstruál-
a зΡ ~i: Tudatában vagyok annak, hogy ikérdését meancsak felbontottam, ha-
nem át Is ,fogalmaztam. Ez átfogalmazás nélkül azonban, be kell vallijam,  

nem is tudnék válaszdini. Ez az átfiogalimazás teszi ugyanis leh еt&vé, hogy 
a nyelvtudomány tárgyának a kérdését és a jelentésvizsgálat kérdéseit  
egymástól elválaszthatб  témáknak ,tekinthessem, amit én — legalábbis  

a (kutatás je ~lenlegi ifáziќban — elengedihetetleiiii szivkségesnek tartok. Az  

átfogalmazás eredményeként létrejött els ő  részkérdésre csupán megismé-
telhetem azt, amit előző  ,kérdésére adott válaszom befejezéseként mondot-
tam: sz.áimоmra a nyelvtudomány tárgya és oélja — a jelentésvizsgálattal 
való összefüggésben — csak egy átfogó j еleвтtéselmélet IkeretébeaL tisztáz-
ható. Bіzonyára ész-revette, hogy iu гьы  tanulmányaimban igyekszem  
magát a 'nyelvészet' ermimust is kerülni, hogy ne kényszerüljelk 'partta-
lan' vitákba bocsátkozni arról, mi is a nyelvészet. мás szóval: egyеl&е  
nyitva szeretnÉ,m hagyni azt a kérdést, hagy célszaru-e a tágaibb érte- 
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lémben felfogott jelentés vi.zsgálatára alkotott roudomány egészét nyelivé-
szetnek nevezni, vagy célszer űbb-e tudоrmányon belu1 egy résztudomtiányt, 
mint nyelvészetet körülhatárolni. 

Nem ilyen egyszer ű  a második részkérdést megválaszolni. Egyrészt igaz, 
hogy a jelentés — típusát, stru'ktúrájat roeki,ntve — an Іnyiféle lehet, ahány-
féle a beszéd (diszkurzus vagy szöveg):; a roupdhógia egyik határán a for-
m~á4is tudarnknyo:k definmtorikusan bevezetett terminolóigiából .építi ez. ő  
szövegei áhlnak a maguk közvetlen jeQentésé иe+l, a ІmásiІk •határán csak a 
vájt fülű  olvasó számára jelenroéssel bíró sziunbalikus irodalmi szóve;gek, 
s e határok 'között a legkülönfélébben strukturált kevert tfpusak helyez-
kedndk el. Az egyik szövegben a lexikai struktúra a jel ~enioés e!lsődl'eges 
hordozója, a másikban .a ko,mpozki б ; ahhoz, hogy egy .szöveghez jelen-
tést rendelhessünk, olykor elég a nyelv ismerete és az az (éhettapasztalat, 
amivel feltehetően valamennyien rendelkezünk, máskar egy tudam.ány vagy 
a 'kultúrtörrénet teljes arzenálja kelQ, ismét máskor az az érzés, hogy az, 
akiről a szövegben szú van, akár én is lehetnék stb. Parttalan a jel ~n~tés 
konstruálhatósága? .Igen is, nem is. I igeny  ha arra gondgyalunk, hogy mind-
nyíјаn Iképesеk vagyunk olyan jehentéshardozó nyelvi strauktúrák konst-
ruálására (vagy nyelvi struktúrákhoz olyan jelentések hozzárendelésére),  

ame!lyeket, igen valószín ű , hogy eiőrotünk még senki sem kоnstruáht. Nem, 
ha arcra gondolunk, hogy Iha nem is randelkezünk mindnyájan nyelvünk-
rek ugyanazzal az épí ~tőkacka-készhetével, az egyéni (vagy annak tartottl  

épíroőkockákat mindnyájunik számára ismert (vagy több-ikeveseb'b fárad-
sággal fe!lis ~merhető) szabályok alapján alkotjuk meg. S ez a „nem" az, 
ami táplálhatja bennünk azt a hitet, hogy a j еlenatés vizsgálata akkor sem 
portalan, ha határait nem is látj űk vühá;gosan. 

Erre a "nem"-re próbálom felépfroeni a harmadik részkérdésre adható-
nalk vélt válaszomat is. Hogy a jelentés (pontosabban talán a jei сntés 
konstruálásának) struktúrája annyira összetett, mint amennyire, az tény, 
amin nem lehet váhtoztatni. Ha valaki a jébentés ehemzésénél csak bizo-
nyos módszertani normákat (pé ~l'dául a 1оgkákét, hajlandó elfogadni, az 
oda vezethet, hogy a jelentés bizonyos aspektusait figyelmen ikívül 'kell 
hagyni. Bánmilyen legitim is legyen ez a ife1llfagás a kutatás szenlpon:tjá-
bö1, nem vezethet a jelentés valamennyi asp ёktusánák a leírásához, már-
pedig a jelentés, adott 'kantextustól való függésben bár,, de valamiképp 
egy és oszthatatlan. Azok számára, akik valamennyi aspektust !le szeret-
né.nek írni, nem marad más választrés, mint hogy ke1(1 и5 differenсláltssdggal 
viszonyuljanak a módszertani nornnákhoz. QViásképp fogalmazva ez azt 
jélenti, hogy a jelentés vizsgálatát :magprdbá'lj.ák tartományokra osztani, s 
valamennyi tartoimá цΡyra vonatkozósan tisztázni, (mily mértékben tarthat лk  
be a formális tudományokban alkalmazható módszertan n оrmái, mily 
maéntékben nem, s ha nem tarhaták be, hogyan !lehet a módszertani bi-
zonytalanság mértékét meлΡgharározni és folyannatosan енеn гΡőrnzni. Ez a 



magatartás 'különféle disti ~nkoiбk bevezetését .teszi szüikségessé. Ezek !közül  

itt hármat szaretnék megemlíteni.  

Egyrészt szükségesnek látam, hogy különbséget tegyünik a jelentést meg-
határozó fak.to ~rokm ~ak és a jelentés konstruálásának az elemzése között.  
Ez azt jelenti, hogy az felső  esetben a '(va'1lamilyen módon megkonstruált)  
jelentés strúktúmáját elemezzük, a másadukban annak a folyamatnak, .an-
nak a +művelet:sornak a strukttiráját, amelynek során ,a jelentés megkanst-
ruá.lmható. (Ennek a megküh a+b őztetésnek az érdelkében beszél ~ne:k az utób-
bi időben strukturális és pracesszuál ~is modelIldkrbl.) Szükségesnek 1<1tonn  
tav.ábbá, hogy különbséget tegyünik természetes és 'teoretukus pel еntés-
konstrukció között. Természetes m бdan akkor konstruálunk jelenroést, ami-
kor egy sz.öveget természetes kantextusban olvasva ,(vagy egy termi ćszetes  
kantextusban folyó !beszél:getésben részt véve) annaik egyes komponensei-
hez, valamint magához az egészhez jelentést rendelünk. Teare пΡukusan ak-
kor konstruálunk jent гst, amikor egy szöveghez;/beszédhez, egy teore-
tikus instrumentárium aikalrnazásával y  az nstrumentárium által elő írt  
lépések során, az instrumentárium álital el őírt struktúrájú jelentést rende-
lünk. A teoretikus jélentés-konstruálás 'különféle anódon modellálhatja  a 
természetes jelentés-kanstruálást:.m ~inim.ális esetben elegend őnek tarthatjuk,  
ha ,teoretikus úton ugyanahhoz a jelentéshez/jelentésekhez jutunk, el amit!  
aminek vermészetes módon is 'konstruálnánk; ,ma хnmális esetben megkíván-
ha~julk, hogy ezenkívül a teoretikus Ikanstruálás módja is imadellálija a ter-
mészetes konstruálás módját. Végül magárra a jelentéselnélet felépítésére  
vonatkozóan szükségesnek tartam, hogy kúlönыбget tegyünk ko-textuális,  
,kan-teхtuális, textuálas és 'lexikon komponensék ,között. Anélkül, hogy a7  
egyes јkamponens еk felépítésérő l ,részl'et sebben szólni lkívá:nn:ék — amit  
az adott keretben. küiönben sem tehetnék meg -- pár szóval jellemezni  
kívánom őket. A lexikon minimális esetben azóknak a sztereotip ismere-
teknek a. sroru'kturált halmazát. tartalmazza, amivel a szóban forgó nyely-
közösség rendelkezik, ,maximális esetben pedig a különféle tudományos  
(és/vagy szak-) ismeretekét is. Más szóval, a lexikon egy speciális struk-
túrával rendelkez ő , speciális terjedelm ű  egynyelvű  értelmező  szótár, amely  
max~i+mális esetben azokat .az ismereteket Fis tartalmazza, amuket a hagyo-
mányos ,éоtelemben vett tudományos szakszótárak tartalmaznák. Ko-tex-
tuális jelentés-kanstrukс ióról akkor beszélek, ha a jélentés konstruálásánál  
kizárólag a ny иel'v szintaxisával, a bexikоnban táralt ismeretekkel és az  
ezeln. ismeretek 'kambi ~nálására szolgáló szabályokkal оperálunk. Kos-tex-
trsális jelentés-kanstrukсióról pedig akkor, ha egy adott m еgnyilatkozás-
haz megpróbáljuk hozzárendelni ni, nndazakat a jelentéseket, amiket .a  
nyеly kanvencional.izál ~t, valamint a megnyilatkozás szintaktikai-szeman-
tiikai struktúrája alapján felismerhet ő/'kivkövetkeztethet ő  szabályai tetsző -
leges ikontextusokban lehetővé ,tesz.nek. Ha valahol a parttalanság veszéiye  
fenyeget, akkor a ,jвlenités-konstruá'lásnak ennél a fоrmájámál, mert ki  
lenne képes egy megnyilatkozáshoz hozzárendelhet ő  valamnennyi kante.x. 
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tust és az ezekt ő l ,függő  jetientéseQ еt szisztematizálni. Ez a veszély azonban 
nem nиen~thet fel bennünket az alól, hogy megpróbá'ljwk az egy nyelv-
rközösségen belül érvényes (egy nyelvközösségen belül ható konvenciókat 
— legyenek azok prímér vagy szimboNÜkus jене gűеk — dly terjedelemben 
és oly 	pl:ici+tséggel !ieinn Іi, amilyennel az a ikutatási ág fejlettségéneik adott 
szimфjén lehetséges, és ezáltal egy kan-textuálás 	 létrehoz- 
ni. Textuális jelentés-konstruálásról alkkar beszélek, ha sgy kontextusba 
beágyazott tetsz ő leges tenjedelmű  megnyilatkozáshoz próbálunk egy ko-
textuális és kon-textuá.l ~is i~nstrumervtárium felhasználásával az adott kin-
•extusnalk egfclel ő  (az adott kontexitusabta ~l megengedett) je ~lentéstijelen-
tésеket hozzárendcini. A hangsíily itta jélentések kantextusnak való meg-
ielelőségбn van. Ez egyrészt megkívánja, hogy mindkét instrumendrium  

f1_exiblisвn aPkalmazható legyen (a iflexibil.i,tásba beleértve az instrumen-
tár~iзwmak mindenkori kibővíthetőságćt is), unásrészt, hogy a jelenroés konst-
ruá'lása sarán az a funk с ió, amellyel a 'kantextus a ile ~hetséges kantextust гз l 
független — jelentések közül bizanyosdkat, mint az adott konmexvusbain 
is megengedhet& et, kiválaszt, argumentativ mádon explicit fotrmában 
írjuk 1e. Nem kétséges, hogymind a négy komponensre vonatkozóan 
beszélhetünk ingerszubjektivitásról,miként az se, hogy e négyfiéle inter-
szwbjektiivitás m ćrtć.ke nem azonos. 

Azt hiszem, e distinkciók alapján az eLntiélet kidolgozásán:nk a strat Ć-
giája is adott. A jje1,еntés srorukitúrájánák az elemzése és leírása egyszer űbb 
(és talán els ődlegesebb is), mint a jelentés- ~kоnstruálás folyamatáé; a teo-
retikus jelentéskonstruálás aspektusainák vizsgálata egyszer űbb, mint 
természetesé; s .végül a ko-textuális jelenroés vizsgálata egyszer űbb (és 
talán elsődlegesebb is), mint a kanomtiextuálisé vagy textuálisé. Egy dlyan 
elm ~él ~etbő l célszerű  ezért kiindulni, amely ezeket a szempontokat maxnmális 
mértékben figyelembe veszi, s еbből kiindulva közelíteni fokról fokra 
'komplexebb eiirnéletek felé. Hangsúlyozrni szeretném, hogy ez a stratégia 
meggyőződésem szerint lényegében küllönibözilk a fragmentwm оkból !ki-
in~duló stratégiáktól: egyrészt ennek a stratégiának a kiindulópontja is 
már valamiféle tćl+jességet képvisel (lásd ko-textuális jellamés), másrészt a  

taváibbhalаdás lépései elđre prograniozottak, végül ezt a továbbhaladást  
nem köti semm ;félc kizárólag formális módszвrtan dogimája.  

Nyilván a pragmatikus aspektusokra is kiterjedő  kutatásnak köszönhet-
jük a felismerést, hogy a jelentés-konstitu4lódás nem rrnandatszinten, ha-
nem a nyelvi szöveg kommunikációs viszonylatrendszerében történik. A 
természetes nyelv használata nem egymástól izolált mondat-konstrukciók 
(a konvenciókat igazoló vagy azoktól elter ő  ,megnyilaskozások hanem a 
nyelvi konvencivkra támaszkodó szövegek létrehozását jelenti. Képesnek 
tudhatja-e magát a szövegelmélet egy egységes jelentéselmélet kidolgo-
zására? 
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Meggyőződésem, hogy amennyiben egy egységes jeleivtiéselim:él еt  kidal- 
gazható, az csak egy szövegelmélet keretében hozlható !Hétre. Itt 'a 'szöveg'  
te.rmi-nust mint agy adott !kommunikációs szituiсiбban önálló egységként 
funkcionálni képes, tetsz őleges nagyságrendű  természetesnyelvi objektum 
megjelölőjét használom, s a szövegszerűséget olyan itúlajdanság.n ~alk tik:i,n-
tem, amit a 'kommunikáció résztvev ői ineгvdeln,ek hozzá a természetesnyelvi 
objektumhoz. (Amit egyvalaki szövegnek tekint, nem biztos, Begy má-
sok száunára is szövegnek min ősül!) 

Szeretném pár szbva ~l ,azt is megvilágítanvi, miért !vagyok olyan biztos 
abban, hogy egységes (átfogó) jelentéselmv@let csak szövegelméleti keret-
ben hozható létre. 

Mindeneikelőtt szeretném leszögezne, hogy szövegelméletnek egy olyan 
elméletet neveznek, ame]y mint im ~ini~mális elméleti iвstrum~entáriummal 
rendelkezik az előzőekben emutett négy kompanensseti. E négy enstru-
mеntárium közül teljesen autan бsnn ~ak tekinthető  a lexikon, részlegesen 
autonómnak a ko-textuális & a kan-,textuáles komponens, .részlegesem vagy 
teljesen autonómnak a textuális komponens. 

Egy lexikon, minta különféle jelleg ű  ismeretek halmaza, béta hozható 
anélkül is, hogy iHétrehozói tör ődnének azzal, felhasznáHható-e ez a le-
xikon komple nyélvi struktúrák (mondat=/megnyilatkozás=ikanis йtuen-
sek, mandatok/megnyilatkozások, mondat = њсс ik/megnyІа tkоzќs =láncok 
vagy szövegek) jоienroésének a kоnstгu ыsn јІ  vagy sem, s ha felhaszn ~ál-
ható, akkor hogyan. Egy jól megszerkesztett lexikon minden esetben az 
adott nyelv lexikai jelentéseinek atárhazát fogja jelenteni. 

Jóllehet itt csak lexikonról beszélek, szövegeik entergretálása az ismere-
tek szélesebb kör ű  halmazát 'kívánja meg, mint az, ami a lexikonban 
tárolható (pontosabban: a lexikonban tárál'and б). A szükségesismeretek 
teljes tárházáva ~l kapcsolatban thesaurusrбl szoktunk beszélni. A thesau 
rusnak a lexikon csak egyik összetev őjét (képezi, másik összetev ője az 
lágynevezett enciklopédia. A 'kettő  között csupán az általuk tárolt is-
meretek szempontjából van különbség, st u ' tuќ.lisan nincs: a lexikon a 
tárgyak és tényállások különfCle osztályaira vonatkozó laikus és expert 
ismereteikettartalmazza, az enciklopédia ezzel szemben az egyedi tár-
gyakra és egyedi tényállásokra vonatkozókét. — Ezt szüikségesnek tartot-
tam itt megjegyezni, de egyszer űség kedvéért is továbbiakban is csupán  
lexikonra) fogok beszélni.  

A ko-textu lis komponens részleges autanбmeája egymészt azt jelenti, 
hegy fel-építésében nem kell folitétlenül tekintettel lenni egy ikon-textuális 
komponens míiködésére, de vagy tekintettél' kell leenni, !egy adott lexi'kan 
fel píгоésére, 'vagy követe ményeket 'kell 'tárn.asztani annak a lexikonnak  a 
feliépftésével szemben, amellyel a ko-textuális komponens operálni kíván,  
operálni. 'képes; másrészt annak ddH nthet6ségét is jelenti, hogy csak  
mondatok jelentése'nek a konstruálására kílvánjuk klbasználni vagy man- 
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dat- ~lánсakéra is. (Ez utóbbi e&etbon. tarnvészitesen azt s гоisztázni elil, 
hogy mit jelent egy mondat-lánc jelenevésének ko-textuál!is ;kanstruá Ј  sa.) 
Bizonyos egyszer űsítéssel azt Méhet anondami, !hagy egy Chomsky-féle 
transzformációs gra!mnnatika egy olyan, kizárólag mondatokra Ikarlátozó-
dó iko-textuális teórлa, amely egy speсiis эtrtuktúrájú Lexikont kíván 
Ugyan, de néni támaszt kövevélményeket a lexikonban tárolandó ismere-
teik jellegével és mennyiségével szemben. 

A kon-textuális komponens részleges awtanámiája egyrészt azt jelenti.  

hogy Ifel+építésében nem kell f&tétlenül roekinvett вΡl Lenni egy textuális  
kоmpanens működésére, de vagy tek вntetteЛ  kdll lenni egy adott ko-mex-
tuális komponens féJépitésére, +vagy követéllményeket kelli támasztani an-
nak a 'ko-e хtuális 'kornроnensnek !a felépítésével szemben, amellyel a kan-  
textuális komponens operálni !kíván, оperáilni kópes; másrészt azt jelenti,  
hogy az is szabadon ,e+l!d{inthető , hogy csak egyes megnyilаtkozásak вΡlen-  
télének a konstruálására (kívánjuk félhasználni vagy megnyilatkozás-ián  
tokéra is. (Ez utóbbi esetben vernvészeroesen ,azt .is 'tisztázni keld, hagy mit  

jelent egy megnyilatkgzas-lánc jelentésének kon-te хtuális konstruálása.)  
Bizonyos egyszerísítéssel azt lehet mondani, hogy egy Mantague-típusú  
unn ~varzális grammatika és +rudimentáris kan-textuális teória. Rudiimenni-
ris volta, több tényez őbő l átevődik össze: egyrészt minimális mennyiség ű  az  
az információ, amit egy (el ő re megkonstruált) lexilkontól maglován, rrLás-
részt, is kin-textust konsti ~tuáló tényez ők csupán változók fannyájában  
vannak instru тuentáriumába 'oeépítve. Enn еk a kon-textuális teóriának  
nem célfia egy adott nyelvközösség p гшmér és szimbolikus .konvenció-rend-
szerénék szisztematizálása. Szeretné пn hangsúlyozni, hogy ez csupán  
megállapítás, és nem a Mantague-+típusú urш~verzális grammatikák ,kriгоikája, 
minthogy ez. вΡknёk a granvmnatikaknak nem cél Кitűzésük az, amint itt iraj-
túk számon kérni !látszo сl. Más szen~po!ntbó4 tdkirnthet rudinnentáris kan,  
texгоuáli,s elméletnek a beszédaktuselmélet. ;Rudimentáris volta egyrészt azt  
jelenti, hogy eddig csak bizonyos beszédaktusok konven еiónendszere lievt  
általa feltárva ёs !leírva, másrészt azt, hogy nem táunaszt követélménye-
ket jegy ko-textuális elmél вΡttel szemben, minthogy leírásaiban agy ilyem  
etim+életet általában nem is igényel. A textuális komponens részleges auto-
nómiája agyrészt azt jelenti, hogy fkl!építésében nem kell tdlinvetvel lenni  
más, fölérendelt )komponens műk!öde'sére, de vagy tekintettel ktll lenni  
egy adott kor.-textuális (és azom keresztül jegy megfale145 'ko-ve хtwál.is)  
(komponens felépítésére, vagy követe.'lm!ényelket ~kel!1 támasztani annak a 
ion-textuális (és azon keresztül tegy mlegfel еlđ  ko-textuális) kompoiiensnek 
a felépítésével szemben, amellyel a roextuá!lis komponens оperálni tud, 
operáln+i képes. Könmy ű  belátni, hogy anrennyлben az esetleg rendelkezé-
sünkre lló 'kan-te :tuális (és ko-textuális) eliméletekre való tekintet  nél- 
kül határozzuk meg a textuális és komponens feladatát, rés ab!ból vezetjük 
le az azokra a kon-textuális és ko-textuális komponensekre vonatkozó kö-
vetel ~ményéket, tamelyekke!l ez a itextuális komponens m űködni tud, a 
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textuális komponens egy autonóm szövegélmélet 'konstituá'ló elemévé  

válik.  
Azt hiszem, azt sem nehéz belátni, hogy az el őzőekben vázalt kompo-

nenseket tartalmazó szövegélm•é'let egy átfogó ,és egységes jelentéselmélet  
keneténék tékinthe гб . Átfogó lesz Fez a jelentaés еlmélet, mert lexikon kom-
ponense az adott nyelni lexikai jeQentései•nek (s optimális ps еtben e jelen-
tésék szisztémájának) a leírását nywjtja; •ka- фextuá~lis ikоmpanenie lehetővé 
teszi -- tecsz ő•leges nagyságrendű  struktúrákra vonatkozóan t— a sz йkébb 
értélюm'ben vett nyelvi jelеn.tés 'kanastruálását; Ikon-textuál.is kompoiiense 
egyrészt az adott nyelvközösség primќr és szimibálilkus kanvenc бrend-
szerét sz•isztamatizálja, másrt.szt azt írja le, hogyan függ egy-egy nyelvi 
megnyilatkozás jelentése használatának Ikantextusá•tól .(akkor is, ha a 
kanчtextuális komponens esetében. a tény уlвges nyelvhasználat appnoxi;má-
ciбja nem lehet olyan Їn~éretíí, mint ?a ko-textuális komponens esetében a 
nyély reaidszer éé), végül textuál'is kampanense azt a mechanizmust  ma-
dellálja, amellyél gy adott kontextus .egy adott !szöveg teoretikusan le-
hetséges, kantextustól független jelсntéseiы l a szóban forgó kontextusban 
megengedetteket (elfogadhatókat) ikiwálasztja. Egységes lesz  ez a djéien:tés-
elmélet, mert az említett komponensnek egy szövegelmélet ikeretében a 
textuális kamponcns által dominált hierarсhi!kus rendszert а  katnalk, aamely-
nék egyes elemei mind iformális, mind tartalmi szempontból ,egymásra 
vannak hangolva. 

Egy így strukturált jelentésélanélet biztosítani tudja tav.ábbá azt is,  
hogy a. jélentés elemzése és leírása egymással szervesen összefügg ő , de 
egymástál ugyanakkor eUhatárol іhatб , olyan tartományokban legyen vég-
rehajtható, amelyek mindegyikében tartományadékvát követelményéket 
lehet támasztani az alk аІmаzаnd6/аІК aiІmаzhа tб  mбdszertannal szemben. 

A szövegelméleti kutatáson belül Ön körvonalazott egy empirikusan  
motiváltnak és logika-irányultságúnak nevezett szövegelméletet: a Sz ј--
vegstruktúra — Világstruktúra Elméletet. Kérem, ha ez egy interjú  ;ke 
retében lehetséges, vázolja ez elmélet módszertani alapjait és felépítésének  
globális struktúráját.  

Kezdem talán annak vázolást>,val, ahogy mit érték logika-irányultság  
alаtt. A jelentéskutatás szármára igen lényegesálwom љ.snalk tartom az ún  
'm,adellteoret kus in,tenpret д  б ' logikai elméletének 'kidálgozását. A mo-
dellteoretilkus interpretálás főbb lépései a következők: az i гvtenpretálamidб  
tenmészetesnyeivi mondathoz hozzárendeljük e mondat 'normált farmé  
j.át' (a ,narmádt forma formai sze гupantiból az adott mondat logikai struk-
túrájá ~t reprezenфálja, tartalmi szemgтantbó'l pedig •e ,mondat egy parafrá-
zisát); a normált farmát, struktúráajánalk meg őrzése mellett, lefondiitjuk egy  
formális nyelv 'formuld'-jára; e farmurát interpnetáljuak, azaz egy  'ma 
dell'-re .(egy világ-fra,gunentumra) vonat Јkoztatva igaznak vagy hamisnak 
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minđsítjük. Mind e formálisnyelv farmuliáiinak 'jólfarmáhtsrág'-a, mind az  

'igaz formula' ,fogatima a model4:teorеt kus i'rnterpretáсió élmé.letében gy-
értélnnűen definiálva van. ;Ez az inфerpretációs eljárás azért i гnponáló,  
mert шбdszertana jól megalapozott, vnlágos és az operációk bonyal!uitsága  

ellenére is egyszer ű . Báir több szempontból nem tartom le еhetségesnek a  
modellteoretikus rinterpretálás módszertanának egy-az-egyben val б  átvé-
telét a tetszileges természetesnyelvi megny шlatikozás ~ak és szövegek jе lю rntés-
tanii: interpretálása.kor, ezt az interpretálási eljárást '"követend ő  pélidánalk" 
tartom. Ezt jelenti — se többet, e kevesebbet —, amikor 4ogiikai-irányult-
ságrбl bestéi еk. Szükségesnek tartom azonban ezzel egyidej űleg az empi-
rikus mohváltság hangoztatását is. A logikai ,i,rányultság ui. örnmagábani  
véve jélentlhetné csupán azt is, hagy megpróbáljuk a niadéhlteoreti!kus in-
terpretálás módszertanát m ~aximá'lisan Ikiterjeszteni tetsző leges xermészetes-
nyélvi megnyilatkozások és szövegek interpretálására, de ott, alhal ez  a 
'kiroerjesztés a módszertani alapék 4ényeges megbalyg аtása 'nélkül rm;ár nem 
lenne tоv.ьь  folytatható, megál'lunk. Ez az eljárás azonban véleményen 
szerint nem rеа lizáliharó, mert a modélhteoreti:kus interpretálás, amél:kül, 
hogy módszerén a logika szempantjábáli valami lényegeset változtatnánk, 
a legegyeszeriíbb esetben sem alkalmazihat б  természetesnyelvi megnyilat-
kozások és ,szövegek empirikusan is motivált interpretálására. 

Két m:ás aspektust is szeretnék még magamit ten.i; állírásam aiátámasztá-
sáxa. Az a mód, ahogyan a logikában egy mondathoz annak na гmált 
farmáját hozzárendeljük, .definiálva van, s a definiáltság a normált for-
má~nak az adott mondatból való egyértélmű  ievezetvhetőségét (ki'következ-
telhetőségét) is jelenti. Ha egy természetesnyelvi megnyilatkozáshoz aka-
runk egy normált formát hozzárendelni, 'a hegkülönfélébb operációkat kell 
végrehajtanunk, sezek ko'zé az operációk !közé az adott megnyilatkozás 
különféle elemekkel való kiegészítése is hozzátartozik. Hogy egy isiegnyi 
laJkazáet milyen ,módon kell tej fessé itennüwk, az szabályokba 'fagla'hnató. 
Az azonban, hogy mely 'elemekkel .egészítjük ki ,az adott ,megnyilatkozást 
a téLjessé tevés sarán, csak külbnféle hipotézisekre épül ő  ,döntés ered-
ménye lehet. Egy természetesnyellvi mondat ~( Іmegnyi'latkozás) ni lo-
gikai ítéleti vagy itud вΡmányos tétel. A kommunikálás sorárai tnem töreak-
szün гk sem olyan értelemben vett egyértel ~műségre, sem olyan ártelemben 
vett teljességre, amilyet logikai ítéleteik stvagy tudonisányos itételek meg-
fogal~mazása megkíván. A természetesnyeUvi kammun ~iikáldsnak ez a eu-
lajdansága elengedhetetlenül szükségessé teszi, hogy a természetesnyélvi 
megnyilatlkozáso к  Іintenpretálására szоlgáló jelentéselméket ezeknek a hi-
potéziseknek a státusával, strúktúrájával és furikciójávál is foglalkozzon. 
(Ezek a m,egállapí tósok ugyanígy érvёnyesek szövegekre vanat'kozóan is.) 

A másik aspektus, amit említeni kívánok, a 'modek' ,fogalmával kap-
csálatos. A modellteoretikus irterpretá.lás keretében a modell objektumd--
nak rés köztiik fenéi. б  reláciбknak jegy, a logikai térben (és 'logikai idat-
lenségben) az interpretálandó 'mondato$kt бl függetlenül és az inmaerpretáias 
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folyamatát logikailag megel őző  mбdon létező  és logikailag konzisztens  
struktúrával rendelkez ő  konfigurációja. Ha egymondat az interpretálás  

sarán igaznak mi-nősül ,  igazsága logikai érvény ű . (Az і flІtiггс t сј6 r*nint  
e.redm ~ény nem más, mint ;igazságérték.) A itermészetesnyélvi ikommuniká-
ció-szituációkban az az ,ismeret- és tapasztalathalmaz, ami az interpre-
tálrás alapjául szolgál (s ami ezért a хnadelbteareti ~kus interpretál!ás imodell-
jévcl analóg szerepet já пΡszik), ezzel szeunben jegy в  e~glehetősan kégiékeny  
valami. A 1 ~egtöbb esetben nem egyetilen', a ,kammuni!káció va!larnennyi 
részvгvője számára 'egyformán adott, modellr&l van szó; a modellek 
tapasztallhatб  térbe és időbe ágyazattak; az interpretáa.ás során felhasznált 
fanmájukban a legtöbb esettben ,nem á111naik rende ,kezésre az intergr.etáaást 
megelőzően és attól .függetlenül;, egyábtalán nem követelmény, hogy logi-
kailag konzisztenséé legyenek (ha nem azok, csupan az szükséges, hogy 
használбjwk ne vegye észre, hogy intim iazok) stlb. Ha egy megnyilatkozás  

az interpretálás sarán igaznak min ősiil, igazsága adott szeirnélyek számára 
szólóan ésí vagy egy adott kantextusbani érvényes igazság lesz. (Az inter-
pretáció, mint eredmény, nem puszta igazságérték, hanem agy adott vi-
lágban ;— adott időben és adott helyen — fennállónak tartott rе  ácló.)  
Mindez isupan azt jelenti, hagy Fez a logikai modellel analóg isn з,eret-
és tapasztalathalmaz több, a logikai modell ,tulajdonságaitól eltérő  tulaj-
dоnsággal rendelkezük, és nem változtat azon a tényen ;  hogy ez az is-
nreret- é:s tapaszta'latha'lmaz a !logükai modellel analóg szerepet jártszik. 

A logika-irányultsággal ,és empirikus anativáltsá;ggal kapcsolatban a 
következőket szeretném ismételten hangsúlyozni: a természetesnyelvi .meg-
nyilatkozások empirikusan mati,valt jelentéstani interpretalásának folya-
matában mindazokat az elemeket rés lépéseket ailik аlmazandónak tartom, 
am,elyek!kel a logikai :mоdéll_tearetiikus )JnterpretáGió apenál, ezeket az cle-
me'ket és lfépéseket azonban a természetesnyelvi !kommunikáció tenmcész оté-
ne'k megf el.elően kívánom értéiхnеzni, s ez szükségképpen odavezet, hagy 
a madeliltearer;.kus ;interpretáció módszarét nem tekinthetem lényeges vá1-
tоztarc.ás nélkül á ültethető  ,módszerne!k, hanem csak utározh а tó (megköze-
lítendő) példálcépnék. (Tudom, hogy ez a hosszlíra nyúlt, lényegét te-
kintve mégis rövid elemzés különcféle vitákra adhat alkalmat, meg va-
byofk azonban arról gy őződve, hogy ami a valóban meleváns aspeiktusakat 
il'.lei, megfelel a valóságna!k.) 

Ami a Szöуegstruktúra —• Világstruktúma Elmélet státusát és globális 
féléphiését illeti, a .következ őket szeretnémi ikiemelni. A Szövegstruktúra —
jli!lÍágstruktra Elmélet 'koncepciója (ha megengedi, a továbbiakban a né-
met megjelölés — Text Struk:tur Welt Struktur Theorie — alapján 'lét-
rejött rövildítésseil [TeSWeST] fogok ,rá utalni) egy, a szövegék struktú-
rájának, a szövegal,kotásnalk és szövegmegértésnék valamennyi aspektusát 
leírni ,szánd ć!kozó é1rnélet magjaként lett megalfkotva, és az eddigiek során 
kidolgozva. A TESWeST közvetlenül az ún. deskriptív (leíró) interpre-
tálás гél ját szolgáló e'lunélet, s itt a ,  "deskriptív intеГpretálás" kisfejezés az 
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irnteirpretálá:snak azt a farnnáját jelllöli ,  amelynek feladata adott szöveg-
hezién,elmat és .a itermészetesnyelven kiviül karrelátuлъot irendelni. (Az  
inteirpretálás másik 'két formája az ex ~planativ [értelmező] és evaluatív  
'[értékelő] interpretálás. Az Tőző  idlyan kérdésekre keres feleletet, mint  

például a következ ők: ,miért juta szöv ~egban az kifejezésre, ami az in-
tenpratáló véleménye szerint kifejezésre jut, iés m эΡ:i&t úgy jut iki'fejezésre,  
ahogy éppen kifejezésre jut. Az utóbbi gazt &tékeln, ;ami a szёvagben az  
intenpretá'ló szernќly vé'lemén.ye szerint ikLfejjezésre jut, rés azt, ahogy .ki-
fejezésre jut, az érteklés ,a'lapjául választatit esr~tétikai, szociális, eszmei,  
erkölcsi stb. ér.rékrenidszerekre vonatkoztatva.)  

A TeSWeST alapjára végrehajtott desikrigtív interpretálása modellteo-
retikus interpretálás elemeivel бsszehasan јllíthatб  elemekkél operál, figye-
lembe véve az el őzőekben elemzett s néhány taválábi tenmészetesnyely-
specifikus ,módosítást. Ezek -az elesnek — ism,ét сsa'k bizonyosI'..eegy szer ű-
sítésseт  — a köveakezdk: Adva van egy vail аmilyen médium álitali hordo-
zott in~terpretálamdб  szöveg. A természetesnyelvi kammunikáci б  term ~észe-
téből következően nem ez 'képezi az interpretálás -közvetlen tárgyát, ha-
nem ennek a (fizikai farmában adott) sz бve~gnelk az interpretáló szem'é'ly-
ben ilétrejött perceptív képe; nem kétséges ui., hogy az a mód, ahogyan  
egy adott szöveget percipiálunk, хtész ~leges, ide az interpretálás szempont-
jábol esetlеg dint ő  ttrarrszformációk.at hajthat végre a fizikailag t5lünk  
függetlenül adott szövegen. Ahhoz, оgy  ez a perceptiv 'kép másdk szá-
mára is hozzáférhető  'legyen, az interpretáló ,személyniek kёtelersége olyan  
egyértelmüséggc°l reprezentálnia, amilyennel csak 'lehetséges; ennél .a rep-
гezemtáсiánál különféle szimbólumukat rés/vagy az ismert tiranszkripci б -
re.ndszere ~k'kel análбg rendszert thaszrnál'hat feil.  

A következ ő  elem a modellteoretikus intarpretácó rövid jéll еmzésénk 1  
'normált formá'-.rák nevezett .élem ,funkcióját bet бltő  elem, nevezzük itt  
téljes és egyértelm ű  ikommuniikácüб-egységnek.  

A "teljesség' kilfejezéssel arra, az e бzőekbin már em!ldtett tényre kívá-
fok utalni, hogy az iraterpretál аnidó tсrmészetesnyelvi megnyilatkozások  
az esetek többségében nem tartalmaznak válamennyi inforimáci бt, ami  
lehetővé teszi, hagy hazzá;juk természetes nyelven kivü'li karreláitumo(ka)t  
rende.liünk, ami pedig a deskriptív µnterpratálás végs ő  célija. Ezért ki  'kel'1 
őket egészítenünk. Hggy melyik tennvészetesnyelvi megnyilatkozást milyen  
eiemеkkél kell ikiegészíten ~i ahhoz, hogy teljes kammurvikáс iб-egységgé  
váljon, iaz a TeSWeST-en belül egyértelm űen adott, minthogy ateljes  
kommwnikácib-egység j б '1'foгmáltsága aTeSWeST-iben definiálva van. (KÜ-
lön szeretnem h аngs јlyоzni, hogy itt en"milyen" es nem"melyik" elemem-
ről beszélek: hogy az egyes elemosztályokból az interpretáló személy a tel-
jessé itevés során tény'legesеn melyik elemeket választja ki, az az általa alku--
tott hipotézisekr ő l függ.) Mik azok a stnuktúraeleгek, amelyeket egy 9 б lfar-
mált (azaz telis) kommunikáci б-egysбgn:e~k tartalmaznia kell? Mindeneke16tt  
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annak az adott megnyilatkozásban 'kifсjezésre juttatott (valóságos vagy nem 
va!lóságos tényállásnak a prezentációja. Tavibbá, annak reprezentációja, 
hogy az interpretáló személy véleménye szerint ez a tényállás milyen módón 
hozzáférhető  a bes.zélp szármára. Végül ,annak reprezentációja, hogy az 
tnroerpretáló szemé'ly vélemnye szerint milyen rnandálitással juttatta ki-
í ejezésre a beszél ő  .az általa kommunkált rnegnyilatkAZást. (Eze+ket a 
struktúraelemeket — a felsorólás sorrendjében — dexkriptív, világ-konsti-
tuálб  és peiifоrmatív-modális struК túraelemekn ёk nevezem.) De hagy egy 
példával is megvüágitsam, nézzük a következ ő  mеg!nyilatkozást: Egy adott 
kamm ~uniikáció-szituációban A azt mondja B-nek: "Páter tegnap festett." 
(Tételezzük fel ,  hogy A is, B fis tudja',k, ki ez a P.éter.) Ez, a megnyilat-
kozás lesz a teljes 'kammun иiká.ció-egyлég ,deskrдptív strwktú.raeleane. Vi-
lágkonsroituáló struktúraelemnek tekintheti az interpretáló személy a !kö-
уetkezб  elemeket: A (a kin munilkálás időpontjában) emlékszik arcra, hogy 
(tegnap) láttа , hogy .('Péter tegnap festett'). Végül a performativ-snoda-
litást kifejezésre juttató struktúra еlemnéktekintheti az ,in+tepretáló sze-
imбly az A közli B-vel elemet. E 'kiegészítés alapján az &ntterpretáLó sze- 
mély az •nterpretáltindó rnebnyilarkaz:á:st a továbbialkban úgy fogja te-
kinteni , mintha eredetileg is a következ ő  strulktúrával rendeLkezett vol-
na:  É.n (=A) (most) közlöm veled (=B), hagy én (= A) (most) emlék-
sz©m arra, hogy én !(= A) (tegnap) láttam,, hogy Péter hegnap festett. Az  

interpretáló sz сmélynek természetesen mоtшválható hipotézise kell legyen 
arra vanatlkazóan, 'hagy miért éppen ezeket az elemeket választatta ki-
egészítő  elemek'ként, s az interpretálás sarán nem szabad elfeledkeznie 
arról., hogy az egyes kammunikáci б-egyságe(_k mly struktúraelemei jöttek 
Létre а  teijess б  tevés során, és mélyek valtalk eredetileg is adva. Az egy-
értelműség két dolgot jelent. Egyrészt egyértelm űnek kell lenni a teljes  
kоmmwnLkáció-egység valamennyi struktúraelemének, másrészt agyértelm ű-
nek kell lenni az egyes sroruktúrae'lemék :között (az interpretá.ló személy  

hipotézisei értelmében fennálld) reláci6k.nák. A truktúraélemek еgyértel-
műségének a biztosítása els ősorban azt jelenti, hogy :tisztázn,i kell, hogy 
az eredetiileg adott megnyilatkozás 'többértel+m ű-e vagy se. (Az itt vá-
lasztarot példa szintarktikailag egyértelm ű , de szemantikailag nem, mert a 
„festett" ,kifejezés különféle tevékenységékre utal!hat, a 'lankástapétáinak 
újrafestését ől műalkotások létrehozásáig. Ezt a :m еg.nyilamkozást az in ~t.r-
pretálás rsorán egyértelm űvé kell tenni, ha az initerprstál ~ás kontextusa ésr  
vagy a kommunikált szöveg ezt lehet&vé teszi; ha nem teszi lehery ővé, tuda-
tában kell lenni a tö'bbértelm űségnek.) Azoknák az elemeknek az egyér-
téiműsége, amelyeket az interpretáló személy a kiegészíroés során felhasz-
nál, biztosítva van a TeSWeST álUtál, azaz a TeSWeST-ben pontosan 
rögzítve van, mit jelent közölni em ezna atn: stb. mint stru` -
túraelem. A struktúraelemek '.közötti melác,iók egyértélm űsége annak tisz-
tázását 'kívánja meg, hogy mi tekin ~tend гΡ> a teljes 'kammunilkr сió-egységben  
'valóságas' és mi 'nem valóságos' tény knrfejez&jénnk. '(A 'valóságas'/'nem  
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valóságos' értékelést adott kontextusban ;  adott sz вΡmély által megfogal-
mazott értékelésnek kelit felífogni, s nini egy mirlldeniki szálmára egyformán 
adott ún.. 'valóságos vi'lág'ra varsatikozóan.) Elemzett példánkat illet ően a 
réládók egyértelm űsítése ,a :k&tkez&ket jelenti: Hipotézist kell felráll4-
tani arra, hogy a 'Péter tegnap festett' tényt 'valósá,gos' ténynek kell-e 
ídlfognunk, vagy olyan ,n,ercn valóságos'-nak, amely csak az 'A (tegnap) 
rítta' világnap ténye (ez utóbbi eset más szóval azt jelenti, hagy Péter 
tegnap nem festett, A csak látni vélte, hogy Péter festett), hipotézist kell  
felállítani arra voltaokozóan, hogy az 'A látta' .tényt 'valóságos' 'ténynek  
kеll-e felfognunk, vagy бlyan 'nem valóságos'- inak, amely csak az 'A  
(most) emlékszik' +világnak a ténye (ez utóbbi eset más szóval. azt jelenti,  
hogy A (tegnap) nem látta ugyan, hogy Péter festett, di (most) wgy eun-
lékszi°k, hogy látta); végül hipotézist k ёы  fеlálllítani arra vonаtkozóany 
hogy az 'A kmast) emlékszik' tényt 'válóságes' ténynek kell-e felfogni, 
vagy olyan 'nem valóságos'-naik, amely ICsak az 'A (most) közli' világnak 
ténye (ez utább.i eset más szóval azt jelenti, hogy A (most) nem emlék-
szik arra, hogy (tegnap) Ilátta, .hagy Páter itegnap festett, csak mondja,  

,hagy emlékszik).  
E ,rövid leírás a đapján, azt hiszem, könny ű  bdlátni, hogy itt a logik.á-

ban alikIalmazott de dicto (a beszédben.), de re (a valóságban) megkü ~lön  
böztеrés általánоsításáról ,va:t szó, s talán azt is, rni a funkci бpa a viLg-
kanstituáló és performatív-modális struktúradlemikn ~ek. A természetes-
nyelvi 'kam.munikációban ,nem сsak az érdekel bennünket, ami a kommuni-
káció kёzyetlen tárgya, hanem az iás, hogy milyen viszony álllálflhat fenn 
e ,tárgy és a :komniun ~i~káló szimélydk között — s őt ez utóbbi nem egy 
esetben fantosabb is —, s enшъek :Lfaj.ezésre juttatását teszik lehet ővé +e 
stnuktúlае liеinek. Lehetővé teszik továbbá egy ugyancsak :nem eldianyl-
gollhato operacto vegrehajtasat ,  az ~i~nterpr вΡ eg'h egy ,  ' 	' ' 	 tá;l.andó szövi 	eze 	~tetszo- 
lea s rnélységií és komplexitású 'szöveg-v іlá,g-mendsтer hozzkвndelését.  

A eerxnészetesnyelvi interpretálás іfоІуаmаt&iаЈk kеvetkező  eleme az az  
elem, amily a modellteoretikus &ntsrpretáoióban a. normált formához  
ren+delt formális-nyгlvi formulának felel meg. Itt minden вΡkelő tt azt sze-
ratném !hangsúlyozni, hagy egy formális (vagy annak funkcióját betölteni  

képes) nyelv haszrLálatát ,t+ermészetesnyelvi m вegnyilatkozások iinterpretálá-
sáná'l elengedhetetlenül szükségesnek tartom. Ez a nyelly a biztosítéka  

annak, hogy az interpretáció folyamata éseredménye egyértelm űen ren  
rezentál'hatб  lehessen, s amennyiben ez a nyelv az egyes sermészetes nyel-
vek strtrktáráját ćl független strwktúrával rendelkezik, .biz.tosítéka annak 
is, hogy ikülёnböző  aermészetes .nyelvekhez tartozó megnyilaCkozasak in-
terpretációja egymással összehason ►l hаtó Vigyen (ami pl. a fordítás és 
nyelvoktatás prablémáwnak tárgyalásánál уlsđrend(en fontos). Egy nyelv 
formális volta azonban nem kell, hogy dkvetlanül azt jelentse, hogy ez  a 
n злdly 'azok számwr a, akik kizárólag a termész еtes nyelvekhez vannak 
szdkva, egy teljesen idegen és f еlifoghatatlan formulahalmaz legyen. Bár 
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itt a TéSWeST formális nyelvével, amit " ~kanonükus nyelv"-nek nevezünk,  
nem kív.ánák foglalkozni, szeretnék annak a r еményemnék ki,fejezést adr. ~i, 
hogy ez a nyelv nem ,tekintend ő  egy nehezen felfogható farmu.laihalmaz-
nak. Minthogy a teljes és egyértélm ű  konvmuni1káciб  egység valamennyi 
struktúraеlemet tartalmaz, amit ;kanonákusnyelv megfelélbje tartalmaz, a 
kanani ~kusnyelvi forma bemutatásától itt eltekinthetnek.  

A ternnészetesny ІІlvi inгоerpretál ~ás kiövet+kez ő  eleme az az ismeret- és/ 
vagy itapasztalathalmaz i(valamint az ennek alapján félá'laítható 'hipoté-
zisek halmaza), amely a modellteoretikus interpretálás modelljével ana-
lóg szerepet tölt be. Képletesen szólva azt lehet mondani, hogy amikor 
intenpretálunk, az interpnetálandó m еgnyi1la&ozás/szöveg egymészt nak- 

azt az emlékezetünkben távolit ism сrothalimazat, amit az intcrpre-
tálandó megnyilatkozással/szöveggel ikapcsolatába hozandónak vélünk, 
másrészt odahat, hogy hajlandóklegyünk ezt az isnverethalrnazt új e ~le-
mekКel Ikiegészíteni. Ennek révén létrejön egy olyan halmaz, ami álta-
lunk igaznak tartott, elképzelhet ő , еllfoga ~dható stb. elemekből áld. Ahhoz, 
hogy az interpretációt, mint eredményt, az interpretáló személy plauz.i-
bil ssé tehesse s lehetővé tegye, hogy err ől az nterpreráciбról interszlrb-
jeiktív véleménycsere jöhessen létre, az interpretálása alapján szolgáló 
ismerethalmazt ('interpretációs made Лl'-јét) . ugyanolyan Іgy&eсъmй sёgge І  
ésteljességgel kell reprezentálja, mint azt ra ikounmuni!kki б-egységgel tette, 

eh'he.z ugyanazt a kanonikus nyeílivet is kell használja. Ezáltal — ismeét  

képletesen szólva -- megalkotja a maga szövegét arról, ∎amц,ről az inter-
pretálandó szöveg szól, s az interpretálás ,további folyamata abból á11, 
hogy az interpretáló személy ezt a két szöveget hasanlítja össze. Az ösz-
szelhason і lítás során ∎tеrmészetesen nlбdasulhat mind a modell, mind az  
inфerpretálandó szöveg bármely еéljes lkоnvmuni!káció-egysége (s az esetek 
töblbségében tényitgesen mádasul is). Az interpretálás folyamata akkor r  

véget, ha az interpretáló szemk+lynek sikeriilt a két szöveg között össz-
hangot teremtenie, vagy сnnék az összhangnak a megteremtésére nem lát  

lehetőséget.  
A természetesnyelvi interpretálás utolsó eleme, ami a modellitearetikus  

inmerpnetáсiб  f e'l meg, az еlőzáekben lеirt ösz-
szehas.onlntási folyamatnak az eredményeként rékanstruábt vagy konstruált  
tenm szetesnyelven kívüli lkorreliáturn (pontosabban, ennek reprezer нtáció-
ja), amit az i..ntсrpretáló személy az interpretál аndó szöveghez mint  
interpretációt hozzárende4 ~hetőne?k/гhazzárendelendőnek tant. Ez a korre-
látum nem más, mint egy kül'önfélе  (tudott, hitt, elképzelt stb.)  vil gok 
b61 ál1б  világ-arem Іdszer, amеlynek iminden еleme ∎azok!kal a ténydkikel van 
benépesítve, ame1yk benne fennállnak. A roeória megnevezésében a "vi'lág 
struktúra" 'kifejezés ezeknek a korrelátum оknak a strшktúrájára utal s nem 
általában a világéra, mint ahogy azt e teória, egyes kritikusai tévesen 
értelmnetiték. 

Bár a TeSWeST globális struktúrájánalk bemutatása kiesit ∎hosszúra 
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nyúlt, engedjen meg még egy-két megjegyzést. Itt els ősorban a teoretikus  
és deskriptív interpretációs falyama Јt elemeivel foglalkoztam, s nem a fo-
iyamattal magával. N уиІviiуаІ6, hogy az ebm'életen belül ezt a 'fol уаmа -
tot egyértemnen definiált stratégia, kell, hogy irányítsa. J бнehet a teore-
tikus interpretáció aspektusait tárgyaltaun, szeretiném remélni, hogy  a 
TESWeST empirikus motiváltsága (a szárvdék a természetes іnterpretáel б s  
folyamat appraximálására) is eléggé nyilwánwal бvá lett. A TeSWeST  
továbbá olyan interpretáci беlméletnеk tekinthető , amelylben az egyes ter-
mészetes nyelvektő l független. Іѕ  függđ  részek 'egymástál külön keze'lihe-
tők. '(Az eddigiek sarán több gondot fordítattunk az álttalános, mint  a 
valamely tеrmészetes nyelv szernponitjából specvfikus részek kidoligozásá-
ra.) Mind az általános, mind az egyes termés.zetes nyelvek сtl függő  részek-
ben külön funkci:onál ~is egységekként érte Іm'ezahető  a ko-гоeхtuál,is, kan-tex-
tuállis éés extuális komponens, s a leх;kan--komponens centrális szerepet  
jatszik. Minden interpretáciv-elme et .f еlépítésé ►ban nagy figyelmet kell  
szentelni annak .a krrdésne ~k is, hogy lehet egy egész szövegre kiфtrj.edő ,  
de csak brzanyos szempontokra tekintettel !I еvó inmerpretáciбt végreha j-
tani. Különösen fontos ez abban az esetben, ha az interpretálandó szöveg  
terjedelme átlép bizonyosterjedelmi határt, mert 'ékkor egy minden szem-
pontra tékintettel lev ő, egész szövegre kiterjed ő  interpretáció vabószín ű-
leg alkkar is értelmetlen, ha egyébként végr еhajthatб . A TeSWeST-eben  
ebből a szempontból kulcsrontasságú itén,yezó a ikanonikus nyelv femépí-
tettsége, ami a kanonikus reprezentáció maximális dekampanállhatóság&t  
mehetővé teszi, s ezáltal a csak 'bizonyos szempontokra kancentrálhatósá-
gPt is.  

Végül azt :se szeretném említetlenül hagyni, hogy a TeSWeST kidolgo-
zása az eddigiek sarán több nagyon te гhetséges fiatal 'kutató kalliégámmal  
és barátommal közösen folytatott mwnkával történt, s rennélem, így ltör-
térnik majd ezután is.  

A .lexikográfiai kutar.ásnak a TeSWeST kidolgozásával kapcsolatban  
jelentős szerep jut. Újabb munkáiban a lexikon-elmélet kérdései különö-
sen előtérbe kerültek, nem függetlenítve a TeSWeST módszertani alapjai-
tól, de mintegy egy önálló lexikon-elmélet rendszerszer ű  megala pozásá-
nak az igénét is tartalmazva. Tanulmányai egy 'lexikon-rendszer' kidol-
gozását nélkülözhetetlennek mutatják a szöveginterpretálás kanonikus  
nyelvének (s ezáltal csaknem teljes elméleti instrumentáriumának) kidol-
gozáshoz. Azt jelenti-e ez, hogy a lexikon-rendszer kidolgozását a jelen-
téskutatás folyamatában tartja döntő  fontosságú előfeltételnek, vagy azt  

is, hogy a lexikon-rendszer magának a jelentéselméletnek a 'mag'- faként  
tekintend ő? Milyen szerepet játszik az Ön által hiányolt Minimális-Lexi-
kon a szövegelmélet és általában a jelentéselmélet kidolgozásában?  
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A lехikаgráfiai (pontosabban: általában a szójelentésre vonatkozó) 1ku-
tatás 'mind elméleti-módszertani, m nd ,praktikus szemponroból elválaszt-
hatatlanul гissze van ,fonódva a szövegelméleti .kutatással. éppwgy, mint  

egy áњг Ρlános jelentéselmébetre irányulóval. Ennek a ibanyalult 'kapcsolat--
há'lónak itt csak egy-két aspektusára mérhetek ki.  

Lássuk először a !legáltalfanosabb értelemben vett еliméleti aspektust. Rö-
viden úgy lelhet megfggalmazni a szó- ~jeleгvtés kutatásának lényegét, hogy  
ez a 'kutаtгás azí &na!k a jrelá сiáknak a fiél гоárására és Teirására irányul,  
am~elye+k az egyes szavak 'teste', a hozzájuk rendélhet ő  'érte'lem' és a  
hozzájuik remdelhex ő  (természetes nyelven: kívül) 'karrelatum'öziitt  
fenn .l~l~nak. (A szó-jelernпés kutatása egy bkent pontosan azokra az cle-
makre irányul, minta bármilyen nagyságrend ű  természetnyelvi +megn.yilat-
kоzásra vonatkozó jelentésku ~taгtás, különbség a kübönfé'_e nagyságrerndi  
szinteken csak a relációk természetében ta'lá.lható.)  

Itt követikez ő  fejte.getéseimben abból indulók ki, hogy a karrélátumi..  
mai való aperá.lás aspektusának vizsgálatát .mi nem 'kivánquk 'kizárni ku-
tatiásunkbóly  akkor se, ha ezt különféle nyélevészeti iskobák, arra va1.ó  
hwakozá.ssal, hogy az nem a nyelvészet feladata, lmegteszi+k. A sz б - jelen-
tés vizslatára irányuló — főleg filоzáfíai és Tggi'kai — elemzések kö-
zéppantjá'ban több évtized óta iaz értelem és !karrelátum közötti r с láció  
természenének: a vizsgálaita áll. Az a І ;аpkérdés erre a relációra vana пko-
zóan a következ ő : fenná'1'1-e egy kölcsönös és egyérteinn ű  Íkapcsolat az  
értelem és korrelátum között; más szóval: egy adott érválem ~hez egy és  
csak egy karrelátum tartozik-e és megfordítva, vagy tartozhat Ikülöniféle  

értehmékhez egyazon ,korrelátum ,és különféle Ikorrelátumolli,hoz egyazon  

értdliem? E kérdés lényegének a ;megértéséhez, azt (hiszem, sz.ükséges leg-
aláibb pár szóban gazzal is foglalkozni, hogy mi is az az 'értelem', és  
hogy ebben. az összeifüggésben pontosan mit jelent a ' ~kölcsönбs és e.gy-
értelimű  kapcsolat". Egy adott szóhoz rendelhet ő  értelean — az egyik  
febfogás szerint — az Đkna!k a tulajdanságáknak az összessége,  a Іmellyei 
egy tárgy (vagy egy rebáeió) 'kell trendelkezzék ahhoz, hogy Fezt a tárgyat  
(vagy relációt) az adott szóval legyen szalbad ,megjelölni. E fel ~fagás ér-
tеlanében annak eidöntéséhez Fi., hogy +milyen гtárgyat szabad az "asztal"  
szóval megjelölni, fel keblen tudni torolni ,mindazdkaat a tula gdonságo-
kat, amivel egy tárgynak rendelkeznie IkeUl ahhoz, hogy asztalnak legyen  
szabad nevezni. Az "asztal" szó értelme és egy asztalnak .nevezhet ő  uár:gy  
között akkor állna fenn (kölcsönös és еgyértplmű  kapcsolat, ha sikerül+ne  
az "asztalság" szi;kséges és elégséges ,feltételét (az "asztal" szó értelmét)  
deflniá'lni. Ebben az esetben, ha valaki az "asztal" sz б  jelentésével (hasz-
m ~álamával) nem lenne tisztában, de közölnék vele az "asztal" sz б  &telm ~ét,  
képes lenne ehhez a szóhoz a megfelel ő  karrelátumot еgyértelműen hozzá-
rendelni. Sajnos azonban lkönmy ű  belátni, hogy a szükséges és elébséges  
félltételak 'keresése az esetek túlnyomó többségében reménytelen уálilal-
kozás. (A (világ nem matematikai objektumok halmaza, s a természetes  
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nyelvek nem úgy +fwnkcianálnak, mint a matematika nyelve, amélyne ~k  
terminusait de f irziálri lehet.) De ha ez nem Tehetséges, .sikkor voltaképpen  

mi egy ;szó és a korrelátuma közötti re'láai б  hardozája? Mi a magyarázata  
annak, hogy ha erem is mindig a Ikívánt eredménnyel, de csók tudunk  

egymással 'kammanilLálni? Erre egyesek, — közöttük jeilent őségét tekintve  
elsősorban Hilary Puronarn — azt a választ adja, hogy nyelvünk elsajá-
titásakar nem szavakat (nem a szavaik értelmét), hanem 'sz б  -és 'korrelá-
tuma' párákat sajátítunk el. Valamiikor meigtörtént/megtörténik a tkgyalk,  

relációk 'dl!keresztélése' s la keresztel ő  'tanúiitól' száll 'szájnál szájra',  
kifi/mit hogy Mell nevezni. Ebb ől Putnam szerint a sz б  jelentésére vanat-
kozбаn azt a következtetést ke'l'l levonni, hagy ahhoz emcsak az érte-
lem, hanem az extonzió (a korrelátum) maga is hozzátartozik, miui ~tihagy  
se az értelom alapján a Ikarre'látum, se a korrelátum alapján az r бrteTem  
nem hvtározhatб  meg egyértelműen. Ennek nem mond ellen az a tény,  
hogy az úgynevezett experték minden karban rendelikezneik ;olyan elijá-
rásokikal., amelyék segítségével meg tudják állapítom, hogy egy adott ob-
jektumot ők mint expertek — tudásuk adott szintjén — mineik tartanak.  

Ettől azonban az adott objektum rcrvég nem fökétilenül az, aminek az  

e tperték tartják. Ez mé.g nagyabb mértékben vonatkozik a nem exper-
cJkre. (Nem szeretném azonban itt azt se elha'ligatni, hogy ennek a kö-
vetkeztetésnek a gyakorlatba való átültetését ,egyel őre megnehezíti az a 
tény, hagy Putnam eddigi m űveiből nem derül ki, hogyan kell az exten-
ziбt magát, minta jelentrés egyik (komponensét a jelentés-reprezentálás és 
interpretálás gyakorlatában értelm'ezn+i.) Putnam élemzéseinek mind az 

általános jlen+téselmélet, mind a szövegelm ~бlet (mint általános jelentés-
elméleti keret) szempontjából módszertanilag ,mélyreható jelent ősige van. 

Az előzőekben :említettem mind a model;1teoretikus interpretáció elijárá-
s t, mind a Montague-gramma ~tíkát. Ez utóbbi felépítésér ől azonban nerce 
beszéltem, err'l szeretnék itt közbevetőleg néhány ,szót szбlm+i. A Mon-
tague-grammatika — az utóbbi évek egyik legnagyobb ,hatású jelentés-
elmќlete — durva сgyszerűsitéssel — arra épül, hogy atermészetesnyelvi
megnyilatkozásokhoz (ter гnészetesen ddzárбliag ahhoz a nyelvi firagmen-
tumhoz tartozó megnyilatkozásakra gondolva, amelyeik interpretálására 
ez jüdő  szerint ez a ,gra.mrcnatiika képes!) hozzámendeli el őször azok rtel-
miét ('ntenzióját'), s ez az in.tenzi б  — mint ,fügigvény — yendéli azután 
hozzá az i,nrerpretáland б  megnyilatkozáshoz +mint függvény értéket 
—  is megfeielö 'eхtenziбt' .(az előbb 'hasznáilt terminoló+gia szerint a kor-
relá+tumat). Ennek az eljárásnaik a végreihajtásához Montague egy ún.  
iintenzianá.'lis logikái konstruált, amely — a fragmentum-iideal бgiát elfo-
gadva — a legigényesebb módszertan ikivánalmainak is megfelel, feltéve  
-- és ez az előzőekben vázalt szó-jelentés kutatás kul сsfontasságának a 
lényage — ha be lehet bizonyhan+i, hagy Putmammak .nincs igaza. Ha ui. 
Puronammak igaza van, ti. ha igaz az, hogy az бгteleml (Mon.taguemál in-
tenziб) nem Iképes arra, hogy meghatározza az extenz.iát, akkor Man- 
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tague elmélete se funkcionál.. (Ganddlijunk az éldbbi példáira: ha nem úgy  
sajátítanánk el a szavakat, ahogy Putman szerint élsajáthjuk, hi ~ába tud- 

az asztal sz б  értelmбt, ez nem vezethetne bennünket az asztal .szó  
extemziójához (a hozzá rendelhet ő  konrelá+tumihoz). Röviden: Montague  
és az őt ikövetők szemantikaelmélete a putnaníi sfelfogás igaz vdbtán álí 
vagy ibukkik, s az én vélamény еnl szerint nagy valószín űseggel bukik.  

Szükségesnelk itartom itt azt is, hogy a TeSWeST struktúrájára vonat-
kozóan (két utólagos megjegyzést (tegyek. A TeSWeST keretében vegreihzj-
tó/végráhajtandó szövegintarpretalásr:a vonatkozóan nem olyan jelleg ű  a  
putnaami felfogás hatása, mint a мanitague--élimnéletre wonatkozáan. J б ,11е-
het a тeѕWeѕт-і  interpretációs folyamatban a szöveg értelme jelent ős  
szerepet játszüc, de nincs meg a szöveg jértélnvének az a funk сió,ja, ami-
vel az intenzió Mantaguenál rendelkezik. Nem a szöveg értelme rendeli  

hozzá a szöveghez a korr.elátumat. ;A szöveg vértelme 'in:dítékul' szdlgál  

arra, hogy modellt/m,adel!lleket konstruáljunk s ezt/ezeket reprezenttáljuk,  

ami végül. ahhoz vezet, hegy szöveget 'hasanhtunik össze szöveggel: az  

inmerpratálandó szöveg ,értelmét reprezentáló (kanonikus) szöveget a mo-
dellttmadellekket reprezen,tá ~ló (kanonikus) szöveggel. (Itt talár érdemes  

azt is .megemlíteni,, hogy ennek következtében a TeSWeST másrészt nem  
t&kinxhe ~tő  olyan jelleggel extenzi оn:ális elméletnek sem, mint az — el-
sősarban predükátum-lagikáva ~l operáló — modellteoretikus i,nterpretá сió  
el-mélete.) Ez lehet őséget ad arra is — és ez a smásodik smegjegyzésem  r--, 
hagy a TeSWeST eddigi apparátusánalk minimális átalákit ával explicitté  
tegyük a (putnami érte;lenvben vett extanziónak,mint a jelentés szerves  
kampaпans~émгk, az interpretá ásóan betölatptt szerepe, ami ez id ő  szerint  
csupám implicite hat a madellkonstrúk оió során.  

A szájellentés (kutatásának és a szövegelméleti kutatásnak a kapcsolata  
a.zanban ezen, az áltopános m бdszertanі  jelentőségű  aspektuson itú'lmenóen  
is szoros. Egy szó sértellm ~én~ek a reprezentációja maga is szöveg. Elenged-
h.eterlenül szükséges itehát, hogy a Lexikonnal operáló szövagélmélet Le-
х ikanának a felépítése kompatibilis l.eggyen magának a szövegélméletneik  
a felépítésévél. Más szóval ez azt je'lerliti, hagy az egyes szavak &telmét  
olyan (kananiikus) formában célszerű  reprezen'tállni y  fut amilyen. (ka-
nonikus) formájú reprezentációt a szövegelmélet az inпеrpretálandć  sző -
vegekkеl kapcsolatban meigkíván. Ha ui. ez tеljesül, akkor formálisan  
biztosítva van, hogy az ,inxerpretálandó sz ёvсgegyes szavait 'közvetilenül  
béhelyettesíthessük a Lexikonban talliálhat б  értelmükkel:, azaz anélkül,  
hogy az értelem-reprezentációkon el őször kјitiinféle átalakításokat kellene 
végrehajtanunik. Szeretném azonban azt Iis Ihangs пtiуоzni, hogy itta 'kom-
bиrnállhatbsá.gnak nini ikizárólag farmái aslpe гktusáró'l van szó. A Lexikoni 
egyes 'szócikkei'-nek struk!tárája .azt is kell biztosítsa, hagy az &telem-
reprezemtáoiókban található sztereotip ismeret és szakismeret el ~emeib"  
egy adott k:o -textusban sdlőfarduló szóhoz az liautenpreitáló személy hipo- 
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téziséвek megfelelően lehessen 'tеtszőbeges kambinkiбt ment az adott ka-
textusban adekvát :értelem-reprezentációt knvábaszit аrü.. 

Ezek az aspektusok (többb más itt , emnlített aspektussal együtt) m'egkí-
vánják, hogy a szójelentés kutatása és az általlános jelientéselmél:etre vo-
natkоzókutatással egymással köbcsеniharoá:ban történjéJk. Csak egy így 
koardi.nált .kutatástól vádható jegy m ődszertanlag kellően megalapozott 
és mpimikusan motivált (szöveg-) jel ~entéselmé'let létreb оzása. 

S végül pár szó az ún. Mimimális Lexikanr бl. Elengedhetetlenül szük-
ségesnek tartom egy valamennyi szófajra ikitarjed ő , pár száz szót tarta'l-
~nazó lexikon ,miel6bb г Ρi létrehozását. (Egy ilyen lexikont nevezek "Minn-
mlis Lexikon"-nak.) Ha számos, lexikonnal rés jelen ~téselmébettefl kapcso-
latos kérdés .uisztázható is úgy, hagy a 'kwtatas szisztematikusan ibár, de 
h01 erre, hal arra az aspektusra koncentrál, úgy gondolom, hogy van 
egy dlyan 'kritikus nagysá:gre:nd, amelyen. alul több (kérdésről ginem lehet 
mбdszertatii szam,pontb б'1 miegfelelő  'képet a'likatni. Ma rendelkezünk szá-
mos. dlyan — elsősorban l,a :nyebvaktatás számára készült — k-önyvvel, 
amelynek szókincse 600 szó 'körül:' mozog. Ha rendelikeznénК  'egy erre a 
600 szára kiterjedő  'lexikonnal — s fitt ttenmészetesen a szóban forgó 
könyvek aartalmátó1 függetlenül, meg(határozatt formai 'és tartalmi .köve-
telményeknek mteg.fele'l ően összeáшtott, adott szövegelmélettel kompatibilis 
struktúrával rendelkez ő  !lexikonra gondolák —, иehetőségü.nk lenne annak 
az alapvető  kérdésnek az első  komoly roesztelésére, hogy mi a reiá.ci б  a 
lexikonban tároltí tárállható jelentés (ismerethalmaz) s 'az interpretálandó 
szövegek különféle :ko-textusaiban megkíván:t jelentés .(ismerethalmaz) 
között, valamint, hogy válójában hogyan is történik komplexebb termé-
szetesnyelvi 'kifejezése+k jelentésének a 'konstruálása összetev őelemeinek 
jelentéséből. Itt mutatkozna meg az általános és egyedi, a ka--textustól 
fiiggerlen és ko- ~teкtustól ifüggő  iélen~tés iköz&tti reláció a 'maga vál бd2 
formájában. Meggyőződésem, hogy jegy .ilyen Minimális Lexikon dönt ő  
hatással hinni a további jelentéselméleti. kutax.ásra.. 

Az irodalomtudomány annak idején rendkívül fontos ösztönzésekei 
kapott a strukturalista nyelvészettót; gondoljunk csak az ún. orosz f or-
malista iskolára, a prágai iskolára, vagy Lottmanék 'funkcionalista for-
malizmusára'. Az ezeket az irányzatokat ért — pl. a hermeneutika f elöl 
löv ő, vagy épp a marxista beállítottságú — bírálatokat nem tarthatjuk 
jogosu'atlannak. 

Ha leegyszerűsítve is ugyan, de azt hiszem, mondható, hogy a Tes- 
WeST instrumentáriumának célja, annak — kanonikus nyelven t&tén ő  

leírása, fogy egy adott megnyiíla ~tkozás milyen feltételek (között, mi- 
~ .yen/melyik 'világra' vonatkozóan tartható igaznak vagy lehetségesnek.  

Ez, komplex tárgynyelvi (irodalmi) szövegek összefüggésében gondolkoz- 
ґ'a, úgy gondolom, azt is jelentheti, hogy — a 'szöveg-világ' kompozicio- 
nális elrendezettségének kérdéseivel szoros összefüggésben — adott (spe- 
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сi f ikus) 'irodalmi lehetséges világok' szemantikai (poétikai) rendszere is  

f eltár sа tó és leírható a TeSWeST alkalmazásával.  

iWurkásságából sohasem hiányoztak irodalmi szövegek (els ősorban ver-
ek) felépítésére vonatkozó elemzések. Érzésem szerint a TeSWeST — ha  

egyel őre hipotetikusan is — tudományosan megbízható alapokat kínál egy  

ixadal:mi szövegelmélet létrehozásához is. Hogyan látja ennek lehet őségét  

'kérdésére, igy érzem, áltaLánasabb válraszt fogok adni, mint amilyet  
eivárna. De igy talán vilá:gosa~bbá tudom tenni az ezzel a kérdéssel kap-
csoiatos fehfogásam. Mindenekel őtt szükségesnak tartom, hogy néhámy  
szét szóljak egy funkcionális szövegripaLágia Létrehozásának szükségessé-
érő l ,és ю  szövegtipológiának az i sterpretá.lásánál betöltött szerepér ől. 

Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy szövegt шpológiát .a 1_egkülün,félé'bb Ikri 
ériumak alapján létre lehet ]hozni. — extrém esetben még az is elképzel-

hetб , hogy a szövegek hossza szoLgá ~lij.an tipológiai bázisul. A lehetséges 
чövegtipаlógiák egyike az általam funkci,oná,lisnak nevezett szövegtipoló-
gia. Ennek раLapjáúl azdknak a 'funkcióknak' a rendszere szálgól, amelye-
:et a szövegek kühönféle !kommunikáció-szituáci бban betöltenek. Funk-
ciójuk alapján ikülün típusba soroLhatpuk azokat a szövegeket, amelyelvet 
a mindennapi é+Letben ismer őseinkkel az iéLet tközna;pi jelent őségű  esemé-
nyeiró'l beszélgetve hozunk létre; amelyek a különfiéle hivatalokban foly-
taroatt kommuniká, ió sarán jönnek létre; amelyeket egy tudomány 'kep иi-
se1_ői produkálnak, ha egymás közönt az őket érdekalti szakkёmdésekról 
eszmét !cseréln:ek; amelyéket egy-egy tudomány fképvise16i produkálnak, 
ha jlaikusokkal folytatnak kommunnká сiót; a vafllási élet keretében, a ren-
de~Lóintézetekben, a tárgya ~lóterm.ekben stib. folytatott, va'la ~miképpen „r1 
tualizLt" beszélgetése,k szövegeit stb. E tipológia funkcionális j сlllegét ab-
ban látom, hogy ha írásban nincs Fis rögzítve az a !mód, ahogyan az 
egyes mípusokhoz ,tartozó szövegeketinterpretálnunk kell, a madeLÜko.nst-
rukció típus-specifikusan történik az interpretáció sarán. Empirikus tu-
damányak szövegeinek interpretálásánál pl. azok, akiknék megvan a keln ő  
kompetenciájuk (és lehetőségü:k), hétrehozhatnak az interpretáLandú szö--
vegtól függ еtlenül is modélQeket, úgy, hogy a kisérLeteket !megismnétlik. De 
interpretálhatják a szövegeket úgy is, hogy más, az adott témával kap-
csolatban eddig produkált szövegekkel való lkотnpati;biiiitását vizsgálják, s  
ebben az esetben ezek a más szövedék a mbdel'Lkonstimu nvak. A ,forrniiis  
tudományok (matematika, logika stb.) szövegei — iröviden szólva — ma-
guk !konstruálnak modelleket, melyeknek a teljesség, el:lentm ~andás-mnentes-
ség stb. tulajdonságaival kell rendellkeznnoik. A va'llás ј  szövegeket — és  
részben az ideal_ógiai szövegeiket is — Begyrészit modeldalk оtб  szövegeknek 
tekinthetjük, másrészt olyanoknak, amelyeiktd1 ehvárjuk, hogy bizonyos 
zárt rendszert al'kot б, a kánon rangjára emélt szövegékkel kompatibilis  
módon interpretálhatóak legyenek. Ennék kёveCkez Іtében вxertiulnek fel  
egyrészt olyan kérdésék, m int pl. az, hagy kik olvassák a B јib јi t (vagy 
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éppen Marsor) helyesen, 'kik nem; illető leg, hogy ez vagy az összeegyez-
tehető-e a Bibliával (vagy Marx tanaival) vagy sem. Atroól. függ ően fog 
ki-ki többé-kevésbé autamatizá'lt :rutinnal rendétkezni az interpretálásra, 
clsősarban annak madellallkotб  fázisára vanaatkozóan, hogy m јi у  +rnérték-
ben„ milyen gyakorisággal, milyen szövegtípusokhoz tartozó szöveggel 
van dolga. 

Szüa'aségesnek tartom itt annak hangsúlyozást is, hogy egy ,funkcio-
nális szövegtipológia megalkotása, és egyes szövegek hozzárendelése eh-
hez vagy ahhoz a típushoz, két +teljesen különaböz ő  dolog. Valaki p1. pon-
tosan tudhatja, hogy hogyan kell viszonyulnia egy tudományos ismeret-
terjesztő  szöveghez, ha azt interpretálni akarja, ez fut sem segít neki,  

,ha egy adott is:meгetterjesztő  szöveget valódi szaktudományos szövegnek 
tart. Vagy pontosan tudhatja valaki, hagy kell iviszanyulani agy a leíró 
töroénettudamány opusához sorolandó szöveghez, ez mit sem segít nkn, 
ha ,egy ehhez a opushoz tartozó uszöv оgвt esetleg történólm,i regénynek 
tбl..(Ha valaki ezeket a példákat tülságasan mesterkéltnek tartja, bizto-

san talál kevésbé .mesterkélteket, amelyek a ,fenti állitás aláatárnasztására 
szolgálhatnak.) A funkcionális szövegtipológiai ismereteknek az a szere-
pe az interpretálásnál, hogy ha valaki egy szöveget r— helyesen vagy 
nem helyesen — egy típushoz hozzárendel, ez a hozz.árende'lés .meg fogja 
határozni magatartását az .int еrpretálás során. 

Nézzük .e bevezetés után egy ún.. irodalmi szövegelmélet egy-'két kérdé-
sét. 'Számomra az "irodalmi szövegelmélet" 'ki ~fеjгzés osupán a következ ő  
értadlemben látszik al'kalmazh аtóna ~k/alkalmazandónak. Ahhoz, hogy szö-
vegеkkel (pontosabban,, a szövegek farmája rés jelentése interpretáilrásával) 
általános módszertani elveket kielégítő  módon. foglalkozhassunk, véleanќ-
aiyem szerint két dolog szükséges. Adva ké11 legyen egy általános szö-
vegelmélet, mely mind a szövegstruktúra élernzéséhez és leírásához, mind 
a szöveg interpretálásához megfelel ő  általános módszertani (keretet bizto-
sít. Adva kell legyen továbbá egy áltopános szövegtipológia, amely (töb-
bék 'között) az egyes szövegtípusokkal kapcsolatosan, mind az e szöveg-
típusokhoz tartozó szövegek struktúrájának élemzésére, mind interpretá-
lására vonatkozóan ú,n. aperácianálüs instaruakoiókat tartalmaz. Ezek az 
instruakciók nagyjából a 'következ ő  struktúrával kéli rendelkezzenek (ve-
gyü'k pl. az irodalmi szövegek típust): "Ha egy szöveg irodalminak mi-
nósül, ..fiormájára vonattkazóan különös tekintettel elemzend őek a ,követlke-
zők ('felsorolás'); ajelemtésének megih аtározásával 'kapcsalaroban különös te-
kintettel elemezend ő  a szöveg elsődleges jelentésénék és +közvetett (sz~im-
boli!kus) j.elsnrésének a viszonya, a szövegstruktúra és az els ődleges (va-
'lamint a sz.i ~mbolikus) jdlentés +viszonya, az e viszonydk a'laapján konst-
ruál ndб  madel'lеk típusa, .fikcianaйтtásuk jellege és 'mértéke, a szöveghez  

rendelhető  szöveg-világrendszerek) szisztémáaja stb." Röviden: az iro-
dalam.i szövegek epmélеvе  éppúgy egy az áll+talános szöveg с+lméletből és egy  
specifikus instrukció-rendszerb ől á16 elmélet, mint a teológiai, az ideo1 б- 
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giai, a jag , a történelmi, az empirikus twdamányokhoz, a farm Јális tudo-
mányókhaz tartozó stb. szövegeké. Fagy így !konstruált 'általános szöveg-
elmélet plusz funkc;iюnális szövegvipálágia' Ikomplexusnak véleményeam  
szerint az az el őnye, hogy egyrészt Ibármitlyen típushoz tartozzék is egy  
szöveg (bármilyen típushoz ta:rtazó atk is +rnin sítsan valaki egy szöveget),  
lényegében ugyanazzal az instrumenváriummal kell: hagy dolgozzon.. Más-
részt azt se szabad elfelejteni, hogy voditatképpen alig van tagkisebb •rész-
lettéig tiszta típusú szöveg; irodalmi szöveg és riitkán ,a sz,im!bdlikus jélen-
wést hardоzó elsődleges +jelentés !szinwjén. Ez azonban az általam aptin-
lisnaktartott komplex ebmélet itt kifejtett iértelmezése szerint nem vizes  
'üzemzavarihoz' — liegfeljebb közaben-közben ugyanannak az általános  
szövegelméletndk a keretében ,más-imás insvruk еiб-.rendszert kell használni  
ennek vagy annak a rész-szövegnek a stnukvúrája leúrásánál, vagy jelen.-
tése interpretálásánál. S  hogy itt még egy megjegyzést tegyek: azt :hiszem,  
egy így felépített elmélet az ember kommunikatív képpességének оptiniá-
lis modellálására képes, anél;kütl, +hogy azok komplexitását :mesterségesen  
renduká'lnia kellene .  

Végül szült;ségesnak tartom kifejezésre juttatni azt is, hogy .bár a 'vör-
ténetiség' prab'émáját se ürt ,  se más kérdéssel ikapcsolatban nem emilátet-
tem, azét semmiképpen nem tartom a szövegelmélet kutatás objektumainak  
köréből tkiz.árandб  elemnek, s asgektusaшnák figyelem'bevétel&e 1еhetőséget  
látok az itt vázolt modell keretében is.  

Eddigi válaszaiban a 'szöveg struktúra világ struktúra elmélet'-et úgy  
emlegette, mint egy átfogóbb szövegelmélet magját, valamint arról be-
szélt, hogy e szövegelmélet koncepciójának eddig els ősarcban az egyes  
természetes nyelvekt ő l független aspektusaival foglalkoztak. Kérem vá-
zolja röviden, mit tekint szövegelméleti kutatásuk soronkövetkez б  fel-
adatainak.  

Kezdem talán az egyes te.rmnészeves ínyelvekt ől független és az azaktó ~l 
függő  aspektusok ;kérdésével. Minrtlhogy számomra — éppúgy, mint sok  

más modern nyelvészeti iskola képviselője számára — kezdett ő l fogva  
világos volt, hogy ha egy (szöveg-szintű) jeilervvés-elméletet kívánuntli lét-
rehozni, kvetlenül szükségünk van egy kanonikus nyelvre, 'kutatásunk 
•elsősorriban ennek a nyelvnek a megkonstruálására irányult. Ezt a 'kutatást 
hiba lenne azonban valamiféle teljesen absztrakt, kizár бlag teoretikus tku-
tatásnák 'tekinteni. Miindenekel đ tt tisztáznil 'kéllett ugyanis, hogy milyen  
kövevelményeknék ke1!1 eleget tegyen egy kanonikus nyélív ,  hogy alkalmas  
lehessen szövegek ,e'Temzésében; гintierpretaliásába való alkalmazásra és  
hagy hogyan biztosítható, hogy egy kanon ikus nyelv ezeknek a Ikövet еl-
anényeknelk eleget vegyen. Ez a feladat csak úgy volt ielvége.zhev ő , hagy  
ha Ugyan kis terjedelmű  szövegeket is, de megpróbáltunk :kezdett ő l fogva  
tel jesf szövвge!ket .elemezni, azaz a kanonikus nyelv kanstruálá.sa ,és alkal- 
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mazásra való alkalmasságnak tesztelése párhuzamvason haladt. (Ezenkívül  

voltak a kanonikus nyelv struktúmájának o!lya ~n aspektusai is, aimelyok  
szövegek elemzésén kívül megkívánták egy nagyobb ci d ІІiв i megny lat-
kozášhalmaz elemzését is, ganddl оk itt ;például a kázus-grammatika k:ázus-
la'bеlјeivеl ,analóg angum ~entumszerep dikátorók rendszenének a meg-
alkatására.) Hogy élisődleges célunk egy kanonikus nyelv konstiruálása  
volt, nem jelenti azt, hogy ezt сudamányos szemparntból magasabb ren-
dű  célnaktartottuk, nnint azokat a célokat, amelyeket a szövegnyelvészet  
más képviselői tűztek maguk lé. C&ink nem volt magasabb rend ű , ku-
tatásunk — véléményünk szerint — csupán elengedhetetlenül szükséges  
kiegészítése volt annak a 'kortatásnak, ami a szövegnyelvészet úgyszintén  
elengedhetetlenül szükséges, de e'ls ősorlban fenоmenбlágiai jellegű  terüle-
tein. folyt. Mihelyt ugyanis a fenomvenalógmai leírások során feltárt és els ő  
lepésben strukturált egyes eredmények egységes keretben történ ő  sziszte-
mа ti áfására (egy roeária ikonstruáLására) sor kerülihet, ez egy kanonikus  
nyelv alkalmazása nélkül nem, vagy csak nagyon ±körülményesen való-
sítható !meg. Így van ez má:r abban az esetben Fis, ha csupán egyetlen  

természetes nyelv szövegeire vonatkozó struktwnális és/vagy pracesszuális  

ismereteket kívánjuk egy te б riа  kerвtгбben zisztematáizáLni, s !még inkább 
így van ez, ha egy szövegelméletet, mint egy különfбle természetes, nyel-

" leírására/inter retálására a'lkallmas elnnéletet kívánwnk lét- vu szövegefh 	 p  
rehozni.  

Azt hisszük, !hogy !eddigi .kwtatásannk erednnényáként !már elég alapos  
ismeretekkel rendelkezünk .egy szövegelmélet eszközeként használható ka-
nonikus nyelv struktúrájára vonatkozóan. Másrészt, :iddközben оptnm.á-
lisan megn&t a fenomenológiai jelleg ű  araunkák száma is. Azaz úgy gon-
douk., élipött az ideje annak,hogy a errnészetesnyelvi szövegek lfelépít'ésé-
re vana+tkozó fenomenológiai isrnenetelket — amellyel kapcsolatban leg-
gy.ákrabban. használt terminusok a 'kdhézi б ', Ikahereneia', 'szövegkansti-
tüGLó' — biztos és !szébes bázison., egységes é ъnvéleti keretben lehessen szisz-
tematizálni. ICöveokez ő  lépésként ezért a kahézióra/koherenciára јszöveg-
kanstitúcióra vonadkoz б  kutatás eddiдgn eredményeit kívánjuk li7: ~blioggrá-
fiailag ±majd kritikus-elemző  módon felmérni, hogy azután meb гоeremthes-
sük a !szükséges — az elérthető  Ilegmaхimálisabb xrnértékban iinterszubpektív  

— kapcsolatot egyes természetesnyelvi szövegtik, kanonikus reprezen ~tiá-
ciójúk, valamint a :kanonikus nyelv !felhasználásával v бgrelvajtott inter-
pr вΡtálásuk között.  

Ennek a kapcsolatna ~k a !megoeremtése kбtifélelkбppentörténhet: struktu-
rálisan, :vagy strukturálisan és prооeduná;lisan. Az ezekkel kapcsolatos  
kбndések elemzésébe iiot nem tudók +és nem is kívánok elmélyülni, csupán  
néhány feladat felsorálására szarítrkozam, amit el kell végezi ahhoz, hogy  
a TeSWeST-t — mint eddig kvdolgozaat 'mag'-ot — jegy .átfogó szöveg-
elгéletté lehessen kiépíteni:  

— :a ±koherencia=kutatásra vonat'kozó szalkirodál оm kritikai feldolgo- 
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zárát követđen ki kell dolgozni az egyes ivermészetesnyélvi szövegek  
sroruktúrájának reprezentálására alkalmas természetesnyeiv-specnfii ~ku s 
szabályrendszerеket;  
a kanonikus nyelvet ki kell építeni kanonikus szövegek konstruálá-
sára alkalmas szabályrendszerré;  
elemezni és szisztematizálni +k еld azokat a fa ~ktarokait, amelyek ter-
mészetesnyelvi szövegeknek & ikanan:iikus szövegeknek — mint a 
teinmészetesnyelvi szövegék kanonikus reprezentáciái:nak — egymás-
hoz rendelését vezérlik, s rnegkell alkotni e vezérlés (az elérhet ő  
legmaximálisabb mértékben interszubjekroív) szabályainak rendszerét; 
elemezni és szisztematizá4ni kell azokat a falktarolkat, amelyek ak-
ceptálható (szövegin+terpretáoi б  és/vagy szövegpradu ~kciб) modellek 
konstruálását vezérlik, s meg kell alkotni e vezérlés (az elérhet ő  
legmaxiimálisabb ,mértékben interszubjelktív) sza;bál уаina!k rendszerét;  
eilemezni és szisztematizálni kell azokat a faktorokat, amelyeik adott  

természetesnyelvi szövegeknék adott modellre .(modellekre) vonat-
kоzóinterpretálását — adott imadelLnek a tenmés.zetesnye ~lvi szöveg-
ben (szövegekben) való manmfesztálását — vezérlik, s meg kell al-

~kotni e vezén16 (az elérhet ő  .hgmaximá,lisabb mnértélkben imterszub-
jektív) szabályainak rendszerét. 

Ebben a félsarolásbaii az "interpretálás" kifejezés mindenütt az el ő -
zđe+k sarán tárgyalt deszkri.ptív •intenpretálásra utal. A ,deszkriptív intеr-
pretálás aspektusainak tisztázása után +tisztázni kell az expliikatív és  

evaluatív inverpretáс iб  sajároosságait rés elemezni kd1 11 a három interpre-
tálási mód együtthatásának ikül őnféle megnyilvánulási formáit. Úgy-
szintén elemezni kell a textrecepció/textinitarpretáci б  rés a textpradu'kci б , 
valamint a rájtuk vonatkozó szabályrеnidszeuek reláció jat. 

Ez a felsorolás természetes.en nem tekinthet đ  egy olyan program leírá-
sának, аmelynеk egyes fázisait a felsorolás sorrandjёben lehet realizálni. 
Ezzel a felsorolással azokra a fabb feladatokra ,kívántam rљmutatni, ame-
Jyelkre a kutatást — a kuttatás egyes fázisomban — fókusz.álni célszer ű , ha 
a .vöbbi aspektus természetszer űleg nem is hagyható figyelmen kívül. Vé-
gül talán. azt sem fölösleges megeminteni, hogy ez a felsorolás impl+i ~ci ,te  
magában foglalja arcnak a funikciоn:Lis szövegtipálбgiának a kidalgozásá ~t 
is, amelyrđl karátban szóltam. 

Köszönöm a beszélgetést, s még csak arra kérem, cetaljon itt azokra a 
munkáira, amelyek, megítélése szerint, leginkább reprezentálják jelentés-
elméleti kutatásaik különböz ő  aspektusait. 

1VLiel&tt néhá.ny tanulmányt, (könyvet einlítenák, a következ őket szeret-
nérn újra hangsúlyozni: Tikintettel a téma rendkívül összetett jellegére ;  
a kutatás nem terjedhet ki állandó jelleggel' a +téma egészére. Ennek kö-
vetkeztéberr az wtt felsorolt könyvek, ttanulmányok egy szövegelmélet lét- 
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rehazására irányuló törekvésünk egyes áа'1omásaina'k eredményeit ti'vkrözik,  
magukon viselvén mindig ke'letkezésük kon+textusának ,megliatámozó je-  

gyќt. Jélenleg készül egy az eddig ~e ~.lért erвdményeket egységb вfaglaW 
szin'tézis — els ősorban а  további kutatás, valamint az interd'iscipliriáris 
(és interлacianális) eszmecsere rnegkön ~nykése érd вkóben. 

A  ianwlmányakat/könyvek вt öt csopontba sorolom, jelezvéп  i1y mó-  
don is a fontosabb témálkat. Ahol szerz őt 'kü1'ön nem em ~lmték., ott én  
magam vagyok a szerz ő .  

T,adományeln зélet/metodológiai kérdések: „Der Wissenscha ~ftsbegriff 
der Linguistik", in: Der Wissenscha f tsbegri f f in den Natur- und in den  

Geistesw зsserгsclэa f t.e:i (= Studia Laibnitiana, Sanderheft 5), Wiesbaden;  
1 975, 241-266; —  "Das Forschuugsobj вkt X und Aspekte der Х-dlogi ~г  
(Für m'ich sind es dér Text und A э7pekte der Textologie) Textwissan-  
schaft)", in: All.gemeine Sprachwissenschaf t, Sprachtypologie und Text-  

linguistik, Festsahrift für Peter Hartmann, Tübingen, 1983, 403-415.  
A TeSWeST f elépítéséről általában: "Towards an eiupirkaiy то -  

~tivated gram.matical theary o ґ  verbal xexts", in: Petőfi, J. S. és  H. 
Reiser (szerk.), Sturlies in Text Grammar, Dordrecht, 1973, 205-271.  
— Vers unc the' егзе  pnrtielle du texte, Hamburg, 1975. — "A formai  
semioti.c text tlheary as an integraroed theory of natur.al lamguage", in:  

Dressl:er, W. (szerk.), Current Trends in Textlinguistics, вerl іn — New  
York, 1977, 35-46. —  Darfmüller-Karpusa, K. s J. P. Pető fi •(sz,erik.):  
Text, Kontext, Interpretation. Aspekte der texttheoretischen Forschung.  

Ha,m~burg, 1981. -- "Text, sigrniificatio:n, models, and correlates. Som,e  
aspects of text cornprehensian and text interpretation", in: Ric'klieit, G.  
és M. Boek (szerk.), Psychelinguistic Studies in Language Processing, Ber-
lin —  New York, 1983, 266-298.  

A (kanonikus) reprezentációs nyelv f unkciója és struktúrája: Biasci, 
С .  és J. Fritsche (szerk.): Texttheorie, Textreprdsentation. Theoretische  

Grundlagen der kanonischen sinnsemantischen Repriisentaion von Texten,  

Hamb.urg, 1978. — Ugyancsak `Hamburgban a Buske Veialagnál (a Papiere  

zur Textlinguistik,'Papers in Textlin,guistics sorozat kerdt,ében) sajtó alatt  
van egy hat 'kötetes összefoglalás "GrundelemenIte der semantisdhen Strwk- 
tur von Texten" alcímmel, amely a reprezentációs nyelv kéndéseivel fog- 
1al~kozik. (Eddig n~é.gy kötet jelent meg.) —  "Representa:tion lan.gua,g ~es 
und their funation ,i.n text interpretation", in: Sture, А . (szerk.) Text  
Processing. Text Analysis and :Generation, Text Typology and Attribu-  

tion. Proceadings of Nobel Sympasium 51, Stodkhalm 1982, 85- 122. — 

Heydr,ich, W.: Gegenstand und Sadhverhait. Bausteine zu einer nominal č s-  
tisch orientierte п  Semantik f ür Texte, Haanburg, 1982.  

Lexikon:  Heydrich, W. (szerk.) : Lexikoneintriige, Hamburg,  1981.  

— Neubauer, F.: Die Struktur der Explikationen in deutschen einscl эpra-  
chigen VVörterbüch.ern. Eine vergleichende lexiko-sernantische Апа lу , е  
Hamburg, 198 С . г—  Neubauer, F. és J. S. Petđfi, "Word semantics, lesican  
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systemis and  text interpretation", !in: IEikmeyer, Н .—Ј . és' Н . Kiюsez  
;(sierk.): Words, Worlds, und Context. New Approaches in Word Seman -  
tics, B'emllin—New York, 1981, 343-380. — Heydri.ch, W. és Ј . S. Pe-  
t&fi, "A  •teтt-theoreti:ca'1 accoum af questiоrns af lexica1 structure" I. és  
II, :in: Quaderni di Semыntica, Vб1. IV., 120-127. és 294-304. — „So- 
mi  aspeats af the structure of aQexi ~con ervtry", melgjolanés alatt in: 1V  
Colloquio lnternazionale del Lessico Inteliettuaie Europeo,  Roma.  

5. Koherencia,: Hata'keyama, К ., Ј . S. Petőfi és Е . Sö2er, "Text, Konne- 
slltá't, Kdhsian, Koh ~irenz", megjlenés alatt im: Gante, M.—E. (szerk.): 
Kontinuitiit und Diskontinrsitiіt in Texten und Sachverhaltskon f iguratio-  

raen: Konneкitidt, Kohüsion, Kohiirenz, Hambung. —  IVLi,rlltegy a Petőfi,  
Ј . S. (sze г~k.): Text vs sente.nce, Hannlbung„ 1979, és Text vs sentence.  

Continued, Hamburg, 1981 folytatásalkién't megkezdtük a kоherenюia-кц - 
tatás edd~ gi eredményaimk fel ~mérés гt; eddig 'megjelent kыetek: Neubauer, 
F. i(szerk.): Cnh.erence in naturai language texts, Hanvburg, 1983 vadaniim 
Petőfi, J. S. és Е . Sözer (szerk.): Micro und macro connexity of text,  

Hannhurg, 1983.  
MagyarnyІlvű  tanц1mányaim közül а  kövevkez'о'ket szeretném megem- 

líteni: "A •mondatgramma зtikától gy fornnáyis szemiotikai szöиegelnvéle-  
t тg", Magyar Műhelv (Montrouge/France), 1975, 50. 51-58, 51. 41-50,  
és 52. 34-47. — "Szövagelemzés — sz,öveg ёlmélet", i,n: Mítosz és  törté-  
nelem ( = Előmunkálatok .а  magyars ~ág nЈвprajzához, 3.) Budapest, 1978.  
275-296. — "Szöveg és jelentés", Magyar Műhel y (Montrau;ge/France), 
1981, 64.  36-59. — "Szöveg, diszkurzus", ,im: Tanulmányok /Studi je  15.:  
Szövegelmélet <r1 magyar nyely, шrodalo,m és hungaralá,giai kutatásdk in-  
téz~te, Novi Sad), 1982, 9-28. — "Szöve,g, modell ,  interpretáció (A  
szövegёlYnéleti kutatás ,néhány alagkérdése", in: TanulmánylStudije 15.:  
Szövegelmélet (A magyar nyelv, irodalom és hungarolági аi kutatásak i.n-  
tézete, Navi Sad), 1982, 137-184.  



„MINDEN PILLANATBAN MINDEN  
TÖRTÉNHET”  

(H џџxley „korai korszaka"-rő l)  

MAK FERENC  

„Ha meg akarjuk .menteni ezt a kultúrát, ha nen,  
akarjuk, hogy évszázadok barbarizmusába süllyedje,,  

ha örökflütt 6avainaik, a legnagyobb értékeknek meg-
tartásával meg ,akarjuk találn п  az átmenetet az új és  
szilárd állapovhaz, akkor valóban nagyon is szüksé-
ges, hogy mindenki, aki .ma él, ,alapos számadást  
vessen arr&1, mennyire haladt mára kulltúránkav ve-
szély Сztetđ  barnlási folyamat."  

Johann Huizing .a  

Al,daus Leonard Huxley, angol reg ~ényró és esszéista nevét 1928-baci 
irnegjelent Pont és ellenpont ,cím ű  trsgénye tette vsmerroté, !és jelölte kn helyit  
a ;XX. századi regényir вΡdalam !megújítóinak sorában. M űve az akkos  
még alig terebélyesed ő , a későbbiekben is csupán közel ;másfél évtizedet  
megélt, de hatásaiban annál dönt őbb pelentőségű, később Hermann. B:roch  
által paliihiszxori ~kus .regénynek nevezett farma egyik ik ВzpanLti, reprezen-
táns alkоtása lett.  

Saijátоs képződménye volt e regény!farma a húszas-harmincas ,évek pol-
gári kultúrájának és társadalm,ánák. „A pdiilhisztarikus regényt ... az  
európai polgárság Iníszasљaгmincas vdklbeli álta ~lánbs ided бgiai-emb r-
k'épbeli újratá jé'kozódása termékének '.11átquk" — írja Kiss yErrdre Hermann  
Broch elmélete a polihisztorikus regényr ől cíniü tanulmányában. 1  A brochi  
élmélet további olyan miiveket sorakoztat az újanna.n. k:i.alaikult villág-
szeiвlélet szülte аlikatásak sUrába, mint Joyce Ulyssese (1922), Mus ~il  
Tulajdonságok nélkiili embere (1931- 1933), Döbli.n Berlin, Alexander-
platza (1929), Broch Alvajárók cinű  :műve (1932), Conevti Káprázata  
(1935), Dos Passos Hanhatrani kalauza (1925), Faulkner Hang és tébolya  

1  Kiss Endre: Hermann Broch elmélete a polihisztorikus regényrő l, Alcadénmiai  
Kiadб , Bp. 1981. 18. old.  
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(1929), Virginia Woolf Orlrzndója (1928), és Mrs. Dalloway -ja (1925),  
Thomas Waife Az időr5l és a folyóról (1935) crnű  könyve és Gide műve,  
a Pénzhamisítók (1925). 2  Közös varsása I (műveknek, hogy kiemiek jelen-
tősége van. bennünk az els ő  világháború okozta sokkszer ű  ilménynek.  
valamint az fezt követő , 1929-ben kеzdődó és 1933-ben kulm мΡláló gazda-
sági világválság •egyéni ,és !kёzöss+é,gi sorsokat alapjaiban kiforgató hatásá-
nak. A társadalmi-törфénelmi esemémyek a modern nyugati tpalgáni ideo-
lógia iés kultúra Igyengeségeyt és buktatóit is felszínre hozták, és eszmél-
tető  módon fordították a figy, 'met az elidegenedés, az elgépiesedés, az  

a meri'kanizálódás ,és az el'irntel І ekttual ~izálódás egyre egyetemesab!bé váló  
ki'rdései feli'. F: fgazdasági,i,deol бgian válság szor$tásában a regényírók em-
lített műveiikben nem csupán a válságtünet ~áket ibydkezatek lajstromba  
venni, hanem -- mintegy ,reakcióként — válaszoknak is iród ~tak,, a kive-
zető  utak sokaságát vonultatva fel, a aársadalm,i forradai атntбl kezdve  
egészen az irracionalizmus ,és a misztika ;kínálta béln ő , indiividuális egyen•  
súlyteremtésig.  

A poYihisztori'kus regények egyik nagyon fontos lényegi jegye, az új  
módban értеlmezett „,pszichologizálás". Korántsem a XIX. századi fhagyo-
mányok roavábbélésérđ! vagy újraértеlmezéséről van szó. A regényíró  iígy 
merül el hőse lelkiv.ilábában, hogy 'közben nem folyamodik psznchológia.i-
tudamányos fogalmakhoz, nem leír, hanem ábrázol, a .tudománytól távol  
eső  eszközökkel á'1_!lít .elénik lelki diszpozíció'kr бl tanúskodó helyzeteket.  
Ez szinte kivétel nélkül, minden egyes es еtben 'kü'Iёnböző  regénytechnilkai  
eljárások (utalások, párhuzamos szerkesztések, allegorikus értelm ű  •zöve-
gek és šldézetek •beiktatása) révén valósul meg. Mindez megfelel a poli-
hisztorikus regény mint a modern életéraélmezésre reflektáló m űal!kA'tás  
eredeti, (sajátos moralizáló szándékának, Іmеlуnеk révén viszont a regény  
aktiilvizáIб  szándéka valósul. meg, ,és kifejezésre juthat esellekvésre mozgó-
sító volta.  

Huxley figyelme c korai regényírói karszakában egyértelm űen a lélek  
felé fordul, ezen a tájon keresve a .defetikus visélkidési fanmáik  erdőit. 
Hamarosan felismeri azinban, hogy a pszidhilkai torzulások — melyeik az  
miben i viseilkedési .formákban öltenek testet valós pr оblémákra, társa-
dalmi-történelmi ál.lapotоkra vezet~hetđ'k vissza.  

„t -T ITTA SZENVEDÉS BELOL ..." 

Huxley életművébPn a Pont és ellenpont nem el őzmények néltküli mű .  
Iыrоm évvel korábban, 1925-ben jélervteti meg A szerelem útjai című  re  
gényét, melyben már együtt vannak világszemléletének és regényírói  

módszerének .mindazon elemei, melyek a 'kés đbbi remékmű  ;magírásához  
vezetnek. De míg A szerelem útjaiban csak a belsđ  élet tájait járja,  a 

2  Lásd Kiss Endre idézett tanulmányát.  
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Pont és 'ellenpontban már sikerül egyensúlyt teremtenie 'bels ő  és külső  
világ, Hetek és valóság között. Az író e korai pályájának jellemzésekor  a 
lexilkanбk általában 'beénilk azzal a 'szirmpl шfikáló megáјllapínássa`l, hogy•  
„Olasz vagy angol ,mivliőben játszódó fiatalkori reg бnyei és tanul+mányai  
a nagyburzsoázia léha és ostobán üres életvi гоele ellen irányulina.k: az  
igényesebb бrtІlmiségi szemszögből vizsgálja és szedi ízekre az ural ~kadб  
osztályok semmiфtevését és korlátdlt 'sznabsá.gát. Legjobb e tárgyú regénye  

a Point Counter Point."3  E imegállapítást nyon iba.n Mielyesbíteni kell•  

1 Huхley nem csupán a na:gyburzsoá:zia é'letvi elét elemzi és bírá'lga, ha-
nem — egy általánosabb síkon —. a polgárn társadalom determináló, .kény-
szerítő  hatását a szenvedő  egyedik esetei közvetítés бvel; 2) Huxley fi-
gyёl+me, ahogyan nem korlátozódik a nagyburzsoáziára, ugya,nnígy nem  

korlátazódiik semmilyen más társadalmi osztályra sem. Az író a polgári  

.társadalom egészérő l szól. Mindezt fa M ~egsvidensebben talán a Pont és el-
lenpont Illidge-e bizonyítja, aki .kommunista+ ,meggy őződése és ehhez ido-
muQt életvitele ellenére ugyanolyan mќlyen géli át a polgári világ válsá-
gát, mint a regény többi h őse.  

A szerelem útjai 4  című  regénye Olaзzországban, Timién-+tenger pa.rtjá'n  
fekvő  Vezza városka feletti kastélyban játszódik.. A Cybo Malacpina  
palatót az angol származású Lílian Aidwvn ~kle londoni „delnő, a ven-
déglátó, az irodalmi összejövetélelk ,és arszlán1akamák rendez ője" vásá-
rol~ta meg, hogy .a barokk környezetiben, az egykori máskiik és +hercegek  
emlékeineik szellemi '.közelségében +rendezze be Eszményi Otthonát. A re-
gбny indulásakor már egészen szép társasá,gat gy űjtött maga k гöré, akik  
kivétel !nélkül_ ,valamenny.ien az elvisélhetetilsnndk tartott életet testi gyö-
nyörökikel — mi.ndenekel ő tt szerel+mi kalandokkal — igyekeznek ideig-
ór.áág elvisellhető  vé tenni.  

A társaság minden egyes tagját ugyanaz a betegség ,gyötri: az unalom.  
Ez minden boldagtalanságu ~k +okozója. Francis Ghelifer lapszerkeszt б  igy  
el+mélkedűk a spleenrő l: „ .. , azé érzés, úgy v бlem, sohasem viхágzоt.t pa-
zarabbul, mint mostanság. Minél. nagyobb az anyagi hasadás, a gazdag-
ság és a kényelem, minél inikáьъ  szaabványosítovtak a szórakozások —
annál nagyobb az unalom. Ez elkerülihetetLen, а  Тeгnќszet törvénye.  A 
jómódúak, ráérők бs műveltek szenvedtek míndigspleenben és ma is ők  
a fő  áldozatai." Mart' Thriplow fránánek is alapvet б  prablбmája a 'bol-
dagtalanság, de Ghéliiferrel szemben ezt nem látja végzetes фragédiának:  
„Sohasem tudtam rnagérteni ... miért nem boldog mindenki — úgy  
értem, miért nem boldog alapvetően, mќlyen; természetes, hogy van szen-  
vedés, van fájdalom, van ezer ok rá, miért ine legyen az ember mindig  
tudatosan boldog, — a felszínen, !ha érti, mire gondolok. De alapvet ően  

s  Világirodalmi Kisenciklopédia 1. Gondolat, 1978.; Világirodalmi Lexikon  
IV. Akadémiai Kiadб , Bp. 1975.  

4  Aldous Huxley: A 'szerelem útjai. Ford%totta Nagypát István. Frankiiл -  
Társulat, é. n. (1942) Az idézeteket ebb ől a kiadásbбl vettem.  
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bdldog, mélyen — 1hоgy lehet, hogy mégsem az mindenki?" Ugyanakkor,  
anéllkül, hogy a társa ~dal ~mi .különbségek mint helyzetnek meghatározóga,  
és óbbal tredó baldogtalans.águk okozója tudatasadnának benne, Miss  
Thriplow egy szatócs láttán nosztalgikus lePkesedésstl kiált fel: „Olyan  
nagyszerű , boldog és élé.gedttt! ... Eztknák az еmbеrеknсk a nсsenok  
kétségeik vagy utбgandolataik ... vagy, ami még rosszabb, mint az utó-
gondólatak: párhuza Јmos gondolataik. Tudják, mit akarnak és mi helyes;  
azt érzik, amit ttrmészetesen érezniük kell — mint az Illüás.z h ősei — és  
a~k}képpen cselekszenek. És azt hiszem, ennek az az eredménye, hogy  
sokkal jobbak, mint mi. . ." Miss Tihriplow-on 'kívül senki sem jut el a 
helyzetifélismerésnek erre a. fakára, e4miél ~etet azonban ,mindezekb ő l !még  
5 sem képes kialakítani.  

A társaság létkérdéseket feszeget ő , de meddő  zsoruglő i{ködéseken kívül  
egyebet nem eredményez ő  elmélkedésekkel tölti idejét. Kellemetlend1 ér-
zik magukat a vil.ágba,n, i ~degenségülk okai után kutatnak, ibiztоs faunpont-
ra azonban sehol sem találnak. Valami értelmet keresnek evilági ,jelernva-
lóságukban, de a7i eredmnény mindig ugyanaz, amit Mrs. Aldwinkle, a  

kastély itulajdonosa is kénytelen ibelátni: „Mindig, mindenki elsiklott  a 
keze közül.. Mindig elmulasztotta az igazán fontos, izgalmas dolgokat; 
kivétel nélkül valahogy mindig a szomszédban történtek, lát бtávolán  
kíviül'." Iszonyatos kiürülés ez, ami leLki sivársárgat okoz. Egyedül Galamy  
van visztálban azzal, hogy a megváltást ezen a világon, e földi életben  

kell keresni. Benne a tökéletesség liránroi vágy a nagyon is gyakorlati  
da:Lgakra épül đ  Ésszerű  Élet .eszméjében ölt testet, dt arra már neki sincs  
ereje, hogy ezt az Éd ~etet !mindennapivá tegye.  

Huxley regényében .még csak a roatális kiürülés, a pofgáti !világ Utolsó  
vacsorájának képét festi meg. Az ezt (követ ő  Pont és ellenponty nem wtol-
sóso.rsban azért leszi nagy regény, mert abban .már nemcsak szimp.t бmákat  
vonultat fel, de dk—okozati összelfniggések mlegrajzalására is vállialkozi'k.  
Nemcsak a totális társadalmi tIidegenülés itényér е  mutat ná, de fényt derít  
annak társadalmi-történelmi gyökereire is. E inagyregényben Mary Ram -
pionnal. fogalmaztatja meg a nagy ifelis+m еrést: ~,Az ipar, a kereszténység,  
a udoшány, a pólgári tisztesség, egész nevelésünk, ,mind, mind r.ánahe-
zedik a modern ember lelkére. És kiszívja az ,éUetet belelt." Huxley mo-
dern ember"-rel beszél, érezvén gaz ndeológi,ai válság egyetemes jellegét,  
mély immár kozmikussá nő tt.  

„ ...AM OTT KÍVÜL A MAGYARÁZAT"  

Azokban az években, amikor Huxley és a többiek nagy polnh.isztar  

regényeдket ímták, Európában egyre nagyobb népszer űségre tették szert az  
egyidб.ben keletkezett kultúrfilozбfi:ai munkák is, melyek ugyanazdkra  a 

G  Aldous .Huxley: Pont és ellenpont. Fordította: Látó iAnna. Irodalmi Könyv-
kiadó, Bukarest, 1968. Az idézeteket ebb ől a kiаdásból vettem.  
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kérdésekre más. eszközökkel keresroék a választ. Ortega A tömegek láza-
dásában igy fagal ~maz: „ ... ály korcban  ün ~k, mely csodálatas:an allk.al-
masnak érzi magát, aura, hogy megvalósítson, de nincs mit megvalósítania. 
Minden~e&en uralkodik, csálc saját magán nem. 'rJgy érzi, hogy elpuszrtul 
tulajdon bőségében. Több rendelkezésre álUó ,eszkеzze ~l, több tudással, fej-
lettebb technikával, mint valaha, az az еrеdmény, hogy a ma világa a 
le.gnyomorultab'b minden valahavollt viláag Iközül." 6  A világ nyomorának 
okozója kétségtelanül az elgépiesedés, vagy ahogyan a iHuxley-rsgénpben 
nevezték.: az amerikanizálódás. A tragikus jódаtok teré.n legmesszebbre  
Oswald Spengler jut, a nyugati г Ρklulrnira аlkanyát ijósolva. Gép és ember  
című  mnűv.ében a fausti 'kultúra henoüku ~s pusztwlása felett mereng: „A 
veszély aly nagy mindenki, minden tnéteg és minden :nép számára,, hagy 
felesleges dolog magunkat áltatni. Nincs !bá&s visszatérés és nincs okos 
lemondás. Az időt nem lehet feltartóztatni. Csak 'az lamlátók hiszik, 
hogy megmenekülhetünk. Az aptimizmus gyávaság!" És az a њonyo' 
patetűkus utaisó mondat: „A becsületes halál az egyetQen y  amit az ember-
től nem lehet elvenni." 7  

Ettő l messzebre senki sem mlix. Az amerilkanizálódási folyamat réme 
nem egyszer űen a technikai-techn ~alбg.iai fejlődésit jelentette. Ettől kétség-
telennil sokkal tragikusabb volt az a tény, hagy az emberi kapcsolatok 
is ,almechanizálódtak. Az ІІІ t !kü'löniböző  terü`leteir.e betörtek a 'szabvá-
nyok,ennek következtében kiürültek az emberi érindkezési farmák. A 
kúltúra és a aivilizáció fogalmai rohamosan távolodtak egymástól, me:g-
hasanlott állapotbasodorva a pá ьgáni viliágat. Egy óriási méret ű  dehu-
manizálódásn аk v&tak tanúi azok, alkik alig .egy :évtizeddel azell őtt még 
a világ újbóli :felosztásától az anyagi jólét minden !korábbinál magasabb 
fokának megteremtést ,várrák. A válóság e .gyílUkos szaritásám,ak egyebek 
között később a nagy kijózanodás lett a Ikövetkezrnénye, az európai ér-
ielm+ ség jelentős része a különböző  irracionális ideológiákból ёs ,misztikus 
tanoкbó'1 Ikijózanadva: fokozatosan a racionalizmus !felé fordult. 

A szerelem útjaiban Calamy az, :aki a fent vázolt .életérzésnek ironikus 
formában hangot ad: „Nem tudnéik :izgailmasabb kort elképzelni, mint a 
maii ... (Ma minden csak r meneti, ideiglenes, még azoka társadalmi in-
tézrnények is, melyeket eddig igy tiszteltünk, mint a legszentebb tudo-
mányos i'gazságoka ~t. A mai ember órzi, hagy semmi sem biztos, a ver 
sailles-i szerződéstől kezdve egészen a raoi оnáli~san magyarázlható vilg-
egyetenvig. Lelkünk mélyén meg vagyunik gy őződve;  hagy minden pilla 
nai>lban minden történhet, felfedezhetnek válamit, kit бrhet, egy új Ihábanú, 

' ar jÖhetnek a mesterséges nemzés ,titkára y  bebizonyíkha ~tják a hálál utáni ~~  
életet — mindez :rendkívül szívderít ő ." Ez a (káosz Cheliirfer szerint a 
törzsi uralom visszaállítását .fogja Ігedmбnyezлi, invrrvár óriási, nemzetközi 

6  José Ortega Y Gasset::A tömegek lázadása. Királyi Magyar Egyetemi Nyom-
da, Budapest, 1938. 47--48. old.  

!7  Oswaild Spengler: Gép és ember. Bp. 1932. 99. old.  
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méretekben. Az amerikanizációs folyamat xermékei, „az olcsó sajtó, a 
diátelefan, a vasút, az autó, a ,gramofon és a többi lehet ővé teszi a tör-
zsek ,megszilárdítását, nem ezrenkin ~t, ihanem rnillionkint".:Mindezt a m ű-
veltséggel felvértezett, ám a modern. aivilizácibt б? imimár teljes egészében 
elszakadó ember (kénytelen megállapítani.  

A szerelem útjaiban ez még csak felismerés, ok-okozati rendszerbe, tá ~r-
sadalmi-történelmi súllyal történ ő  beépítése három .évvеl később, a Pont  
és ellentpontban Ivatásul meg, ahol. újra csak Mark Rampion, a fest ő  — 
aki smin~den bizonnyal Huxley gosvdólatainak és nézeteinek tobmácsolója 
— fogalunazza meg a lényeget: „Az ipari fejl ődés túltermеlést jelent, új 
piacok Ikelllenak, ,arni nemzetközi .versengést, háborút jelent. A gépi ej1 б -
dés a munka további szakasírását és szabványositasát hozza; több (készen  

kapott és jellegtelen .szGrakozást, a ikezdearnényez ő  kedv és tenemtб  оr i 
lecsökkenését, fiaz intellektualizmus roúlburjánzását, s az emberi természet  
alapvető  és létfontossági ulajdon ~ságainak fokozatos célhalását; növekv ő  
uralmat .és nyugtalanságot, s végül az egyéni őrület egy olyan fajtáját, 
ami csakis társadalmi forradalmakba torkolhat. Számítasz rájuk vagy 
sem, ha megengedjük, hogy a dolgok a jelenlegi mederben fejl ődjenek 
tovább — a háborúk és forradalniák elkerülhetetlenek." 

Ez az a real гrásokan nyugvó tisztánlátás, melyre Huxley kapcson a 
fentiekben romár utaltunk. Mindez belül fáj ugyan, de lám, kívül a ma-
gyarázat. Mindez, ami A szerelem útjaiban ,még csupán lelki probléma, a 
Pont és ellentlзontban társadalni-roörténel зni dilеmmáГvá nő . Ranvpi,on to-
vábbmegy, jóslatokba bocsátkozik: „A világ jelenlegi rendjénefk még tíz 
évet adok... Uráia minden eddiginél szörnyűbb, 'véresebb rabbamds kö-
vetikez1k." Huxley mindezt 1928љan ( !) írta, már akkor el őre látta 
roppant bizonytalan társadalmunk katasztrofális összeomlását. 

Ez a legmesszebbi pont — és egyben a legközelebbi is —, ameddig 
Huxley ebjutott. A lelki jelenségek ársadalшi gyökereinek felismerése 
rövid idő  alatt játszódott le írói pályáján. Az ellenpont az elikerülhetex-
lenkatasztrófa felismerése. Ezután ikövetkez ő  műveiben már .olrugaszko-
dik a válóság talajától, és utópilkus szférákba 'lendül át. 1932-fiban. írja 
Szép új világ című  ►fantasztikus regényét, mely a m űszáki kubtúra anti-
humánus voltát mutatja be, az amerikanizálád•ási folyamat drasztikus kö-
v etkezményét. Az író ekkor már elfordul a valós társadálmi 1prablámá''.k-
tól, és a képzelet .világában keres fagбdzб ~t. Amit azonban „korai regé-
nyeiben" megélt és megírat, az val бbаn a XX. század legnagyobb regény-
írói teljesítményei közé tartozik. 



KRITIKAI SZEMLE  

ÉHESNEK LENNI: ÉLNI  

Varga Zoltán: Tantalosz. Híd, 19 3 . július—augusztus.  

A mastohagyerekként kezelt drámam űfaj lassan talán laz „édes mosto-
ha" rangjára emelkedik a jugoszlávpiaimagyar iradalamban. Legújabb  
eredményedbő l, jelenlegi vált ~ozataib61 i+mpoz.á,ns összeállítást köz t a Híd  
1983. jilius—augusztusi száma. Közü7iá:k az egyik Varga Zoltán Tan-
talosz c. drámája, mely nem e1ózményék anélkül született meg. Varga  
„dmámaírói múltjárt" hangj.átéka;i és mnnd сnékdltt a Szabadkai Népszín-
ház előadásában, bemutatarn A !tanítvány c. műve al'apoz .ta meg. A Tan-
ta+losz-témával pedig már elbeszélés farmában talá'lk оzhattunk а  Magyar  
Szó 1981. jún. 21-i szómáiban. Noha nem ritka a prózai )szöv оgek drama-
tizálása — Varga ikorábbi dr:á.máj а , Мaj+tényi A szám űzött c. műve, Gion  
regényeinek .drámaváltozatai mind ezt példázzák —, mégsem :kínálkozük  
lehetőség ezúttal a •drámai m űfajtik és az elbeszélés, novella sokak által  
állтtott, másol. által vitatott m űfaji jelhegű  egyezései+nok vizsgálatara.  
Varga nem „dramatizálta" •,a Tartalosz c. elibeszélést, hanem teljesen ön-
lló művet alkotott, átsúlyporntozott rnondanival бval, eszmei töbtéssel, s  

ilyenfarmén az eredeti e1ьeszéDést legfdlÍjebib eldtan.úLmánynak :tek,i ~nrhetjiik.  
Varga „alvilági .ár.nyjátéka" a mem tűlzоttan Jnépszerű  mitológiai para-

bolák körébe tartozik, abszurd vonatkozásaival a modern đrám ~ák Ianes-
co-, Beokett-, Genet-, Mrozek-féle váil.tozatai+nak formai sajátAsságait .ost-
romolja. A parabola ez alkalommal +tökéletesen néllkülözi a parabolák  
legjellegzetesebb sajátosságát, az erkölcsi fölényt, a morális szempontokat.  
Tantalosz viіlágá.ban nincs magasabbrend ű, által:ánоs érvényű  erkölcsi-
ség, mint ahogy Tantalosz maga se цΡn monállis alkat. Мitоlágiai 1&:sme,re-
tеinik — imelyek a görögös-latinos mцΡvvltség mеgszűnéséve+l sajnálatos mó-
don fokozatosan kivesznek a közrouđatbó'l i— rés Varga interpretációja  
alapján mеktár és ambróziаa оpás szára+d a lelkén rés egy Ib гzanytalan gyer-
melkgyillkosság terheli. Tantalosznalk Varga drámájában egyáltalán nincs  
is jelleme, mint ahogy a többi árnyszerepli&nek sincs. Mindez azonban  

egyáltalán nem érinti a mi! ku' сsgоnddlaroát, sПъelynek igyik megfogalma-
zásával a má.sodi'k TantaLasz-Hódész đialágusban találkozhatunk: „Ha  
egyszer nem mozdulhaitok. Barm тt teszek, részre som veszik. És g  hangom  
se thallják." Tantalasz panasza helyzetének kilá,tástalanságá,t és próbálko-
zásainak rвпiénytcl a voltát egyszerre ti јkrözi. És mégis. Varga szerep- 
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lője minden erőfeszítésével a v аlбságat, az életet szomjwhozza egy több-
szörösen elivont, absztrakt drámai szi+nttrál, az árnyak birada'lmából. Az  
elemek azt a szi,rntjét, melynek kiüresedését Beckett ábrázolja, azt az éle-
tet, melynek értelmetlensége és szoro Пngásai dІбІ  Genet sz.erepl&i az  i4~lní-
ziókiba menekülnek. A ha,gyamányos értelm ű  tantaloszi szenvedés, az éhe-
zés, az elérhetetlen étel igy az !él.et jelen. ќsét kapja. rÉhesnek lenni any-
nyi, mint éln.i. S hiába tesz Tantalosz kísklietet, hogy bélenyugadjék a  
nemlétbe, hiába nesz úgy, mintha elhet ők +lennének az étel-wtánzatak,  
minden addiginál nagyobb er ővel tör ki !belőle a mű  végén az ordítás:  
„Éhes vagyok! Éhes! Enni adjatok!" Az életet éppúgy mern pótolhatja a 
végtelen egyformaság — nevezzük igy: hallhatatlansag — mint ahogy az  

éhséget sem az imitált vacsora.  
Varga a Tantaloszban 'lét és nemlét reménytelen, elvont küzdelmében  

az Tetet választja, humánus garndolatának fájdalmas aspektusait a lehe-
tetlenség, az elérhetetlenség ;paradagonjaiva ~ fokozza. A „lenni vagy nem  
lenni" 'kérdésfeltevése egyértélműen elidől-а  'léét javára, s már az ily mó-
don sarkított probléma is jelzi azt a folyamatot, amelyet az áró ,pályá-
jánaik alakul_ás.át nyomon követve észlelhetünk. Varga Zoltán utóbbi 
időben pub' 'ik ált esszéisztiikus írásai оmról tanúskadnak, hogy az írб  ér-
deklődése a korábbi ,mor аlizáló ibeál јliftádással fokozatosam szakítva Іtа-
њоsaьь  lételméleti pгablámák megragadása felé tendál, s ezt a változást  

a Tantalosz — természetesen a maga m űfajai )lehetőségein belül — 
kelhetően tükrözi.  

Varga a Tantalosz mi.talógiаi kereték közé szorított zárt vi!lágáva ,l  
nem törékszik a vailбsá.ggal ikonérét, értelmezhetđ  kapcsolatokat teremteni,  
nem szándékozik erkölcsi vagy egyéb wtélete'ket hirdetni, hanem létét 
mények mögzítésére бs kivetítésére vá lalkozik. Így értelmét veszti a drámai  

műfaj sok ismert kehléke — a cseléknvény, 4a jellemek, a konfliktus stb. 
—, sezektő l az író meg is szabadul. Egyedül a szerkezeti zártsághoz ra-
gastikod+ik: szigorúan ifel ~épített szimmetrikus rendben következ ű  diai'gu 
sokra épül a mi, középpontjában a Promwtheusz jelenettél.. Ama Tanta-
losznál a szerkezeti zártság sem befejezettséget ad a m űpék, hanem ép-
pen ellenkezőleg, +lezáratlanná teszi, a szi ~tuáciбk örökös ism ~étlődését fél-
tétélezi. 

A dráma abszurditásának egyik ivonatikozása abban van, hogy lét és 
nemlét alternatívája olyan szituklóban vet ődik fel; melyben nyilvánvaló 
lehetet ensége miatt érdemiben nem lehet аönteni. A .  fó probléma гbemu-
ta~tását a Tantalosz-Prométheusz szereplüpárral oldja meg az író. Promé-
theusz ajfifiéle alteregós figura, TarLtalasz hasonmása. Azzá teszi az elköve-
tett bűn s a kiérdemelt büntetés hasonló jellege. Pramétheusz kulespozícil-
ban, jelenik meg a mű  'közepén, mбgseam tekinrohetjük ifб  fцguranak, ha-
nem csak a Tantalosz által jelzett probléma egyik vetülete hordozójának.  
A Tantalosz-Prométheusz páros iábrázolás lehet ővé teszi a dгámа  lényegi  
kérdéseinеk többoldalú megközelítését. Prortnétheusz, .a szerepiópár egyik  
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a'lákja hiszékenyságiéval a Ikiegyezést, a helyzetbe való babanyugvást brá 
zolja, Tantta'lasz szerepe a másik alternatíva, a „soha-meg-n оm-ebégedés" 
rrnegjelení'tése. Az író minden drámai szituációban kerüli a konfliktushely-
zet kialakulását. Tantalosznak tehát ,nilvcs módja 'közve ~l®nпΡil 'kanfrflntá-
ládni a Pramétheusz-magatartással, csalk saját szerephelyzetében játszhatja 
el saját alternatíváját. Így ;történik Fez a többi szerepl ć&vél is: a Tantalosz 
árnyai tmarianettfigurákká válva Ikonknét szituációba kerülve eljátsszák 
adott helyzetükbő l következ ő  szerepüket anélkül, hogy valam'ily сn jel-
lemvonást muca•tnán гk: így kiéraklész se nem bátor, se nem er ős, egysze-
rűen ,megöli a keselyűket, eleget roéve rászabott feladatán аk; Hódész, z 
alvilág ura som kegyetlen, hanem saját hatкkürének megfelelően cselek-
szik, s így lehetnek a kesely űk ítélletvégrehajtó pozíciójukon kívül a 
is — ;és ráadásul pp Pramétheusz számára. 

Varga T zntа loszában jellemek hélyét szerepek, kanflktuso(k helyét 
szituációk, ,igazi cselekvéseik helyét pedig ;stilizált ;illetve sz rtartásszer ű  
történések foglalják el. F, rítusjelleg ű  cselekvések +kialakításában nagy sze-
repet játszanak az ismétilés еk: az ételldk, az .ételkfog б  ilrány, fádész kétszeri 
anegjelen:ése. A szituatív ismétl ődések mellett a szövegismétlések — így 
Tanxalasz könyörgési szertartásának, az étekfogó lány és Tantalasz, dia-
lógusának, a keselyűk szavainak ,ism ~бtdése — ,és egyáltalán a beszéd, a 
szimmetrikus ;rendbe ko.nstruál:t dialógusok, mel'yakre épít(kezilk a míi, er-
уeszíttve infarmáciб- ,és gandolaóköilő  szerepüket, szertartáshordozókká  

váltak. Mindеmellеtt mégis két beszédszlntje van a műnek: az egyik,  
amelyen a létért falytarott — ibár &ve reménytelen — ;küzdelem fo-
lyik, s a másik, egy debilizált beszédszint, mely az ellenikez ő  pólust, a  
nemlétet példazza: a saskeselyuk rvegsokig leegyszerusl ~tett, vulganis nuvo-
ja. A saskeselyűkkel való jelenetben Prométheusz is önmaga karilkatúrájá-
vá válik, rLpacesá ,degradálódik, jelezve azt, hogy alakja fokozatosan el-
érdekte'lenedvk, ahogy a nemlétbe süllyed alá. 

A Tantalosz-dráma ,sötét, komor színei, barna-fekete árnyalatai har-
man;ikusa:n illeszkednék Varga Zoltán írói viliágába, részpráblémái, uta-
lásai, célzasai korábbi Varga m űvek analógiás helyzeteit ,asszociálják. A 
mű  alapjául szolgáló írói létélmény azonban a Ikarábibi m űvek morális,in-
tel!lktuális 'kérdésfelvevésbe szublimált meggyjelen%tésétól eLtéráen, a ,parabo-
la szűkös határain és lehetőségcin belül, közvetlenebbül .kisfejezésre jut. 

H6Dl Éva  
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EGY BABONAGYÍJJTEMÉNYRŐL  

Lúby Margit: Bávalelte babona. Hсbilkon, : Кiаdб , Budapest, 1983. 

г ΡLuby Margit x(1885-19761 mű'kedvel б  ќphivvgyűjtő  volt, aki a 20-as  
évelklben. kezdett néprajzzal foglaltkoznii, a íkivál ~ó folklarista Solymassy 
Sándor biztatására iés főleg szűkebb hazájának, Szat árnak és a Dunán-
túlinak a néprajza ,érde ~kelфe. Nem lett szákmudós, a n hagyamányоk :rög-
zívését és élvezhetd farmában va'lb közlését tartotta feladatának. Több 
'tanulmanya jelent meg a :két világháború közönt és ma, amikor a nép-
kiöUtiészet és a magyar falu régi ihie&l еmvibága iránt megntt az érdekdb--
dés, időszerűvé vált, hogy legtöbbest idézett könyvével megismerkedjen az 
olvasó. A Bábalelte babona című  !könyvbben hitelesen szm оІ  be Szawmár 
megye négy falvának — Tunyag, Matolcs, Szatmárescke és Nyinmggyes 
— (két 'háború közti (tudatáról. „Nem szépiatett, nem alkotott !ködös e1-
mél+eteket csak rögzítavre azt, amit hallott, s tudta; hagy e hiedelmek jó 
néhany évszázad elmaradt tudamána'k marad'ványa.i." — írja róla a könyv 
előszavában Dömötör Tek4 а . 

A gyűjteményben .közöld babonák fiiggelékei A parasztélet rendje Szat-
már vármegyében című  n~éprajzi mzоnográfLájának. Az adatközl őlk „igaz 
törvénet"-kénit mоn~dták jel a ba!bonákа t, hiszen élő , ismert emberek aséle-
kedeteiról volt szó bennüik; velük vagy családtagjaikkal történroeik mag, 
ezérd ,,,.igaz"-nak teknntették, hiteles vilóságnak. Úgy andolták, hogy bi-
zonyos csélekmények és varázsszavak ismeretében mindenki tud hatni 
saját sorsára. Babanánaik csak a képzeltet, az -irracioryali st tarnomvák s nem 
a közismert varázseljárásokat. 

A „bábalehrе" szó .egy szólásból szármзz lk (Bá'ba1elte babona, bolond, 
aki (kap rajta), mely szerint a babona a rég mnílt id őkben élő  emberek ta-
lálmánya: és nem kell hinni jben ~ne. A bába szláv eredet ű  szó, egy XVII. 
századi feljegyzés sze.rin Іt boszorkány-+bába. Amagyar ,nyelvterü гleć  egy 
jelentős részén a falu népe egyenl őségi jelet tett a +bába és a boszorkány 
közé. Ez nem vélerlen, hiszen aXVI—XVIII. századi boszorkányperek-
ben. feltűnően magas a boszonkánysággal vádabt bábák száma. 

Lúby Margit a feljegyzett anyagban kü;lö nválasztatta a ront st a 
aivasástól; a boszorkányostörténeteket; a I'idénc сt; a фáltоst, a kоcsis ~ba-
banakört, valamint külön szól a naptári napokhoz kötött baibanák.rál és 
a kincskeresésr ő i. 

A kereszténység felvételével a pogány :istenék egyenrangúvá süllyed-
vek a .démon.akkal s mivel a pagánysá ~g юDliantétben ál'1 a !kereszténységgel, 
сzént rossz szándékú, ártó szel'lemеkkként éltek taváb!bb a keresztény köz-
tuda bаn. A kereszténység els ő  szá.zadai)ban szinte általános volt az a hit, 
hogy ezek a szellemek az emberbe ibú jva testi és léi'ki nyavalyát rom ihat-
nák rá. Az ártó szеllemek közt leghk(hedtеbbék a boszorkányok; ezek a 
keresztény felfogás szerint az ördöggel szerz ődést 'kötiövtefk, hagy rođ le  
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varazslást, bűbájosságot tanulhassanak. Az inkvizíci б  kínvallatásaival 
maga az egyház mélyíti el a Iboszorká;nymítaszt. Noha a feivi ~lágosodás 
szеlllem еe enyhíti a boszankánysággal gyanúsítattak sorsát, még a XVIII. 
században is égextek Szatnnár megyében boszorkányt. A legsúlyosabb vád 
ellenük, hagy az ördöggél cinvbarálna'k, b оszarkánygyűlése:ken vesznek 
részt, állat (leggyakrabban madár, kutya vagy fekete macska) képében 
mutatkoznak, továbbá a repülés, moni цás; Krájárás vádjai.. A boszorkány 
azonban ahasem anyagi •éb őnyért ront, a rontás imaganak a rossznak, 
bosszúnak a' kedvéért történik. Ezért a boszorkányságot .titokban űzik, a 
családtagdk som tudják egymásrák, ћ.agy .boszorkány faz anya vagy 
lány ( ~mivél csak nő  lehet!). Halandó ember akkor láthatja meg a boszor.. 
kányt, ha fargcíszél közepébe kinyitott ibi сská гΡt hajít. Aki eladta leikét a 
gonas.zna;k, búnih ődnie kell, szörnyű  haláltusa vár rá; nem 'hallhat meg  

addig, amíg tudományát hézfagássa1 á;t nem adta. Ezzel megváhja ma-
gát, saját lelike helyett újat szálki-t a gonosznak. Hogy a környezete se-
gírosen a kínlódón, !parazsat tesznek a talpa a1á vagy odahajítanák neki 
egy seprűt, amit azután Іiаptга  vetnek & a Кemenсében elégetik — így 
megsemmisül vele a rontótudomány is. 

A „tudományos", a hozzáértő  ronthat; rá tudja kiilidenii az emberre. 
állama a rontást (elveheti a tehén hasznát, férget, patkányt ront a házra, 
elviheti ra lány vagy fiú szeretőjét, .betegséget, nyava'kyát küld a haragos-
ra; rábűtökéssel megtoldovt átokkal, etetéssel is ronthat valakire beteg-
séget: stb.). De vannak megel őző , véddkezб , sőt a beádlatt rossz küküszö-
bölésére szolgáló eljárások is; ráolvasással, fürösztéssel és füstöléssel való 
.gyógyítás. Ügyelni 'kell azonban, hogy a gyógyítás hátam napja alattit a. 
házból semmit sem szabad kiadni, mert ellenkez ő  esetben a ráolvasás ha-
tástalan lesz. A n őolvasó• szöveg is ,titok, mert aki elmondja, annak oda-
lesz a tudománya, nem lesz foganatos többé a ráolvasás. Ezek a ráolvasá-
sok igyakran a népdadák szépségével vetélkednek p1.: Ag szülte, ágát, ága 
szülte virágát, ! Virág szülte Szent Annát. / Szent Anna szülte Máriát, / 
Világ világosságát. 

A boszorkány-babonakörrél el'lervtétes a kocsisbabonakör, .melynek h ősei 
mindig férfiak. Ezek hónt ember ujját hordják a nyakukban zacskóban, 
félpatkóval világítanak, sose mennék át réven, úgy kelnek á t a Tiszán, 
hogy még a koc.siikerék sem lesz vizes és 'kiválóan Ítudnak b őnni a 
v aikkak. 

A lidérc a néphit szerint pokolbeli szelnem, melyet asszony vagy férfi 
a [ьóna alatt keltet ki fekete jércének az els ő  tojásából. A tojásra el őző leg 
„kilenc napig rá kell járni. Kilenced napra undoradás nélkül kivenni, 
azonmód a hóna alá fogni, s itt kikáttetni". Amíg az ember a 'lidércet 
Ici nem köti, nem szabad dolgoznia. A l,ndéxc .gazdájának mmnden parin-  

csőt •teljesíti, de tulajdonosa mással nos І1het, csak vele; ha a 'lidérc ka-
kas, akkor nevel ,  ha jérce, akkor г Ρférfivаl él. Megszabadulni 'csak úgy  
lehet tőle, ha olyan parancsot kap, amelyet nem tud teljesíteni (nem tud  
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rostával vizet hozni és kötélT ~e1 vizet hordani), vagy keresztúton kell el-
hagyni, ahol (minden babona foganatos. 

A magyarság táltasmondái ő rzik a sámánizmus emlékét, mely az ember 
és a szellem'dk közvetlen ,ér.in.tkezésén еk hittét jelenti. A tudománya hon-
fagilalás ►elő tti korbál maradt arnléknék tékinti. A táltos foggal születik, 

é,k és vörös láng, fekete és sz őlke bika, vas és riizes kerék alalkjá'ban vi  
ellenfeleivel. Hatalma a végs ő  vívással lejár, ,megvá'ltja •magát, de .elveszti 
táltos hatalmát. A. táltosa b пszorkány gonoszságával ellentétben leginkább 
jóindulatú, szívesen segít az emberéken. 

A naptori napokhoz fuzo o baьоn К  f&leg az ujeszten o, u 7 agyo-
kedd, nagypéntek, Szent György, András és Luca napjáahoz kapcsalódna!k. 

A gyűjtemény utolsó lfejezet&ben a Ikincs+keresés babonakörét ,eLweníti  
fel a, gyűjtő . Az elásott kincset, pénzi csak úgy 1eih ~et kivenni, ahogy azt 
gazdája elrejtette. A keres őnék rá kell ölnie azt az állatot, amelyet a kincs  

gazdája kincse őrzőjéül rendelt p1. kutyáit, ikígyát, csikót, kakast stb. 
Luby Margit könyvének egy része hiedelemközlés, másik része mon-

da, amit szórakoztatásul meséltek az e гnvberák, már nem hitek benne. 
A (közölt 1hiedelmek nagy részét mára XV—XVI. században is ismsrték. 
A Bícbalelte babona tehát hiteles, értékes és olvasmányos könyv egy l еtűnt 
v ilágral. 

SÁRVÁRI V. Lsuzsa  

A REc1ÉNY NYOMÁBAN  

Félicien Marceau: A regény szabadon. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1983.  

1972-ben (jelent meg Sülíösd Mihály könyve a regényr ő l. Rlőszavának 
első  mondata szerint: „R.egényt könnyebb írni, mint elméletet a regén у -
ről." A vereséget ismerte-e be ezzel burkoltan a szerz ő , azt, hogy+ a gaz-
dag ismoretanyag, az egyéni. észrevételek rés a mindenre kiterjedni .igyeikv ő  
o`lvasotts ellenére is eleve sikertelenségre ítélt vállalkozás egy regén_yel-
mélet ,megírása? Nem, mert a szerz ő  mégiscsak megírt egy több mint  
kétszáz (oldalas, sok jó észrevétélt (tartalmazó könyvet a regényr ől, illetve 
annál, .ami Sükösd felismerései szerint a modern regény. Sükösd (könyvé-
n ~ek eilső  mondata nem a kudarcot ismerte be, inkább a megény lehet ő sé-
geinelk sokaságát villantotta fel. 

Félicien Mareeau, jómaga is regényíró, .könyvének els ő  két mc ~ndatá-
banl a iköv.etkez őket mondja: „Ne várjákt őlem a regény történetét. Csu-
pán észrevéueleim vannak: lassanként megfogalmazódott bennem egy s 
mása regényről, amelyet olykar olvasok, olykar írdk." Tehát, ,ellentétben 
Sükösddél, Marceau nem törekszik a rendszenezésre, inkább egyéni észre-
vételeket, benyomásokat közöl a regényről szabadon (nem'hiába tartalmaz- 
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za (könyvének címe is e szót) az dUvasáv а'l. Egy szempant+ból ir_ézve ;azon-
ban Marceau többet is nyújt: minthogy regényt is ír, közvatil еnül szólhat 
az alkatáslélektani mozzanatokról. (SÜkösd is ír szépprózát,. de ∎mintha  
nem lennének „írói" tapasztalatai.) A közös kiindu'lópant (a tkísér'let a  
regény fagalmá.nak meghatározásá,ra) után a szerz ők útjai szétválnak:  
Sükösd osztályozásra tёrekszik, Marceau ,franciás könnyedséggel „szaba-
don" kering egy-egy !felbu ~kkаnó .témakör körül. 

Mi a regény? Ez az ala г; érdés szerző.in(ket smár az indulás pшana*óban 
zavarba hozza, mert képtelenek еgyértel.műen, sommásan megválaszdlni. 
Legyen mentségükre: unás se nagyon (képes erre. Sükösd a negatív megha-
tározásokat sorolja fel, egy helyütt (Marceau is elmondja, mi. nem a re-
gény. De aztán, váratlan fordulattal, bebizonyítja, hogy mI ~ndaz, ami nini  
regény (hanem :történelem, útirajz, szacidhgia stb.), jelen van a regény-
ben! Frre Marceau előveszi a Kis Larousse-t, és kikeresi, mit is közöl a 
regény cImszó ►alatt: „Régen valamelyik latin nyelven Inc elbeszélés pr б -
7ában vagy versben. Ma m űaikatás, kitsl:ált történetek •ebbeszélése prózá-
ban." М iután idézze, szinte egész könyvében azt bizonygatja, hogy a lexi-
konban megadott definíciónak nincs v аlósága;lspja. A ∎bizonyítási eljárás  
hiteles és meggyőző . Igaz viszont, hogy jómaga sem Gépes defin_álni s re-  
gényt, hiszen. megá.lapít.ásai („A regény a lehet ő  legszabadabb m űfaj” 
vagy jegy másik: „A regény minden !keretet szétfeszít") túlságosan álta-
lá.nosak, és, valljuk be őszintén, nem is túl eredetiek. Ugyanakkor Mar-
ceau minden igyekezete arcra irányul, hogy kiválassza a .regény leglénye-
gesebb len eL с . Közben arra figye leginká!bb, hogy 'bebizonyítsa, a Kis  
Larousse definíciója tartalmaz egy szót, aamely „sérti" a regényt és a re-
gényírót i(így ő t magát is). Ez a szó pedig мa ,kitalált". Marceaumindent 
bevet annak érdekében, hogy igazolja: a regény, bármely wá? гоazatáról 

	

is le~ Ven szó, nini kitálál.ás" hanem valбs• 	b  .á~ Méphozz.á írói valósága bJ 	 ~ >> 	> 	 b 	 b, 
 

amely termneszetescn néni azonos az olbjektrv va Іosagga . 
,.Az esetek többségében a regény nem egy (korábbi essményr ő.l szóló 

beszámoló, és nem is a szerz ő  eredeti tervénеk kifejezője", írja Marceau.  
Szerinte a regény val:zámi él ő  szervezet, az, író képzeletének terméke 
ugyan, de önálló életet é'l; az els ő  lejegyzett sorok után burj.ánzani kezd, 
és az ,előzetes, szigorú terveket gyakran felrúgja. illás sül ki bel őle, mint  
amit az író eredetileg a ;kart. Ez az észrevétel túlrzás, hanem egy-egy nészilet 
megírásakor minden valószín űség szerint is pillanatnyi „ihlet" formálja 
meg a mondanivalbt, de ez a tény az író eredeti, glabáiis tervén aligha 
változtat lényеgese,n. Gondoljunk, mondjuk, Thamas lMann József-tet-
i-ál~ógi,ájára. Hány éven át készül ~t, de szerzője 'végig ki ~tartatt eredeti el-
képzelésеi mellett, amelyeket világosan látott ,már ra∎kkor, amikor leüli  
íróasztalához és. leírta az ,el.s ő  sorokat. Másrészt helyes Marceau m.egál ~a-
pítása, miszerint a regény nem elbeszélt itö.rténet, azaz nem egyszer ű  rap-
rodulkci ~б . Tegyük hozzá: nem csók az , , de az ás.  

Szerzőnk még jegy Iliépést tesz a iregény „misztériurnának" anegoldása  
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(vagy inikább megközelívése) felé, amikor Teszögezi, hogy a regényíró  

legfő5bb célja jeienné tenni a történetet. A múltban t.örténteket a jelenbe  
.transzponálja, iés erre a célra tikét eszköze van: a leírás ,és a drámáiból  

„kölcsörnvett" párbeszéd. Els ősorrban a Marceau által oly sokszor tailúnak  
idézett Balzac-művekre vonatkozik ez, amelyek valóban tömör drámai  
jelenetek. E sorok írója másodszar i„Tépett be” az Emberi színjáték cso-
dálatos világába, és hasonló észrevételei vannak, mármint az, hogy Bal-
zac hatalmas és hömpölygő  len ~dü:letvétel után, miután minden eiózetest  

a lehető  legaprólékosabban feltárt, egy rövidke párbeszédes ;  dráunai je~le-
nedben oldja fel a megnövékedett feszültséget.  

De folytassuk Marceau észrevétélein еk összegezését a regény valóság-
alapjárбl! „Az elbeszélés, a cselekmény, az esemény nem alapja, inkább  
farm,бja a regénynek", ál'lapitja meg, azaz •a esel. ~ekmé.ny tul љjdaniképpen  
közlésforma az író számára, alkalom varra, hogy el őadja a világról al-
kotott képét. A regény tehát a valóság „átirata". Ezzel dljutattunk ahhoz  

a imán ismert tételhez, miszerint a irégény a valóság tükre, de nem maga  
a valóság. A közbees ő  elem pedig az alikAtб  'képzelete, amit az író csak  
igen óvatosan adagolhat .(„legyen mértéktartó"), mert „az úgynevezett  
nem valódi történnetek felkent m űfajától az ólvasó valóságat vár". Innen  
már csak egy lépés az élQentmorndásas következtetósig: „A kita.lá.lás nem  
éllenroéte a valóságnak, hanem csírája", mert „az író mindenekel őtt olyas-
válaiki, aki meglátja .azt, amit .másuk még nem látnak". Idézzük még  

méhány észrevételét az írói képzeletr&l.: „Nem a képzelet teszi a regán:yt  

regénnyé. Az írónak joga van felhasználnia (képzéletet. Az író foglya  a 
létező  valóságnak." S a leglényegesebb köv вtkeztetés: az iírб  „saját való-
ságat teremt". Eddig minden rendben .van, akár azzal a fontos meg-
állapításával is, amely szerint a „k бpzelet az író fegyvere, a valósár  
megragadására szolgáló eszköze". Annál iis inkább, hiszen ezek a csak  
részben eredeti gondolatok a valóság és, fLkcib kapcsolatának örök tém,-
já ~ra vonatkoznak.  

A valóság és fikció összefüggésének szemléltetése ,céljából vegyünk egy  
példát a kolumbiai Márquez Száz év magány című  regénybő l. „Aureliano  
Buendída ezredes hanmin ~ckét fegyveres felkélést szervezett, és harmirnc-
kétsz.er szenvedett vereséget. Ti.zenihét asszonytól tizenhét fia sz јЯetett, s  
a legnagyobb még nem volt harmirncöt éves, amikor egyetlen éjszaka ki-
végezték valamennyit. Ép b ő rrel_ геgúszatt tizennégy merényletet, het-
veniháram irajtaütést és egy kivégzést. Túlélt egy sztriahnim-mérgezést,  
pedig a kávéjába lsrevert adag egy Tavait is •leterített volna." Eddig az  

idézet. Ennyi is elég ívott ahhoz, hogy egy hozzám kötél álló olvasó mo-
solyogva megjegyezze, hogy a fentiek 'képtelenségek, mesébe i'ld ő  (, ;má-
gikus", mondanám) közlések. S mit szól еhhez az Гíró? Bamátja,  P?iniira 

A_puleyo Mendoza, akivel hosszú beszélgetéseket foilytatatt, :megjegyzi egy  
helyütt, hogy az európai olvasó (Márquez m űveiben inkább a mági бt (a  
„hihetetlent") látja meg, de nem a valóságat, ami az írót ihlette. „Bizo- 
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nyárs így van, racionalizmusuk 'ugyanis megakadályozza, hogy b еlássák! 
a valóság nem fejeződik be a tojás vagy a paradicsom áránál", állítja 
Мárquez, majd így fdlytatja: „Latin-Anveriikában a mindennapi élet bi-
zanyítja, hogy a valóság tele van гenаkvјјl і  dolgokkal." „'Tehát mindan-
nak, amit leírsz a könyveidben, reá ,Lis 'alapja van?" szegezte -netki; a kér-
dést a •barátija. Az író válasza egyenes: „Egyetlen sor sincs a regényeim-
ben, ami ne a vallóságon nyugodnék."  

Vagy nézzünk egy másik .példát. Marino Vargas Llosa Juha néni és a  
tollnok cím1 önéletrajzi regényébeni a ,még fiatal író szenvedélyesen ír 
eUbeszéléseket. A témákhoz úgy jut, hogy hallоtt és megtörtént eseményeket 
elevenít meg. Egy аlkalommal a cítвben szerepl ő  nagynéni egy mudat-
ságas színházi 'ba.le2,etet mesél el neiki, amit a „tollnok" A kereszt megaláz-
tatása című  élbeszélés.ében ír ;meg. Elhatározza, fel ~alvassa az írást nagy-
n~énjének, aki „átlagolvasó". Ju'lia méni felalvasás ',közb.en gyakran félbe-
szakítja: „De hiszen nem ,i.gy történt, n- indenit a feje tetejére állftattá'1 —

,hajtagatta meglepetten, s ő t ingerülten —, hiszen nem is ezt mondta, de 
!hiszen ..." išs gaz író kommentárja: „Le voltam sú:tjva, rövid szünetet  
tartottam, elmagyaráztam, hogy amit hall, az nem az őáltala elmesélt 
anekdatán аk a hű  to'limácsolása, hanem elbeszélés, .egy elbeszélés, rés mind-
az, ,amit '.kihagytam be161e vagy hozzátettem, segít bizonyos hatások el-
érésében." 

Taghát a szerz ő  a valóságat tárja fel regényében, viszont a teljes való-
ság b.emutatására sérthet ő  módon képtelen. Ő  csak a valóság egy általa 
látat széfegét mutatja be. Az ,olvasó azonban, ,épp azért, mert ő  .más 
„valóságsze'let.et" lá.t, a regénybeli vabósá:gat nem tartja hitelesnek. Abban 
az esetben, ha az író nem képes a „valóságat" a maga írói ,eszközeiv.el 
hitéléssé ,tenni,. Hadd említsem meg, hogy az imént említett olvasó észre-
vúdele ,ellenére is válósággal „falja" a Száz év magányt, és ez nincs ellen-
tétben bíráló" в  egál'lapításával. Mert Márquez világa 'hiteles. 

~Marceau-nak perre is van magyarázata. Szerinte a hitelesség nem azo-
nos a hihetővel. „Nem az az író, áki csalk hihet ő dolgokat tud mesélni,  
hanem az, aki, hihet ővé teszi a meséjét." Ez könyvéneki egyik lagl иényege-
sebb megállapítása. Minden író jól meggegyezhstné ,magánsk. Márquezre 
vanat!kaztatvs helytállónak tetszik az is következtetése is, miszerint „a 
fikciót hihetővé tesszük, ha reális elemeket keverüivk bele". De ahhoz, 
hogy ezt élvégezhesse, jól kell ismernie a va;lóság beillesztésre 'kerül ő  
elemcint. Ivt érvényesül a ,dokumenntálás, az alapos el ő tanulmányozás. Ez-
által 'lesznek a részletek hitelesek. A modern irsgény minden változata a 
maga módján élvégzi a részletek beilllesztését. Minden nagy kartárs író 
ily módon megteremtette a maga ,védjеgyzett• roechnikáját, a beis б  formát, 
a ;melyben harm ~ani'kucan illeszkedik egymáshoz va óság és fikció. 

Marceau könyvének másik témája az alkotás 1é'lektana. вepililantást 
nyerhetлΡink az író műhelyébe, de nem várhatunk el ,tőlekész „recepte-
ket" arra vonatkozóan, miként is kelll megírni az étbeszélést, hogy ne 



'legyen kitalált, hanem hiteles történet. Marceau szerint az író képzelete  
az la prizma, amelyben a valóság megtörik ós, jegy-egy fró képzeletpriz-
májának megfelel ően, írói, regénybeli, hiteles valósággá alákul át. Az  
író, szerinte, megszünteti az alvasóban б Ρ a múilit érzetét, hiszen el ő tte boai-
taikozik ki !a regény valósága. „Küliönös alkímia az írás. Azt ihisszü ~k,  
kitalálunk. Holott gyakran csak ,emlókezüwk. Van bennünk egy más!k,  

csak olyan emlékezet, amely az ,elifelejtett dolgokra emlékezik, és önálló,  

tő lünik független Tetet él" — á'llapitja imeg Marceau, a ragényíró. S miért  

ír egy író? Erre is m е,gkísérli a válaszadást. Szerinte „az író els ősorban  
azért тró, mert ez az ő  létezési módja, (mert igy veszi birtokárba — 6 és  

könyve — a valóságo+t". Ennek a rmegállapíaás:n.ak aztán logikus folyta-
tása, hogy minden mű  (ebben az esetiben a regény) egyedi alkotás: egy  
f rб  műve a történelem megadott piblamatában,meghatározott feltételek  
között. Vitát váiahat ki Marceau azon kijelenítése, hogy a „regény +a szén-  

vedély anűve, szenvedély diktálja ós szenvedély la'kozi'k benne". Majd  

továbblépve,, leszögezi: „Az !író bolondja az igazságnak, ajz igazság emész-
ti el ő.t. Innen származik a regény igazi ereje, hiszen nem annyira a  
tanúskоadás, mint ,inkább a vádolás, de Ilegal ~ábbis a ráébresztés ez az eri,  
ez a forradalmi vagy forr.adalmasátó er ő ." A szerz ő  itt a regény itársa-
daliamfeltáró és -bíráló szerepére utal. Kétségbe vonható Marceau azon  

véleménye is, hogy „a nagy író nem azért eredeti, mert t đrekszik az  
eredetiségre. Egyszer űen azért, mert az". Ez a sommás defiiníció mintha  

levonna valamennyit a ;kísérletez ő , az eredetiségre törekv ő  írók értékéb ő l.  
Ne ,feledjük, hogy korunk prózájára épp az leredetiségre való +törekvés a  

legjellemzőbb. Más szóval, az írói valóság legadekvátabb kifejezésére  
alkalmas bels ő  farmának, az eredeti hangnak a kutatása. Az eredetiség  
nem veleszületett, hanem az anyaggal vívott harc k ёzьсn tudatosan, ne-
héz küzdelem árán megszerzett rképesség. (A.m еnnyi(ben elfogadjuk ezt  a 
tételt, akkor nem fogadhatjuk el Marceau következ ő  megállapítás á t sem:  
„A nagy író nem ír jobban másoknál. Úgy iír, ahogy senki — és kész"  
viszont e'l+fogadhatónák tálálom azt a megjegyzését, hogy „az író stílusa  
neni csupán kifejezési mád, Ihanem sajáat élernnódja, létezési módja, a sa-
jat megva osu1asanak mo -fia .  

Nem könmy ű , olvasmány A regény szabadon. Szerzője, igazi és becsü-
letes iró'hoz méltóan, szenvedélyesen ontja ötleteit, (köntörfalazás  né Іküi, 
de u;gyanakkar nagy adag széllemességgel f űszerezi észrevételeit, tapasz-
talatait. Közben állandóan vitára iés itovábbgandolásra csábít. Bár könyve  
tormailag „csak" jegy hosszúra sikerült esszé, mégis jebent ős mértékben  
járul a regényről való ismereteink gazdagításához, többek 'közöt к  annak  
a ,tudott, de új aspektusból bizonyított t бtélnék az érvényesítéséhez, mi-
szerint „a regény Ingem másolata a világnak, hanem maga is valóság".  

VARGA István  
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к ÉPZ 6 мű vÉszET  

MOJAK ARANKA KIÁLLÍTÁSA 

Augusztus 3C -ától, ,ami!kar Mojaik Aranka kvállítása megnyílt a belgrá-
di Ipanművészeti м`1úzeum ikiá'llító tenmќben, 1983. november 9-zéig, ami-
kor ugyanez bezárulta Szabadkai Képz őművészeti Találkozó épü!letéb сn, 
az alikatásakat számos belgrádi, újvidéki és szabadkai kerámiakedvel ő  
tekinthette meg. A három város 'között valahol féliúton található Kishe-
gyes, ahol Petar Maják ,és Aranka ottani pedagógusok az immár távoli 
hatvanas években, a vajdasági m űvésztélepek létrehozásának „pionír-
korszókában", mególapították a keramikusuk m űvészte!liepét. A művészék 
akkortájt ken ámiával csók mellékesen foglalkoztak. A m űvésztelepeken a 
festő& vo`l јtak a legnagyabb számban, а  ќіkusоk sokkal .később csatla- 
koztak hozzájuk, a kerámiával pedig csupán szárakozás+képpen, vagy'kí
srletezésként foglalkozták, mert ez a szobrászákhaz á1Q ~t a !legközelebb, 
az ő  számukra viszont a művésztele:pelken nem sok munkalehetőség 'kínái-
kozott. Petur Moj.ik m.eilett, aki ;kés őbb véglegesen a festészet felé fordult. 
vaQаmint Kalmár Ferenc szabadkai szoibrász mellett Maják Aranka volt 
(i.ngadozása ellenére is) a be -kistartóbb a :kerámia iránt érdekl ő  "k köztt. 
Idővel növekedett azoknak a száma, akiket megragadott az agyag és a  
tűz varázsa.  

Vannak, akik még ernléheznek az itteni keramikusok kezdeti lépéseikre 
ćs azon +törekvésére, hogy újjáélesszék a már szinte •teljesen kivesz őben le-
vő népi gölön.csármesterséget. Ugyanakkor Szabadkán a századforduló 
néhany latványos épületének kerámiadíszére kihívásként hatotta .követ 
nem ismerő , nagyobb szobrászati hagyomkány оkkal nem .rendel,kez ő  sík-
sági alkaték számára. Egyik is, másik is al'.katái lehet őségiként kínálta fel  
az agyag ,megmunkál:ását. Ugyanakkor mindkett ő  rámutatatta kerámia 
és az égetett agyag iszPles kör ű  .alka!lmazhatóságára, a síksági m űvész 
autavhton kifejezési farmájában. A gölöncsér mesterség elsósanban ter-
jedeltmével, a szecesszió kerámiája pedig az építészeti egységen belüli for-
m.áival' ,és kolo:ritásával, sejtették a ,lehetséges funkciót, amelyet a m űvész 
alkotói teheesége nemesít meg. 

Nem fvé':etleni.il említettük a három várost: 
Belgrí~do:, ahonnan a művésztélepekre ,érkez ő  alkotók magukkal 

hozták ;és átformálták .azt „a lendületet, amelyet akkortájt a kisplaszti-
kában a belgrádi keramikus iskola képviselit, amely számos m űvésznél 
felszabadította a figurális imagináci бt"; 

Újvidéket, ahol a kisplasztika elismert m űvészeként Moják Aranka 
foglalkozott kerámiával; 

Szabadkrít, ahol a kishegyesi keramniikusak vágya valósult meg a 
Jugoszláviai Kerámiai тriennál+é megnyitásával a Képz őművészeti Ta-
lál&ozó épületé'aen.  
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Város rege, 1980., 51 cm.  

Az agyagművészet azonban, sajnos, nen kapott nagyabb ►ösztönzést és  
nem éreztette hatását a vajdasági keramikusok munkásságában; a kerá-
miának pedig nem sikeriilt összetev ő  elemként érvényesülnie az építészet,  
a képző- és az ialkalmazott an űvészet szintézLsé'ben a kiзhegyesi, a bács-
tapolyai és a szabadkai szép kezdeti sikerek ellenére .sem.  

Maják Aranka 'kiállításának 1. számú MADÁR elnevezés ű  al.kоtása  
1961-ben, a 32. számú utolsó, a VAJDASÁG nevet viselő  pedig 1983-
ban keletkezett. Az 'els őn szemmel látharoó az a töreik.vés., hogy korszer ű  
formát öltsön a h аgyaтányos furnkciájú edény, a Miroslav Antié költé-
szete ihlette utolsó ralkotás pedig tükrözi a feladattal való merész meg-
bia'.kózást —egységesen, jelképesen kifejezni a vajdasági sajártosságokat. 

Termќszeoesen Moják Aranka sem bocsátikozhatatt Don Quig оte-i szél-
maQamtharcókba. Szembeszállva az ápítkezési. szók&sókkal y  amelyek a 
Brač  szigeti és egyéb olyan követ basznáLjalk, amely nem felel pneg ennek  

a vidéknek, Majákné a 'kerámia mellett tört lándzsát. A kishegyesi гn
vésztelep úgyszintén. A vajdasági. épüDeteken azonban nem hagyott nyo-
mott ez is bizonyítottan tartós és mutatós dís.zfités. 

Tejháta kishegyesi •m űvésztelep rés első  számú alkot&ja lehetséges táv-
latairó'1 beszélve csupán sajnálkozhatunk az emberi környezetnemesebbé, 
szebbé ,tétele jérdekében kifejtett tevékenység művészi lehetőségeinek é1-
sza:lasztása miatt. 

Tekinstük meg Moják Aranka e tárlaton ,bemutatott alkotásait, a.me•  
lyek „els&sorban gyízrt és nyújtott agyagtekercsek "1 és 1 ,apakьól alakul-
tak ki, !ezek képezik e keramikus világának alapvet ő  részeit." 



KRITIK.A;I SZFIv1LE 	 109  

A nёvén:ye'k és á11_atok világában ermészetesen mindenekel őtt a kivi-
telezés atraktivitása, az agyag, a máz és a !hozzáért ően megfé.kezeut tiíz 
tcnm.°szetén еk az ismerete, aikalm,azása a megragadó. A m űvésznő  alak-
iainai világát szemanel láthatóan egységes apuszként tárja elénk, amelyet 
fokozatosan tö!k ~lеte ített és bontott fel ötletes kreá сió'kiká, gyakran az 
asszociáció és a fantasztikum ötvözetévé, amelyben azonban a varráció 
is jelen jvan. мaj á'k Aranka kerámiaplasztiikáinak narratív vonása gyak-
ran zavarja a kifejező  erőt, amely a formákká), a fény és árnyék jávé-

~kával, ikevés,bé a színekkel ö.n,magában is telített tés elegend ő . A töroénet-
nek a nézrí élményében kellene kialakulnia, képzelete és érz еlemvilá.ga 
szer:rnr.  

Azáknál a kiáll'ítatt tárgyakná, amelyek az célképzelés és a mebvaló-
sírás szerencsés, sil'neres kompc,zi iói, mint például A Rózsa és leány  
(1983., kat2lóus szám, 74.), a művésznő  harmonikus művet alkotott,  
diszkrét a kaloritása, az ellen ő rzötit forma pedig értékelteti a 4'L '.vиtelezés  
vi.rtuozit.ásat. Az arányos egység és a hatásos részletek mellett 'az alkotás  

en1'_ékeztet nagyanyáink egykoi i ~trinjei ,fiiguráinak hangulatára. A kivi-
telezés rámutat a korszer ű  technal ćgi.a Mehető ségeire, тi éгeteivel pedig ösz-
szeköti a múltat és a mai elvárásokat, ami abból a szükségszer űségbő l 
fakad, hogy az ésszer űség követikeztében megkopasztott teret a m űvé-
szileg .megfarmált részleték melege járja át. A Rózsa és leány ,minden-
képpen a kiállítás '! gértékeseb'b alkotása, amelynél Maják Aranka agyag-
szalag-technikája teliles ménté'kben érvényesül. 

Ennek a módszernek a lehet&égeit méltбképpen érzékeъtevi az 1982-beat 
készült dísztányér, a Madár és virág II.  (bt. szám 60.), amelynél a sza-
lagokat és ',nyújtott farmákat 'látszó'lag könny вdén, játékosan helyezte el  
a tányéron, hogy hatásos kompozíció álljon össze, amely virágra is, ma-
dárra is еmм~keztet, de önmagában is sajátságos érték, amely ibeniutatja 
az agyag ,formálhatóságát, a máz szerkezetét és szírvhatását a t űzben 
m.egsziQl:árdult vékony formák 'érces csengését. 

Az 1978љan készült 34. és 35. sarszárrnú Páva ,és Kakas jól illuszttálija 
Maják Aranka kifejező  ikészségének alakulását, irányát. A Pávát kissé 
.nеhézikessé teszik a szalagok és a 'részlete+k, a Kakas viszont hatáгozotta'bb 
forrmájú, ezáltal impresszívebb jelentiés ű  1s. Ugyanezt észliélhetjük a többi 
állaцfvguránál is. A Kos mindenképpen erűtél ~'jesabb 'hatású a lazább for- 

' 	 '1 Az ebből a sorozatból való 1980-bon maju Oroszlar гnat ,  vagy a Bi ana~ . 	 ,  
készült Bagol, (49. szám) csupán e madár jellegzetes vonásait rviseli ma-
gán olyan részl е tekrlcely  a,m ~elyek virágokra is emlékeztetnek s ezálta'1 olyan 
):öltői egység jön létre, amely felkelti a képzeletet e hagyományosan a  

gondolkodás és a bölкsesség szi ~mbdluma iránt.  
A kié lítatt művek között bolyongva, a feli dés néhany határkp ~- ét 

meghatározva érkezünk az 1980-bar kiészült Véres rege című  kerámiához. 
A gyermekeknek szántfigurák egyszer ű  formájukká) gyengédséget 
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árasztanak és éreztetik a ,gye гrmékek vil.ág.ával való azan•osulást, mintegy  
eml,é гkeztetve Moják Arankára, a kishegyssi pedagógusra.  

A retrospektív 'kiállítás befejez ő  részében a kerarnikusn ő  ,meg ~próbáija  
kifejezni, plasztikusan érzékeltctnn a vajdasági költ ők üzenetét. A Miros-
la~v Antié ál.tai ihlг :ett '.Vajdas сíg a magkelt .kenyér farmájára emlékeztet,  
amelyből föibukkan, s mint valami me'leg fészekben megbújik a jellegzetes  
vajdasági viskó, tömören ikifeezve az élelmet él őállító ,  ,mégis céhez ő  föld-
művesek agrár-rétegez ődését, a viskóik tetején azonban szinte érezni a  
nád zizeg ését a. fedélét amely +óv és eltakar. Nemes szándékú .nehéz fel-
adat! Az. 1980-banl k бsik І t Virág III. (43. szám) terjedelmével, amnelyb ő J  
drámaian emelkedik 'k:i az üzenet felkiáltójele, monQ І ~m:enгtálisa:n 4hat. Jel-
képes tartalmával, a Vajdаság című  alkatős mandaniwalójával rokonit--
h ató.  

A kutatói erő feszítés itap гsztal.ható a fikaáll t son, s ~Moják Aranka azon  
törekvesérő l tanúskodi ~k, hogy az ,emberhez legközelebb álló témákat min-
tázza meg. A gyеrrmékek világával való azonosulás és a gyermeki 1 élek-
hel való°bцüttérzés ered_mбnye a Véres rege.  

Az aí törekvés, bogy bemutassa .a misztikus ,és csodálatos síkság e gysé-
gét, sokrétűségét ,és rnyált mondanrwalói ~t,, az itt 616 embereket és sorsu-
kat, nagy merészségit és bátor hiuvallást ttanúsít. A m űvészet sajátossága,  
hogy a. legmélyebbemberi tartalmak me ~gfo ~rmálására, kifejezésére törekszik.  
Nem béké'1 meg a kifejezési lehet őségek karláta іval. Moják Aranka is ezt  
a nehéz utat válaszrotta.  

Engedtessék meg végül, hogy — a keramikusok .er őfeszítései.nek  eihme-
.rése és a Maják Aranka jm űvei elő tti tisztelgés és nagyra értéikeliés mellett  
-- ;isnnet rámutassak a kishegyesi keramikus muvesztelep 'e mulasztott l гh e-
tőségére. MOj_lü Aranka b őerű  'tehetsébének ,gyümölcseilt szívesen látnám  
az ,é Y  ítészet seg ítéj ek,ént,  kiea észítőj ek'ént,  mintsem,  hogy múzeumi by ű J  te- 
n тΡ  nyeket, mir.i gyrr j t5 k laka sa іt e s az ól ato mrr terme t dír szii! ts; k. Meggyo zo  - 
desen,  hogy égtájunkon a 'keramikusok alkatágait az ember környezet б -
ben az eddiginél méltóbb hely illeti meg.  

A ki,állít.ás lezárul. A m űvek vissza?kerül.nek a raktárak homályába.  
Szerencs;:re megmarad az újvidékit Forumban készült 'katalógus, ame у -
hez Svetlana Ivkav:ié alapos, ért ő  előszбt írt, bemutatva Moják Aranka  
művészi fejlődését. Féltüntettték az összes szükséges adatot is, amely hasz-
nžra válik majd e vidék kerámiájának fejlődését kutató művészettörté-
nész számára. A ifén уképek jól tükröziik az al+kató sajátosságа it, s ezááltal  
tartós nyoma marad e.nn е  az értékes retrospektív kiállát:ásmák.  

Azonban, mikor teszünk már válam ~it annak érdekében, hogy a kerd-
mia végre megnemesítése a modern, léleiktelpn építészeti valóságunkat, hagy  
ezáltal is gazdagodjon y  humánusabbá váljon az ember 'környеzete?  

Kartag N.&ndor fordítása  
Bele DURANC!  
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KULTURÁLIS 	ЕVFORDџLоK 
1984-BEN. - 1894. január 21-én 
Belgrádban meghalt Vajislav Ili ć  
költő . - 1844. január 28-án született 
Nyíregyházán Benczúr Gyula fest ő -
művész. - 1884. február 5-én szü-
letett Zambarban Veljko Petrovié író  

- 1864. február 7-én, 77 éves korá-
ban Bécsben meghalt Vuk Karadž 
néprajzkutató, filal бgus. - 1934. feb-
ruár 8-án, 55 éves .korában hunyt el 
Szegeden Móra Ferenc író. - 1304. 
február 12-én halt meg Immaneul 
Kant filozófus. - 1844. február 20-án 
született Munkácson Munkácsy Mi-
hály festőművész. - 1914. március 
26-án született Tennessee Williams 
drámairб . - 1824. március 27-én 
.született Szilavónbrodban Branko Ra-
dičević  költő. - Du~an Vasiljev köl-
tő  1924. imárcius 27-én, 24 éves  
karában halt meg szül őhelyén, Kikin-
dán. - 1784. április 4-én született 
Ko"rösön Кőrösi Csama Sándor utazó, 
tudós. - 1564. április 23-án született 
Stnatfordon-Avonben William Shakes-
peare költ ő, drámairб. - 1904. 
május 5-én, 79 éves korában halt 
meg Budapesten •Jókai Mór író. -
Balassi Bálint költő  1594. május 30-
án, 40 éves korában Esztergomban 
belehalt a török elleni csatábaai szer-
zett sebeibe. - 1814. június 12-é,n  
született Alvincen Kemény Zsigmond  
író. - Jovan Jovanović  Zmaj költ ő  
1904. június 14-én, 71 éves korában  
halt meg Kamenicán. - Júl,íus 7-én  
lesz ,tíz éve, hogy 73 éves korában  
elhunyt Majrényi Mihály ír б . - 1904.  
július 15-én, 44 kis korában halt  
meg A. P. Csehov író. - 1374. jú-
lius 19-én halt meg .Arquában Fran-
cisco Petrarca költ đ ,  aki 1304. július  
20-án született Arezzóban. - 1784. jú- 

lius 31-én halt meg Párizsban Denis  
Diderot filozófus, írб . - 1434. augusz-
tus 29-én született Szlavóniában Ja-
nus Pannnnius humanista költ ő , akit  
a horvát irodalomban Iv.a п  Česnrička  
néven tartanak számon. - 1914.  
szeptember 23-án született Kishegye-
sen Gsépe Imre. - 1904. szep-
tember 27-én született Edvard Koc-
bek költő . - 1864. október 5-én, 41  
éves korában halt meg Alsбsztregován  
Madách Imre, Az ember tr.a.gédiájának  
szerzője. - 1894. október 6-án szüle-
tett Gornji Milanovacban Mam čilo  
Nastasijević  iró. - Branislav Nušlé  
író 1864. aktбber 8-.án született  Belg 
rádban. - 1844. aktбber 15-én szü-
letett a szlovéniai Vrsnóban Simon  
Gregarčič  költő . - 1894. október 18-
án született Budapesten Déry Tibor  
író. - 1554. október 20-án született  
Zólyomban Balassi Bálint. - Radnó-
ti Miklбs költővel 1944 őszén - né-
mely adatok szerint október utolsó  
napjaiban, más adatok iszerint novem-
ber 6. és 10. között - végzett  a 
gу ilkos német golyó. Harmincöt éves  
volt. - 1894. november 3-án szüle-
tett Baranyi Károly szobrászm űvész.  
- 1664. november 18-án Csáktornya  
környékén egy vadászat alkalmával,  
44 éves ,korában életét vesztette Zrí-
nyi Mfiklбs költő . - 1694. november  
21-én született Párizsban F.ranois-Ma-
rie Voltaire író, filozófus. - Decem-
ber 1-jén lesz tíz éve, hogy Kamenicán  
meghalt Zi.lahy Lajos író. - 1944.  
december 24-én végezzék ki Saprorrk ő-
hidán a nyilasok Bajcsy-Zsilinszky  
Endre közírót, politikust, a magyar  
antifasiszta ellen бllási mozgalmi veze-
tő jét. tvennyolc éves volt. - 1944.  
december 30-án halt meg, 78 éves  
karában, Romcin Rolland író.  

T. L.  
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MLAD'EN LESKOVAC ÉS DRA-
GOSLAV MIHAILOVIĆ  DÍJA. A 
Vajdasági Íróegyesület három évvel 
ezelđtt alapított irodalmi díját, ez-
úttal életművéérx Mladen Leskovac 
iradailomtörténésznek ítélte oda, hat 
évtizedes gazdag írói munkássága el-
ismeréséül. Leskovac akadémikus —  

11аptj а  meg a zsűri — esszéír&i, 
irodalomtörnбneti, műfordít&.i és köl-
tészati munkássága sarán számos érté-
kes művel gazdagította a jugoszláv  
irodalmat. Különösen jelentősek a  
,Č lanci ј  eseji (1949), Na naúoj pos-
tojbiri (1951), Antologija starije  
srpske poezije (1953), Be ćarac (1958).  
a kétkötetes Iz srpske knjiz сvnosti  
(1968), Britina (1977), O Lazi Kos-
tiću (1978) című  könyvei, valamint  
Jovan Jovanovié Zmajról írott ta-
nulmányai. A díjat a Vajdasági Író-
egyesület február végi ,közgy űlésen  
adják majd át.  

Híveden Leskovacot, aki január el-
sején töltötte be nyolcvanadik élet-
évét, születésnapján, köszöntötték a  
Matica srp~ka sт_ékházában. Írói mun-
kásságát dr. Božidar Kova ček mél-
tatta, emlékeztetve arra, hogy Lesko-
vac professzornak írói érdemei mellett  
jeien't&s szerepe volt az Hújvidéki filo-
zófvaд  fakultás létrehozásában és éve-
ken keresztül sikeresen vezette a  
Matica intézményét is.  

Aki figyelemmel kísérte a szerb-
horvát nyelvterületen megjelent  tavl 
ly regénytermќst, a küQönben tekin-
télyes számú 47 mű  közül mintegy  
15-ről állapíthatja meg., hogy figye-
lemreméltóbb. Ezek közé tartozik —  
hogy csak •néhányat említsünk — a  
NIN kritikusai által legjobbnak ítélt  
Čizmai, Dragoslav Mihailovi ć ,  
Petrija koszorúja szerzđjбnek regénye.  
azután Borislav Pakié: Besnilo; kát  
újvidéki ,író: Aleksandar Titna Vert  
i zavere, valamint Bolko .Ivkov Jeza  
című  regénye. Az élvonalba tartozik 
még, kétségkívül, Mirko Kovač  Uvod  
u drugi život című  önéletrajzi írása, 
Neven Orhel Uzbuna na odjelu rak, 
a tavalyi NIN-díjas Pavlo Pavli č ié 
Éter című  műve, és így tovább. 

Mihailović  új regénye, amely a 
Srpska književna zadruga kiadásában  

jelent meg, egy nagyobb projektum,  
talán trilógia része, de ínagában is  
önМlб, kerek egész. Mihailovi ć  foly-
aatja benne :a Kad su caetale tikvé  
ben rés a ,Petrija koszorújában elkez-
dett eljárásmódot, amennyiben egy 
aránylag besz űkült latom ású, afféle 
egyszerű  emberrel mesélgeti el a tör-
ténetet. A filmm űvészetben naturis-
csiknak mondott alak szemlélete, re-
zonjai sajátos világorr, és képiséget  
eredményeznek Mihailovićnál. A re-
gény egyébként a két világháború  
között, a régi Jugoszláviában játszó-
dik, s mint mondani szokás, a ka-
tonaéletből merít. A mesél ő  ezúttal  
egy zupás őrmester, azakkori társa-
dalmi ranglétra alsó fokain álló sze-
mély. Története közvetlenül a máso-
dik világháború tikitörése előtt fejező-
dik be, :s majd csak a könyv harma-
dik, záró része világítja meg a mesé-
lő, azaz a f őhđs további sorsát,  
amely ideggyógyintézetben végz ődik,  
visszautalva ily módon az élet elvi-
selhetetlenségére. YJjszer ű  ízt .ad a ,re-
génynek, hogy az anyagkifejezésben  a 
mesélő  és a megfelelő  dokumentatív  
anyag kombinálása viszi el őre a törté-
netet, ami roppant hatásos, mert az  
okmányoknak látszólag semmi közük  
a zupás őrmester históriájához, s csak  
:a mélyebb utánagondolás tárja fel  a 
finom összefüggéseket.  

A VAJDASÁGI ENCIKLOPÉDIA  
EL~KÉSZÜLETEIRÖL. A múlt év  
végén dr. Diilan Popov a Vajdasága  
Enciikdapédiia fđszerkesztđ-helyettese  
nyilatkozott a nagyszabású kiadói vál•  
lalkozásról. Az alábbi nyilatkozatának  
fđbb részleteit közöljük. 

— Effбle 'nagyszabású vállalkozá-
sokba olyankor fog bele egy-egy tár-
sadalmi közösség, amikor valóban meg-
érnek rá feltételé és er đi. Néhámyam 
akik Jugoszlávia Enciklopédiája máso-
dik kiadásának vajdasági szemkeszt đsé-
gében dolgoztunk, 1979-ben indítvá-
nyoztuk, hogy — mivel a feltételek, 
de gaz igények is .megvannak rá —
hozzá kellene kezdeni egy külön vaj-
dasági enciklopédia szerkesztéséhez . 

mert az országos kiadvány :nyújtotta  

keretek megközelir đleg sem teszik le- 
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hetővé mindannak az ismertetését.  
amit mi ivajdaságról, orról a sok-
nemzetiségű, sajátos tájegységr ől és 
társadalmi-politikai közösségr ől elmon-
dani szükségesnek tartunk .. . 

Kezdeményezésünket a Szocialista 
Szövetség Tartományi',  Választmányá-
nak művelődési és tudományügyi szak• 
osztálya iteljes mértékben támogatta, 
ennek Balapján .a Tartomány лi Képvise-
lőház határozatot hozott az átfogó 
munka beindíxásáról. A tervet az ak-
koriban ,alakult Vajdasági Tudományos 
és Művészeti Akadémia a saját pro-
jektumaként fogadta el s ő  iis finan-
szírozza. Csakhamar megalakította az 
enciklopédia-bizottságot, ez pedig a 
szerkasгtő  bizottságot, s ebben helyet 
kaptak .tartományunk valamennyi nem-
zete és nemzetisége tudományos dolgo-
zóinak képviselői. Dulan Popovié fő -
szerk:esztőrnek, az egykori publicistá-
nak, is VKSZ TB Elnöksége .tagjának 
az irányításával az én operatív szer-
vezóanurnkám mellett tizenhat szakter ű  
léti szerkeszt ő  250 munkatárs közre-
anűködésével végzi ,a rendkívül szerte-
ágazó, a ttörő  jellegű  kutatómunkát.  

Mivelazonban a munkatársak túl-
ryomó többsége roiszteletdíjasként ?vesz 
részt a vállalkozásban — azaz: nincs  
állаndбsítatt munkaközösségünk, appa-
rátusunk — nehéz az ütemtervet koikk-
retizálni, s nem véglegesítettük még 
a várható terjedelmet sem: csupán 
laza ,keretként beszélhetünk hat-nyolc 
nagy formátumú kötetr ől, a későbbi, 
kiegészítő  pótkötettel egy űt. 

Mégis — ha minden jól megy —  
az első  könyv гkéziratát év végéit ösz-
szeáll%thatjuk, s kinyamtatásá гa 1985  
során számíthatunk. Ha pedig ezt az 
elképzelést sikerül megvalósítanunk,  

akkor már valószínűleg minden rá-
következő  évben megjelentethetünk  
egy-egy új fk ёtetet. Ez persze a szer-
vezési nehézségék áthidalása mellett 'a7  
anyag+iaktбl is függ. 

Mindenesetre sokat jelent, hogy a 
mű  gerincét képező  fő  címszójegyzék 
úgyszólván kész. Az első  kötet cím-
szójegyzékét viszont már tavaly meg-
küldtük véleményezés, kiegészítés vé-
gett .a ,tartomány mind az ötven köz-
ségének, az érdekelt szervezeteknek és  

intézményeknek, és több regionális  
tanácskozást szerveztünk azanyag 
megvitatása céljából. Ezek során Zre-
njaninban igen hasznos Ijav.aslat hang-
zott el: ala.kítsunk minden :községben  

enciklopédia-bizottságot, s ezek folya-
matosan véleményezni fogják :a köte-
tek kéziratát, illetve a rájuk vonat-
kozó szócikkeket. (Hadd jegyezzem  

meg: a nyomdai munkálatokkal a 
Forumot híztuk meg.) 

Munká_nik minősége érdekében ter-
mészetesen nagy segitségat várunk a 
tudományos intézményt lekel, a hazai 
és külföldi rokon szerkesztőségekkel, 
folyó együttműködéstől is. Hangsú-
ly oznom 1kell végül, hogy a terv sze-
rint a szerbhorvát nyelv ű  kiadás anya-
ga ilényegében változatlanul jelenik .  
meg tartományunk többi négy nyelvén 
is, tehát már a szerbhorvát szöveg  
olyan ,alapassaggal, részletezéssel ké-
szül, hogy mindenben megfeleljen .a  
többi nyelvterület specifikus igényei-
nek is.  

Ismerkedésünknek, kölcsönös meg'oe-
csülésünknek, együvé tartozásunk tu-
datosításának fontos tényez ője lesz  
achát ez .a Vajdaságot a teljesség igé-
nyével első  ízben bemutatni hivatott  
munka.  

MEGHALT ISMEI MUJEZINO-
VIć . Január 9-én Szarajevóban 77  
éves karában meghalt Ismer Мujerino-
vié az egyik legismertebb jugoszláv  
festőművész. 	Mujezinović  1907-ben  
szülercett 	Tuzlán, 1929-ben végezte  
Zágrábban a Képzőművészeti Akadé-
1niát, majd több évig Párizsban élt, 
alkotott s közben m űvészettörténetet 
tanult. A népfelszabadító haburúban 
újsagirói és agitációs propaganda te-
vékenységet fejtett ki s közben raj-
zokon, ifestményeken örökítette meg •a 
háború borzalmait. Ács J бzsef kritikus  
a Magyar Szóban a következ őket írja 
Ismet Mцjezinoviéról : „ ... Rendkívü-
li megfigyelőképessége páratlan mešter-
ségbelli tudásával és technikájával pá-
rosu'it. Főbb művei (Sutjeska, Átke-
lés ia Ner.etván, Sebesültek szállítása,  

Tifuszasok, Menekültek ...) rendkívüli  
meggyőző  erej űek, ami a személyes 
élményből fakad. Képei a fájdalmas  
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tanúvállomásak bizanyság,ívül hatnak.  
de egyben — és (éppen ez m űvésze-
tének egyik fő  jellemzője — felemel-
nek és nemesítenek is. A tragédián 
keresztül az emberré válást, a felsza-
badulás annyira :óhajtott élményét sen-
ki sem tudta ennyire felidézni. Ez a 
tartallom azonosul a népfelszabadító 
háború történetével, mely nek drámá-
ja .az örökös mozgás által nyilvánul 
meg, s iez .a valóság lényege. Nlujezi-
noиΡié stílusa a mozgás átlényegítésé-
ből, vagyis a fizikai mozgás szubli-
málásaból alakul ki, és mindezt tech-
nikai könnyedség jellemzi. hestés-
modar:a ,villanó' hosszú ecse*.húzásai 
szinte lihegnek. Ahogy m űvészete egy-
re :inkább kristályosodott, úgy keriilte 
az árnyék és a fény érzékies ellen--
tétei ~t .. A szociális témát kedvelte, 
melynek gyökerei a 19. századba  
nyálnak vissza. Olyan m űvésztípus.  
aki Ia szodiológiát rokon szakmának  
tekintettea festészettel. Nagy m űvészi  
érdeme, hogy már a háború alatt el-
vetette a szocialista realizmust, mert  
dogmatikusnak érezte. A szabadsig-
harcat szabadságharcnak fogta föl a  
művészetben is. Azt tartotta, hogti  
előbbembernek kell lenni, s csak az-
után ,művésznek. Roppant tekintélynek 
örvendett, amire ugyan nini tartott 
igényt..."  

EGYMASHOZ VALI KÖZELE-
DÉS. Enver G jergeku költő  és mű -
fordító, a priitinai Bölcsészkar .tanára,  

a tartományunkban megrendezett Ko-
sovói Művelődési Napok résztvev ője-
ként nyilatkozott a sajtónak. 

Visszapillantva e jelent ős művelődési 
rendezvény eredményeire és tanulsá-
gaira, a többi között elmondta, hogy 
a koszovói írócsoport a további együtt-
működésről tárgyalta Vajdasági Író-
egyesüle:t képvisel őivel, több konkrét 
találkozót beszéltek meg, és — őt is  
a külldö:ttség tagjait is — kellemesen  
meglepték a Szerb Matica, a Forum,  
a Rwszke ISzlovo képviselőinek könyv-
kiadási ajánlatai. „Mindannyian tu-
datában vagyunk annak — mondta  
Enver Gjergekw hogy mekkora  
szükség van az együttm űködésre po- 

litikai, gazdasági és minden más té-
ren, de neon kevésbé fontosa hazánk-
ban élő  nemzetek és nemzetiségek m ű -
velődési értékeinek kölcsönös megisme-
rése. .Ebben külön helye van az  iro-
dalnvi együttműködésnek, mert .az iro-
dalom az, amely valamely n:ép vagy  
vidék legnagyobb szellemi értékeit  
cgyesfti magában. Minél nagyobb fokú 
az :együttműködés, annál jobban meg-
értjük és becsüljük egymást. Egy nép  
legnagyobb művészi és szellemi érté-
keinek megismerése rokonszenvet éb-
reszt az emberekben, hozzájárul a 
kölcsönös közéledéshez, mert azzal, 
hogy valamely irodalmi művet más 
nyelvre ültetünk át, az a be тogadб  
nyelv szellemi kincsévé válik, és ez-
által mindannyian csak gazdagodunk. 
Ha ezt a munkát nem ,szervezzük 
meg és nem ápoljuk intenzíven, az  
egуüvétartozas, a testvériség és egység  
gondolata puszta jelszó marad.  

A három nyelven — albánul, szerb-
horvátul és törökül — alkató lkosovái 
irodalom az utóbbi években több je-
lentős, vidékünkhöz kötődő  regényt 
tud felmutatni, továbbá felserdült egy 
modern, urbánus költészetet ápoló köl-
tőnemzedék is. Van tehát mit felkí-
nálnunk fordításra. Én személyesen 
nem egyszerűen ,transzponálásnak, .tar-
talmi közvetítésnek tartom a fordí-
tást. Mivdl magam is fordítok, és na-
gyon szeretem ezt a munkámat, a  
műfordítást sajátos alkotótevékenység-
nek tekintem. A mű fordítás — szerin-
tem — ;mélyebben szántó, mélyebbre  
leásó olvasás, és csak akkor igazán jó,  
rna (azt a benyomást kelti, mintha a 
fordításos mű  próza vagy ivers, mind-
egy — az olvasó anyanyelvén íródott 
volna. Ilyen illúziót kelteni persze 
csak akkor lehet, ha a fordítás vagy 
átköltés valóban mestermunka. 

Sajnos, keveset fordítunk, nemcsak 
az ilyen magasra szabott mércék 
miatt, hanem azért is, mert a fordító-
tevékenységet még mindig nem szer-
veztük meg kellőképpen, vagy más  
szбvall, még mindig nem tettük igazán  
társadalmi igénnyé annak ellenére, 
hogy társadalmunk nélkülözhetetlen 
szükséglete — fejezte be nyilatkozatát 
Enver Gjergeku. 



116 	 HÍD  

A FORUM KONYVKIADÓ ÚJ KIADVÁNYAI 

Josip Broz Tito összegy ű tött művei XIV.  
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Beder István: Kecsketemplom (regény )  
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HfD  —  irodalmi, müvészeü és tá гsadalamtudományi folyóirat — 1984. ja-
nuár. Kiadja a Forum Lap- és Könyvkiadó ,és Nyomdaipari Munkaszerve-
zet. — Szerkeszt őség és kiadóhivatal 21000 .NóviSád, Vojvóda MigiEa utca 1., 
021/611-300, 51-es mellék. - Szerkesztđségi fogadódiák: mindennap 10-tól 12 
óráig.  —  Kéziratokat nem đrzünk meg és nem küldünk vissza.  —  Elđfizethet8  
a 65700-601 - 14861-es folyószámlára; el đfizetéskor kérjük feltüntetni a Hid  

nevét.  —  Elđfizetési díj lielföldön egy évre 200, fél évre 100, egyes szám ára  

20, kettđs szám ára 40 dinár; külföldre egy évre 400, fél évre 200 dinár;  
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