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suki béla

m. heidegger 
filozófiatörténeti 
helye és hatása 
a nyugat-európai

és irodalomra*
Heidegger sok vonatkozásban egyéni színezetű filozófiája** formai szempont

ból kettős jellegű; egyfelől sajátságos, fenomenológiai módszerrel szerkesztett tár
sadalom-ontológiának, másfelől a kierkegaard-i gondolatokat továbbfejlesztő egzisz- 
lenciálfilozófiák csúcspontjának tekinthető. E formai kettősség ellenére a heideggeri 
bölcselet, ha a lényegét tekintjük, tartalmi tekintetben egységes, benne igazában az 
egzisztencialista gondolatanyag dominál, és végső fokon az ontológiai attitűd is 
ennek van alárendelve. Ha tehát Heidegger filozófiatörténeti helyét a valóságnak 
megfelelően kívánjuk meghatározni, akkor életművét — természetesen az egyéb 
aspektusokat sem hagyva figyelmen kívül — döntően az egzisztenciálfilozófiák fe j
lődésében játszott szerepe szempontjából kell megközelítenünk.

Ebből a tartalmi nézőpontból tekintve a heideggeri filozófia — mint általá
ban az egzisztencializmus minden változata — leleplező tendenciájú válságfilozófia, 
sajátságos szubjektív visszfénye a 20. századi polgári világ objektív válságának. 
Heidegger bizonyos értelemben minden polgári kortársánál mélyebben ragadja 
meg a polgári világban egyre totálisabbá váló elidegenedést, és azt az ebből sar
jadó életérzéskomplexumot, amely a félelemben, a szorongásban, a világgal szem
beni undorban, sőt, végső fokon az emberi élet, az emberi cselekvés teljes értel
metlenségének hirdetésében nyilvánul meg. Heidegger e leleplező magatartásával 
illusztratíve bizonyítja, hogy a polgári társadalom lehetetlenné teszi a személyiség 
önmegvalósítását, sőt egyenesen elpusztítja a személyiséget, amelynek megszüle- 
tési feltételeit valaha megteremtette. Helyesen állapította meg ezzel kapcsolatban 
A. Bogomolov és J. Melvil: »Az egzisztencializmus a kapitalizmus válságkorszakának 
legvilágosabb, bár sok tekintetben illuzórikus öntudata, ö n k r i t i k á ja Heidegger 
problémafelvetése nem korlátozódik a puszta leleplezésre, nem csupán a magára 
hagyatott egyén világban elfoglalt tragikus helyzetét interpretálja, nem egyszerű
en hangulatfilozófiát teremt, mint a legtöbb egzisztencialista, hanem, legalábbis 
kezdetben, megkísérli az egész európai történelmet és kultúrát átfogni, s radiká
lisan újjáértékelni. Erejét meghaladó feladatra vállalkozik, amikor a polgári kul
túra mereven szaktudományos és világnézeti-etikai szférákra bomlott kettősségén 
igyekszik túljutni, és arra törekszik, hogy egy magasabbrendű szintézist teremt
sen. Munkássága többszörösen is ellentmondásos; rendszerezés-ellenes és mégis 
rendszert teremtő, együtt halad a szaktudományok »metafizika« kritikájával, ugyan
akkor ezt a kritikát is metafizikainak minősíti, mert nézete szerint a szaktudomá
nyok is az uralkodni-akarás és a hasznosság értékszempontjainak szférájában 
mozognak, s így a létet magát meg sem közelíthetik. Amikor azonban túl akar 
lépni a szaktudományok és a metafizikai, világnézeti tudományok, művészetek di
lemmáján, bizonytalan régiókba emelkedik, vállalkozása megtörik, s önmagával is 
ellentmondásba kerül, mert metafizikaivá misztifikálja a létet. Heidegger mindvé
gig képtelen választ adni arra a kérdésre, hogy mi a lét, milyen az általa elképzelt 
nem értékposztuláló filozófia, és filozófiájának egyetlen praktikus konzekvenciája 
az archaikus korok idealizálása, illetve végső fokon a létmisztika.

Heidegger reális problémafelvetésének félresiklása, misztifikálódása —  ide
alizmusa mellett — abszolutizáló módszerére vezethető vissza. Nem ismeri fel ui. 
az elidegenedés történelmi szükségszerűségét, ellentmondásos totalitását, főként pe
dig társadalmi-történeti gyökereit, s így annak egyes tüneteit és negatívumait egy
oldalúan abszolutizálva, önmagát fosztja meg a reális megoldás feltételeinek felis
merésétől. Filozófiatörténeti szerepe azonban ellentmondásossága ellenére is rend
kívül jelentős. Képletesen szólva külön színfolt az európai kultúra térképén. Hei
degger ui. kétségtelenül sajátos, modem társadalomontológiát hozott létre, amely
nek szubjektív idealista előfeltevései ellenére is vannak hasznos és igaz felismeré
sei, továbbá elsőként teremtett módszertani, logikai alapot az egzisztenciálfilozó- 
fia számára azáltal, hogy összekapcsolta azt a fenomenológiával. Az egzisztencia
lizmus összes konzekvenciáját oly következetesen vitte végig, hogy úgyszólván min
den lehetőségét kimerítette, s ezzel egyúttal megteremtette e filozófiai irányzat fel-
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dapesti Gondolat Kiadónál 
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bomlásának feltételeit is. Azzal, hogy az ontológiai kérdésfeltevéstől a létmiszti
káig jutott, Heidegger maga bizonyította be, hogy az egzisztencializmus bizonyta
lan alapokon nyugvó, átmeneti jellegű filozófia, hogy eleve magában hordja fel
bomlásának objektív feltételeit.

Heidegger ellentmodásosságában is jelentős filozófiatörténeti pozíciójából 
következik, hogy igen mély és tartós befolyást gyakorolt a mai nyugat-európai gon
dolkodásra a kultúra legkülönbözőbb területein. Ez a hatás a dolog természeté
nek megfelelően elsősorban és közvetlenül a filozófia területén a legerősebb és a 
legkönnyebben kimutatható. Közvetve, esetenként közvetlenül is érezhető Heidegger 
befolyása már a két világháború közti kortárs egzisztencialista vagy egzisztencia
lista színezetű néhány filozófus életművében, egyebek közt Jaspers, Ortega, a két 
orosz emigráns, Berdjajev és Chesztov stb. munkásságában. Még inkább erőssé 
válik Heidegger befolyása az egzisztencializmus fejlődésének második világhá
ború utáni korszakában, még akkor is, ha elsősorban polemizálnak vele, hisz min
den, az egzisztencializmushoz tartozó filozófusnak így vagy úgy, de szembe kell 
néznie, meg kell birkóznia a heideggeri hagyománnyal, a heideggeri gondolat
anyaggal.

Az egzisztencializmus második világháború utáni fejlődését hosszú ideig a 
franciák vezető szerepe, népszerűségük gyors megnövekedése, s egyszersmind 
egyre gyorsuló felbomlása, új, az egzisztencializmus megmentését célzó irányzatok 
megjelenése (pozitív egzisztencializmus) jellemzi. Megnövekedett népszerűségének 
két fő összetevője, hogy egyfelől francia képviselői általában szépírók, akik képle
tesen szólva a katedráról az utcára vitték a filozófiát, másfelől, hogy a történelmi 
körülmények sajátos összejátszása folytán a francia egzisztencializmus ideológiai 
támasza volt az antifasiszta ellenállási mozgalomnak, s ez pozitíve befolyásolta ar
culatát. A francia egzisztencializmus vezéregyénisége, J. P. Sartre, első filozófiai 
írásaiban2 és első nagy regényében Az undorban is még kifejezetten a husserli 
fenomenológiára és a heideggeri egzisztencializmusra támaszkodik. Azonban egzisz
tencialista fejlődésének csúcspontját jelentő, s egyszersmind már a felbomlását is 
jelző nagy művében A Lét és a Semmiben, annak ellenére, hogy az ortodox egzisz
tencializmus alapelveit meg akarja őrizni, már több vonatkozásban szembefordul 
Heideggerrel. »Heidegger nem tudja elkerülni az idealizmust — írja — önmagából 
való menekülése, mint a lét a priori struktúrája ugyanoly biztonsággal elszigeteli, 
mim Kantnak tapasztalataink a p riori feltételeiről szóló tana; m ert hiszen az 
emberi valóság ennek az önmagából való menekülésnek elérhetetlen végén ismét 
csak önmagához jutna el, a magunkból való menekülés így nem más, m int magunk 
felé menekülés, és a világ olybá tűnik, mint az énnek az éntől való távolsága. K ö
vetkezésképpen hiú dolog volna a Lét és Időben minden idealizmus és materializ
mus túlhaladását keresnünk,«3 Természetesen a dilemmát Sartre sem oldotta meg, 
mert bármennyire száműzte is istent a világból, azzal, hogy a dialektikát kirekesz
tette az ontológia területéről, az anyagot önmagával abszolút azonossá, tehát moz
gásképtelenné nyilvánította, s így filozófiájának végső konzekvenciái idealista jel
legűek. Ennyiben nincs lényeges különbség közte és az egzisztencializmus más 
képviselői között. A végső konzekvenciák lényegi azonssága ellenére vannak azon
ban igen jelentős, semmiképpen sem elhanyagolható egyéb különbségek, amelyek 
már a Sartre-i terminológiában is érzékelhetőek. Sartre ui. egyfelől nem veszi át 
teljesen a heideggeri terminológiai apparátust, másfelől, amit átvesz belőle, azt 
újjáértelmezi. Mindenekelőtt a »Semmi« kap nála a Heidegger féle interpretálás
sal ellentétes értelmezést. Míg Heideggernél a »Semmi« a léttel egyenrangú, sőt 
azt lehetővé tevő ontológiai adottság, olyan abszolútum, amely az emberi élet 
vonatkozásában a halált, a halálra való felkészülés követelményét jelenti, addig 
Sartre semmije áttételesen ugyan, de az emberi szabadság alapjait jelenti, a sza
badság mítoszává lényegül. Ilyenformán Sartre esetében az ember lényege, célja, 
a letezés abszolútuma a szabadság. Kierkegaard »paradox istene«, Heidegger »sem- 
mije«, Sartre »szabadsága« lényegileg üres mítoszok, történeti funkciójukat te
kintve mégis különbözőek. Míg ui. Kierkegaard istene és Heidegger semmi-, illetve 
halálkoncepciója befeléfordulásra, teljes passzivitásra késztet, addig Sartre önma
gát felbomlasztó indeterminista szabadság-mítosza, éppen mert a francia ellenállás 
élményanyagából született, ha mégoly ellentmondásosan is, végső fokon cselek
vést implikál. A német megszállás idején maga a történelem állította az élet közép
pontjába a szabadságért folytatott harcot, teljesen egyértelműen, szinte abszolút 
módon. Az élet akkori két alapvető alternatívája közül Sartre a szabadságot válasz
totta a szolgaság helyett, s bár ezt ideológiailag elvont módon fogalmazta meg, 
az elvont szabadság-gondolatot a történelmi feltételek bizonyos mértékig objektíve 
is indokolták. Lukács György véleménye szerint a második világháború korszaká
ban: » . . .  a szabadság utáni vágy, tálán legalapvetőbb élménye volt egész Európa, 
elsősorban a demokratikus hagyományokba felnőtt országok értelmiségének. Még
pedig —  és ez különösen áll a nyugati országokra — a szabadság általában, elvon
tan, minden elemzés, minden differenciáció nélkül. Röviden: a szabadság mint 
mítosz, mely éppen kontúrnélküli mivoltában zászlaja alá egyesíthetett mindenkit, 
aki ellensége volt a fasizmusnak, akármilyen okból és akármilyen perspektívával 
gyűlölte is azokat, akárhonnan jött, és akárhová szándékozott menni. Az ilyen em
berek számára csak egy volt a fontos: nemet kiáltani a fasizmus felé. Minél tar
talmatlanabb volt ez a nem, annál jobban fejezte ki azt az életérzést. Az absztrakt 
nem és gondolati megfelelője az absztrakt szabadság sok ember számára pontos 
kifejezése volt az ellenállás mitoszának.«

Az ellenállás éményén alapuló differenciálatlan, absztrakt szabadságeszme 
azonban a fasizmus összeomlása után válságba jutott, elvesztette viszonylagos 
jogosultságát. A nemzetközi erőviszonyoknak a szocializmus javára történő elto
lódása, és ezzel szoros összefüggésben a marxizmus ugrásszerű térhódítása gyöke
resen megváltoztatta az egzisztencializmus egész történelmi helyzetét, megszabta 
továbbfejlődésének objektív feltételeit, sőt végső fokon létjogosultságát is kérdé
sessé tette. Megkezdődött az objektíve is ingatag alapokon álló, s ezért szükség- 100



képpen átmeneti jellegű egzisztencialista filozófia felbomlása. Az egzisztencializ
mus átmeneti jellege első közelítésben az egzisztencializmus sajátos, belső struk
túrájából következik, abból az alaptételből, hogy az egyént, de elsősorban nem az 
egyén valóságos teljességét, pusztán legbenső érzelmi magját emeli abszolútummá. 
Az egzisztencializmus azt hirdeti, hogy mindenkor az egyénen, a személyiségen belül 
marad. »Csakhogy az egyén önmaga elvezet létének alapkérdéséhez, s ezzel már 
túlmutat önmagánk — állapítja meg Tordai Zádor. A társadalomtól elszigetelt, 
minden emberi vonatkozástól megfosztott személyiség nem személyiség már, ha
nem a teljes üresség, olyan mint Peer Gynt hagymája. A teljesen üressé mitolo- 
gizált egyén önmagában semmiképpen sem talál támaszt, ezért ebből a szitu
ációból ki kell lépnie, különben semmivé foszlik. E teljes elszigeteltségből való 
kilépéskor viszont csak két lehetőség közt lehet választani; egyik a társadalmi, 
másik a vallási orientáció. Az egzisztencializmus felbomlása tehát szükségképpen 
következik saját immanens ellentmondásaiból. Azonban ezek az immanens ellent
mondások már másodlagosak, az egzisztencializmus felbomlásának legmélyebb 
alapja »az egzisztencializmus konfliktusa a valósággal. A társadalmi valóság hatá
sai, továbbá annak a társadalmi rétegnek, melynek gondolatait az egzisztencializ
mus rendszerbe foglalja, a polgári értelmiségnek helyzetében bekövetkezett változá
sok, a társadalmi küzdelem menete, a történelem valósága — ezek a bomlás tulajdon
képpeni okai, ezek hatnak a belső bomláson keresztül.«5 A második világháborút 
követő világtörténeti horderejű változások talaján az egzisztencializmus képvise
lőinek elkerülhetetlenül szembe kellett nézniök a marxizmussal, választaniok kel
lett a teljes misztika, vagy a történelmi-társadalmi tájékozódás alternatívái között, 
s ez a választás szükségképpen az egzisztencializmus differenciálódásához, felbom 
lásához vezetett.

A bonyolult és ellentmondásos, esetenként egyes személyek fordulataiban, 
gyakran irányzatok alakulásában megnyilvánuló bomlási folyamat első fázisának 
a német egzisztencializmus keretein belül bekövetkezett változásokat tekinthet 
jük. A német egzisztencializmus keletkezésének történelmi gyökereiből, sajátos 
struktúrájából következik, hogy lényegileg képtelennek bizonyult társadalmi-tör
téneti tájékozódásra. Jaspers ugyan elméleti kompromisszumokkal, esetenként 
pozitív gyakorlati politikai fellépésekkel úgy-ahogy megőrizte a vallásos egziszten
cializmus pozícióit, de az egzisztencializmus igazán konzekvens képviselője, Hei
degger, lényegében a misztika útjára lépett, szemléletesen bizonyítva ezzel az orto
dox egzisztencialista pozíciók megőrzésének lehetetlenségét. A francia egzisztencia
listák: J. P. Sartre, Albert Camus, Maurice Merleau Ponty és Simoné de Beauvoir 
azonban, ha bizonytalanul is, de megkísérelték a pozitív alternatíva választását, a 
társadalmi tájékozódást, s mind radikálisabban szembekerültek a heideggeri alap
elvekkel, s így munkásságuk által bekövetkezett az egzisztencializmus felbomlásá
nak újabb mozzanata, a német és a francia egzisztencializmus teljes különválása.

Az egzisztencializmus felbomlásának következő fázisa a francia egzisztencia
lizmus differenciálódása az 1950-es években, illetve Sartre sajátos marxizáló kísér
letei. Sartre — mint idéztük — bizonyos értelemben már A Lét és a Semmi c. 
művében is szembefordul Heideggerrel, s ez a szembefordulás tovább erősödik 
1945 utáni írásaiban. Az egzisztencializmus humanizmus6 c. tanulmányában kidol
gozott szabadság-kategória már korántsem olyan elvont, mint A Lét és a Semmi 
szabadságeszménye, itt már megjelennek a társadalmi-történeti meghatározottság 
elemei. E tanulmányában egyebek közt megállapítja, hogy: » . .  .a  szabadságot 
akarva rájövünk, hogy az teljes mértékben embertársaink szabadságától függ, és 
hogy az ő szabadságuknak a miénk a feltétele,«7 Ugyancsak ebben a munkájában 
logalmazza meg azt a ma már közhellyé vált alaptételét, amely szerint az egzisz 
tenciálfilozófia kiindulópontja, lényege, hogy »az egzisztencia megelőzi az esszen
ciát." E tétel felállításával Sartre szembekerül az egzisztencia fogalmának orto
dox, klasszikusan egzisztencialista értelmezésével. Ui. az egzisztencia fogalma mind 
Kierkegaard, mind Heidegger értelmezésében misztikus, nem az egyén valóságos, 
biológiai-fizikai létezését, hanem az emberi pszichikum valamilyen irracionális 
belső magját jelenti. Jellemző, s egyebek közt a francia és a német egzisztencializ
mus közti szakadást is kifejezi, hogy Heidegger a Humanizmus-levélben igen elíté
lően reagál Sartre idézett megfogalmazására, és egyértelműen elutasítja. Rámutat, 
hogy az általa használt Ek-sistenz kategória egyáltalában nem azonos az egziszten 
cia hagyományos fogalmával. Az Ek-sistenz, amint a szó összetétele is mutatja, 
a lét igazsága mellett való eksztatikus, azaz szinte az önkívületig túlfűtött érzelmi 
kiállást jelenti, valamilyen eksztázist, ezzel szemben az egzisztencia hagyományos 
fogalma az aktualitást, a valóságot fejezi ki, megkülönböztetve azt a puszta lehe
tőségtől, mint eszmétől.8 Heidegger szerint Sartre hagyományos, metafizikai érte
lemben használja az egzisztencia fogalmát, s idézett megfogalmazásának, hogy ti. 
minden egzisztencializmus alaptétele az egzisztencia elsődlegessége az esszenciával 
szemben, semmi köze az ő filozófiájához. Idézi főműve, a Lét és Id ő  fontos pasz- 
szusát, mely szerint: »Az ittlét lényege egzisztenciájában van«,9 s kijelenti, hogy 
ez az egzisztenciálfilozófia lényege, s nem az egzisztencia és esszencia sartre-i 
szembeállítása. Egzisztencia és Ek-sistenz e megkülönböztetése nem pusztán filo
lógiai probléma, nem egyszerűen heideggeri szójáték, hanem tartalmilag is jelzi 
a heideggeri és sartre-i filozófia különbségét, azt nevezetesen, hogy Heidegger értel
mezésében az egzisztencia végső fokon irracionális, fogalmilag nem megragadható, 
belső létezést kifejező kategória, a sartre-i egzisztencia ezzel szemben az ember 
valóságos, fizikai létezését is jelenti, s ebben az értelemben materialista színezetű. 
Ezért is határolja el magát mereven és minden vonatkozásban az ortodox Hei
degger az egzisztencializmus »sartre-i továbbfejlesztésétől«.

Sartre a későbbiek során még inkább szembekerül az egzisztencializmus 
hagyományos tételeivel, s ezzel párhuzamosan, fokozatosan közeledik a marxiz
mushoz, sőt az 1950-es évektől kezdve mind nagyobb mértékben a marxizmus és 
az egzisztencializmus szintézisére irányuló törekvés jellemzi munkásságát. Kitűnő 
valóságérzékkel ismeri fel, hogy a történelmi fejlődés objektív logikája egyre 
lehetetlenebbé teszi az egzisztencialista pozíciók védelmét, s hogy korunk egye
dül átfogó filozófiája a marxizmus. Mindazonáltal megkísérli az egzisztencializmus 
részleges megmentését, s legalább mint sajátos antropológiát be akarja építeni a 
marxizmusba. Ennek a törekvésnek a jegyében születik meg A dialektikus ész kri- 
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másfelől azonban azt is kifejezi, hogy a marxizmus és az egzisztencializmus e 
sartre-i szintézis-kísérlete végső fokon sikertelen marad.

Sartre e marxizáló törekvései szükségképpen szakadást idéztek elő a fran
cia egzisztencializmus 1950-ig nagyjából egységes arculatúnak mondható táborá
ban. Sartre mindenekelőtt Camus felfogásának rendkívüli pesszimizmusát és tör- 
ténetietlen voltát nem fogadta el, és tiltakozott azon tétele ellen, hogy a világ ab
szurditásával szemben csak az öngyilkosság, vagy esetleg a magányos egyén láza
dása az egyedül lehetséges autentikus magatartás. A vitát, s a már régen érlelődő 
szakítást Camus e gondolatokat összegező A lázadó ember c. tanulmánya váltotta 
ki, amellyel szemben Sartre élesen fellépett, s 1952-ben megvédte álláspontját a 
Temps Modernes hasábjain. Ugyancsak az 1950-es évek elején Merleau Ponty tá
madta meg Sartre-ot jobbról, majd 1955-ben kilépett a Temps Modernes szerkesz
tőségéből.

Sartre 1960 utáni munkásságát találóan nevezi Tordai Zádor marxizáló kor
szaknak, hiszen a marxizmushoz való közeledési igénye, egyeztetési kísérlete ebben 
a periódusban lesz a legerősebb, bár ugyanekkor válik világossá a szintézis kísér
letének objektív lehetetlensége is, annál is inkább, mivel a marxizmus materia
lista, az egzisztencializmus pedig végső konzekvenciáit tekintve szubjektív idealis
ta filozófia. Az egzisztencializmus francia táborának vázolt teljes felbomlása, a 
marxizmus általános térhódítása, amelynek Sartre marxizálása is csak egy sajátos 
megnyilvánulási formája, valamint a strukturalizmus gyors előretörése olyan szi
tuációt teremtett, amelyben az egzisztencializmus népszerűsége csökkent, korábbi 
pozícióit elvesztette, és lényegileg súlyos válságba került. Ügy tűnik, az egziszten
cializmus mai helyzetét az jellemzi Nyugat-Európában, hogy megszűnik a francia - 
hegemónia, kiemelkedő világhatású képviselőit mindinkább epigonok, az eredeti 
koncepciókat mindinkább eklektikus, más filozófiákból adaptált és az ortodox 
nézetekkel összekombinált tételek konglomerátuma váltja fel. Mindez azt látszik 
igazolni, hogy az egzisztencializmus (annak ellenére, hogy sok helyütt, különösen 
az angolszász kultúr területeken — részben azért, mert ide fáziskéséssel érkezett
— még mindig meglehetősen népszerű) végső fokon nem állja ki a valósággal 
való szembesítés próbáját és állandó válsággal küzd. Elhamarkodott és egyoldalú 
ítélet volna azonban ebből a tényleges válsághelyzetből arra következtetni, hogy 
az egzisztencializmus pusztán olyan tiszavirág-életű filozófia, amely rövid távon, 
és abszolút mértékben bukásra van ítélve. A polgári társadalom struktúrájában 
gyökerező azon objektív feltételek ugyanis, amelyek a személyiséget mindjobban 
megnyomorítják, és az e feltételekből sarjadó életérzések jelenleg is adottak, és 
állandó táptalaját alkotják az egzisztencializmus megújulásának, ilyen vagy olyan 
újabb változata kialakulásának. Ezért, bár az egzisztencializmus bizonyos érte
lemben túlélte önmagát, helyzete objektíve rendkívül labilis, és széles körökben 
megszűntek, vagy megszűnőben vannak az iránta eddig táplált illúziók, en
nek ellenére képes az új feltételekhez alkalmazkodni, képes bizonyos fokig meg
újulni. Ezért az egzisztencializmus megmentésére irányuló, rendszerint valami
lyen modernizált eklektikus változat megteremtésében kifejezésre jutó erőfeszí
tések nem eredménytelenek, bár az egzisztencializmus hajdani pozícióit, tömeg
hatását már nem tudják visszaállítani.

Ilyen, az egzisztencializmus megmentését célzó, legjelentősebb modernizálási 
kísérletnek tekinthetjük az ún. »pozitív egzisztencializmus« kialakulását, amelyet 
a nyugat-német O. F. Bollnow és F. Heinemann, valamint az olasz N. Abbagnano 
neve fémjelez. Ez az NSZK-ban és Olaszországban divatos, modern egzisztencia- 
lista irányzat már a nevével is jelzi, hogy célja a klasszikus egzisztencializmus 
előfeltevéseinek megőrzése, ugyanakkor pedig abszolút kilátástalanságot impli 
káló pesszimizmusának pozitív meghaladása. A pozitív egzisztencialisták mindenek
előtt az egzisztencialista magány bilincseit akarják széttörni, reménnyel, bizakodás
sal és nyugalommal felváltani. Bollnow szerint a klasszikus egzisztencializmus a rette
géstől áthatott világhelyzet kifejezéseként született meg, és ezért mindig magán visel
te a rettegés, a szorongás bélyegét, de napjaink helyzete lehetőséget ad arra, hogy po
zitív ontológiai tapasztalatok birtokában túllépjünk ezen a fokon, hogy felismerjük: 
a válság, a konfliktus nem abszolút és egyedüli létezési módja az embernek, hogy 
lehetséges a biztonság, a boldogság, a harmónia megszerzése.10 A pozitív egzisz
tencializmus kétségtelenül bizonyos mértékig figyelembe veszi az emberi környe
zetet, a társadalom szerepét, azonban ez a törekvése végső fokon formális, az 
ember alapmeghatározását változatlanul az egyéni létezés a priori struktúrájában 
jelöli meg. Anélkül, hogy vállalkozhatnánk a pozitív egzisztencializmus alaposabb 
e’mélyülést igénylő, részletesebb elemzésének feladatára, leszögezhetjük, hogy a 
klasszikus egzisztencializmus pesszimizmusának meghaladását ígérő mivolta leg
alább annyi negatívumot tartalmaz a régi egzisztencializmushoz viszonyítva, mint 
amennyi pozitívumot. A pozitív egzisztencialisták által meghirdetett »új bizalom« 
tétele ui. enyhíti ugyan a klasszikus egzisztencializmus nihilista pesszimizmusát, 
de oly módon, hogy ezzel mintegy »megszelídítve« a polgári társadalmat illető 
kritikáját, automatikusan növeli a pozitív egzisztencializmus lényegileg közvetlen 
apologetikus jellegét. A pozitív egzisztencializmus »új reménye« nem követel alap
vető társadalmi változást, legfeljebb az életmód megváltoztatását, mivel ez az 
irányzat is végső fokon az egyéni lét struktúrájából indul ki. Ezért lényegében 
egyetérthetünk A. Bogomolov és J. Melvil következtetésével, mely szerint: » . . .  a 
pozitív egzisztencializmusnak azt a próbálkozását, hogy leküzdje a klasszikus 
egzisztencializmus gyengeségeit, nem koronázta és nem koronázhatta siker . . .  ez 
az irányzat . . .  a kapitalizmus kritikájának még azokat az elemeit is nélkülözi, 
amelyeket a régebbi változat kibontakoztatott. Az út, melyet a pozitív egziszten
cializmus az embernek javasol, nem megy túl a mai tőkés viszonyok határain.. .
Ezért a pozitivitás illuzórikus. . .  Ez ismét azt bizonyítja, hogy a pozitív egzisz
tencializmus csak saját tagadásán keresztül válhat valóban pozitívvá.«JI

9

Az irodalom és a filozófia közvetlen párhuzamba állítása sohasem volt prob
lémamentes, hiszen az irodalom természetében gyökerezik, hogy a tudományok
hoz viszonyított mozgási skálája igen széles, tehát tartalmilag — még meghatá
rozott irányzatok esetében is — sokkal kevésbé határolható körül, mint akár a 102



filozófia, akár a teológia. Napjainkban pedig az irodalom terjedelme, rendkívüli 
differenciáltsága, kivételes eseteket nem tekintve, objektíve lehetetlenné teszi 
irányzatainak meghatározott filozófiai iskolákhoz való közvetlen kapcsolását. A 20 
század irodalmának ilyen vonatkozásban éppen egyik fő sajátossága, hogy a filo
zófiai hatások gyakran keresztezik egymást benne, egymással ellentétes irodalmi 
áramlatokban és személyek munkásságában csapódnak le, és megfordítva; egy-egy 
irodalmi irányzat egymással szembenálló filozófiák tételeit hasznosíthatja. Ennek 
következtében rendkívül nehéz, sőt hovatovább lehetetlenné válik egyértelműen 
meghatározni az egyes irodalmi áramlatokat befolyásoló filozófiai hatásokat, és 
szükségképpen a vulgarizálás veszélyét rejti magában az irodalmi irányzatok téte
les filozófiai iskolákhoz való merev »besorolása«. Bár ez a tendencia nagy általá
nosságban az egész huszadik századra jellemző, egyérteműen inkább csak 1945 
után válik uralkodóvá, olyannyira, hogy némi leegyszerűsítéssel elmondható: a 
második világháború utáni korszakban az olyan jelentős irodalmi áramlatok, ame
lyek kifejezetten egy meghatározott filozófiai iskolához kapcsolódnak, a francia 
egzisztencializmust kivéve általában hiányoznak. Mindez természetesen nem jelen
ti azt, hogy a filozófia ma már nem gyakorol hatást az irodalomra. Ellenkezőleg, 
a kor objektív feltételei által meghatározott életérzéseket kifejező filozófiai néze
tek a kultúra általános népszerűsödése, az egyre gyorsuló kommunikáció stb. 
következtében igen széles köröket befolyásolnak, mintegy benne vannak napjaink 
szellemi atmoszférájában, s mivel korhangulatot fejeznek ki, hatásuk alól az sem 
vonhatja ki magát, aki nem foglalkozik intenzíven filozófiával. Ezért meg lehet 
talán kockáztatni azt a feltételezést, hogy a napjainkban uralkodó filozófiai isko
lák többnyire csak szekunder módon, népszerűsített formájukban és áttételesen 
hatnak az irodalmi irányzatokra, illetve egyes írók munkásságára.

Heidegger bölcseletének a szépirodalomra gyakorolt befolyását is meglehető
sen nehezen lehet áttekinteni, s azt a néhány különleges esetet kivéve, ahol ez 
a befolyás közvetlenül, szinte filológiai pontossággal bizonyítható, általában csak 
közvetve érvényesül és csak nyomokban érzékelhető. A két világháború közötti 
korszak német és nyugat-európai irodalma, ha hellyel-közzel ismerte is, igazán még 
nem fedezte fel, s főleg nem hasznosította Heidegger filozófiáját. Ez közvetlenül 
a heideggeri nyelv és gondolkodásmód mérhetetlen bonyolultságával, de közvetve 
azzal is magyarázható, hogy Heidegger —  mint igyekeztünk bizonyítani — bizo
nyos mértékig már a két világháború közti korban is napjaink polgári világának 
életérzéseit anticipálta. A német és egészében véve a nyugat-európai irodalom 
egzisztenciális fogantatású alkotásai a második világháború végéig — néhány 
olyan kivételt nem tekintve, mint pl. Sartre, akire már ekkor is hatott Heidegger
— általában nem a heideggeri, hanem a kierkegaard-i bölcselet jegyében szület
nek. Heidegger filozófiáját csak a második világháború végén, illetve a háborút 
követő katasztrófahangulatban fedezi fel és kezdi igazán felhasználni a német iro
dalom, akkor, amikor a német összeomlás nyomán uralkodóvá válik a semmibehul- 
lás, a kivetettség, a teljes kiúttalanság életérzése, amelynek kifejezésére a vallásos 
illúzió csődjét is magában foglaló heideggeri abszolút pesszimizmus talán még 
adekvátabb forma, mint a kierkegaard-i paradox vallásosság.

Heidegger közvetlenül is kimutatható irodalmi befolyása mind az epika, 
mind a líra, mind a dráma területén két nemzedéket érint a német irodalomban; 
egy Heideggerrel együtt felnövő, már a két világháború közti kort és a háborút 
is felnőttként átélő kortársi és egy fiatal, ma alkotó nemzedéket. A korszakváltás 
objektív feltételei által megszabott nézetkülönbségek sajátosan tükröződnek e két 
nemzedék legreprezentánsabb képviselőinek Heidegger filozófiájához való viszo
nyában. A Heideggerrel kortársnak tekinthető nemzedék alkotói korszakának 
csúcspontja nagyjából a második világháború idejére vagy az azt követő évekre 
esik, ezért nem véletlen, hogy az e nemzedéket képviselő, Heidegger filozófiájá
nak hatása alatt álló írók — éppen az átalános katasztrófahangulat nyomán — 
lényegileg fenntartás nélkül elfogadják Heidegger abszolút pesszimizmusát, mint
egy irodalmi szócsövévé válnak a heideggeri bölcseletnek, s megéneklik a teljes 
kilátástalanságot. A heideggeri filozófia egyik ilyen közvetlen reprezentánsa az 
epika területén a nálunk alig ismert, de az avatottak körében Nyugaton nagyra 
értékelt Hermann Kasaack, akinek A város a folyó mögött c., 1947-ben megjelent, 
erősen érzelmi töltésű, utópisztikus regénye lényegileg a heideggeri bölcselet köz
vetlen irodalmi tükröződése és apológiája is. A képzeletbeli, fantasztikus környe
zetben játszódó cselekmény krónikásának elbeszéléséből az derül ki, hogy az 
emberek csak torz képei a valóságos életnek, a folyó mögötti város szétesése 
pedig a háború utáni Berlint, illetve áttételesen a »világháború katasztrófájában 
összeroppanó európai civilizációt* szimbolizálja. A regény apokaliptikus hátteré
ből kicsengő végső konklúzió, hogy az életet, az emberi létformát csak valamilyen 
fölöttünk álló kozmikus rend védheti meg, teljesen egyezik Heidegger »léthez való 
visszatérés® koncepciójával. Heidegger hatása és a második világháború élmény
anyaga lüktet a nálunk is viszonylag korán felfedezett, fiatalon elhunyt Wolfgang 
Borchert életművében, aki a háborúban elszenvedett megpróbáltatásai miatt a 
tönkretett háborús nemzedék jelképévé vált a kortársak szemében. Az ajtón kívül 
c., 1947-ben írt, nagy sikert aratott drámájának lényegi mondanivalója a háborút 
követő teljes kiábrándultság és kétségbeesés. Kétségbeesés, kivetettség a sorsa a 
frontról hazatért testileg-lelkileg megrokkant nemzedéknek, amely nem tud beil
leszkedni a háború utáni közönyös, embertelen világba. A kétségbeesés e pátosza 
vonul végig a dráma minden során, ez a tartalma a főhős, volt frontkatona,
Beckmann transzállapotszerű vízióinak s ez sugallja utolsó szavait is: amelye
ket az összes »ajtónkívüliek« —  a vádolok, a tiltakozók, az értelmetlenségek okát 
kutatók, gyötrő kérdéseikre feleletet keresők — nevében kiált a süket és érzé
ketlen világ felé: »Hát senki nem válaszol?«12 Borchert műve tehát bizonyos hatá- 12 vö : Halász E.: A német 
rokon belül rokonítható Kasaackéval, és a heideggeri gondolatok irodalmi fel- irodalom története. Bp. 1971. 
használásában nagyjából ugyanazt a funkcionális szerepet tölti be a drámaírás, IL 545- °- 
mint Kasaa regénye a prózairodalom területen.

A heideggeri bölcselet legmarkánsabb képviselője a lírában a részben ex
presszionista Gottfried Benn, akinek munkásságában Heidegger hatása először 
inkább csak filozófiai legalizálást, gondolati finomítást, nem pedig kezdeményező 
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dette az élet teljes értelmetlenségét, hiábavalóságát. Kettőjük közt a hatás kölcsö
nös, Heidegger maga is az expresszionizmust tekinti korunk leginkább adekvát 
művészeti kifejezésmódjának. Életútjukban is sok a közös vonás, Gottfried Benn 
Heideggerhez hasonlóan valamiféle kiutat vélt a fasizmusban felfedezni, és átme
netileg szintén csatlakozott hozzá, s utána még kiábrándultabbá, még nihilistábbá 
vált. A fasizmussal kapcsolatos élményei, balsikerei hosszú időre hallgatásra 
kényszerítik, majd amikor a második világháború után ismét megszólal, ereden
dő nihilizmusa sajátos heideggeri színezetű nihilizmussá lényegül. Halász Előd 
igen találó megállapítása szerint Benn második világháború utáni munkásságában 
»a változás a korai versekhez viszonyítva annyi, hogy hangvétele most mar in
kább rezignált, mint cinikus, s míg azelőtt semmiben sem hitt, most a semmi
ben h isz.^  A semmiben való hit, a semmi abszolútummá emelése pedig egyértel
műen jelzi Heidegger mély befolyását Gottfried Benn egész háború utáni költé
szetére.

Ellentmondásosabb és sokkal kevésbé egyértelmű a heideggeri filozófia ha
tása, irodalmi lecsapódása a mai írónemzedék képviselőinek munkásságában. Ez a 
generáció ui., amelynek tudatában a világháború élménye mindinkább történelmi 
múlttá merevedik, már nem elsősorban az azt követő válság-állapot megoldására, 
hanem a mai élet problémáira keres választ. A mai generáció számára — a 
régebbi írónemzedék helyzetéhez viszonyítva — összehasonlíthatatlanul több 
lehetőséget biztosítanak a gyökeresen megváltozott jelen történelmi feltéte 
lek arra, hogy kivonja magát a heideggeri filozófia második világháborút követő 
tagadhatatlanul szuggesztív hatása alól, és kritikusan szembesítse azt a mai tör
ténelmi valósággal. E lehetőségek birtokában azok a német írók sem fogadják el 
a heideggeri filozófiát fenntartás nélkül, akik ismerik, sőt elismerik, hanem kriti
kusan szemlélik, egyis elemeit nemegyszer ironikusan vagy esetleg groteszkesítve 
veszik át, jelezve, hogy a heideggeri koncepció nem ad számukra végleges és ki
elégítő megoldást, hogy szándékukban áll túllépni rajta. így a nyugatnémet próza 
egyik legismertebb képviselője, Günther Grass, két nagy regényében (A bádogdob, 
Kutyaévek)  is rendkívül bizzar, ironikus szerepet juttat Heideggemek, illetve a 
heideggeri bölcseletnek. Ezekben a gyakran groteszk, szatirikus keretbe ágyazott, 
lényegileg az író saját nemzedékének történetét, élményeit freskószerűen összefog
laló elbeszélésekben az egyes figurák bizonyos helyzetekben heideggeri nyelven 
beszélnek, így ironizálják a heideggeri filozófiát, ha nyíltan nem gúnyolják is 
ki. A heideggeri bölcseletnek ez az ellentmondásosan ironizált irodalmi megjeleníté
se arra enged következtetni, hogy Grass korábban meglehetősen hatása alá került 
Heideggernek, de kritikusan szemlélte filozófiáját, s az 1950-es évek végére elju
tott odáig, hogy demisztifikálja, és ezzel — ha nem gúnyolja is ki félreérthetetlenül 
és tudatosan — a heideggeri filozófiát anélkül, hogy viszonylagos jogosultságát és 
bizonyos érdemeit elvitatná, megfelelő történelmi helyére tegye, illetve túllépjen 
rajta.

Az expresszionista és szürrealista indíttatású költő, Paul Celan munkásságát 
a heideggeri gondolatanyag kettős síkon is befolyásolta: egyfelől egy bizonyos líra- 
esztétikai koncepció területén, másfelől a lét abszolútummá emelésével. Celan szá
mára ui. a valóság lényegi dimenziója mint az ismeretlenség ködébe vesző, miszti
kus és megragadhatatlan lét jelenik meg, amelynek adekvát kifejezésére Heidegger
hez hasonlóim egyedül a költői eksztázisban született, különleges varázserejű nyel
vi asszociációkat tartja alkalmasnak, amelyek segítségével bizonyos határig ki- 
mondhatónak véli a kimondhatatlant. Végkonklúziója azonban az, hogy az egyet
len »igazi« lehetőség a hallgatás. Celan — bár lényegileg a Grass-féle második 
nemzedékhez tartozik — nem ironizálja Heideggert, s a misztifikált lét, mely iránti 
nosztalgiájánál talán csak szenvedése nagyobb, mindvégig abszolútum marad szá
mára. Nagyon közvetett és csak nyomokban fellelhető heideggeri hatásokról be
szélhetünk a drámaíró Dürrenmatt munkásságát illetően, akit ilyen vonatkozás
ban nem annyira Heidegger, mint inkább általában az egzisztencializmus, illetve 
annak protestáns változatai inspiráltak. Amennyiben a világ abszurditását, az 
egyén magárahagyatottságát, kilátástalan helyzetét stb. kifejező heideggeri gondo
latokat nyomokban fellelhetjük is írásaiban, azok általában groteszkesítve jelen
nek meg, és egyfajta kemény moralizmaissal párosulnak, amely tagadja a sors 
előtti meghódolás heideggeri koncepcióját, és emberi helytállásra ösztönöz.

Sajátságos és közvetlenül a francia egzisztencializmus felbomlásával, az 
iránta érzett illúziók elvesztésével magyarázható, hogy a francia irodalom leg
frissebb hajtása, a Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Michel Bútor és Claude 
Simon nevével fémjelzett ún. »új regény« irányzata Sartre felfogásával vitatkozva, 
bizonyos határok közt a husserli fenomenológiához látszik visszakanyarodni mód
szertani szempontból, világnézetileg pedig a heideggeri ortodox egzisztencializmus
hoz. E roppant ellentmondásos és nagyon összetett jelenség szerteágazó társadal
mi, világnézeti, esztétikai stb. okai közül pusztán a sartre-i egzisztencializmussal 
szemben érzett illúzióvesztés problematikáját kívánjuk — a teljesség igénye nélkül
— megvizsgálni. Ez az illúzióvesztés egyfelől napjainknak a világháborút közvet
lenül követő éveihez viszonyított alapvető társadalmi-politikai változásaiban és a 
sartre-i filozófia immanens ellentmondásaiban gyökeredzik. Nevezetesen: a sartre-i 
filozófia, illetve annak misztifikált szabadság-kategóriája, amely eredeti elvont for
májában viszonylag jó l kifejezte az ellenállási mozgalom heroizmusát és kontúr
nélküliségét, sőt a világháborút követő évek általános balratolódásához is tudott 
alkalmazkodni, hiszen Sartre 1945 után határozottan a társadalmi-történelmi tájé
kozódás útjára lépett. Miután azonban Nyugaton az 1940-es évektől kezdődő és 
kb. 1947/48-ig tartó balratolódást jobbratolódás váltotta fel, a kontúr nélküli misz
tifikált sartre-i szabadság-fogalom elvesztette viszonylagos jogosultságát. A sartre-i 
szabadság-fogalom még kifejezhette ugyan a néhány évig tartó átmeneti jellegű 
balratolódás pátoszát, optimizmusa azonban kompromisszumos — az egzisztencia
lista és marxi elemek lényegileg hamis szintéziséhez makacsul ragaszkodó — jelle
ge miatt nem állta és nem is állhatta ki a szembesítés próbáját a jobbratolódás 
következtében alapvetően megváltozott társadalmi valósággal. E megváltozott való
ság talaján szükségképpen összeroppantak az előző korszak illúziói, s a sartre-i 
szabadság-fogalom által implikált optimizmus anakronisztikussá, mi több, naiv 
optimizmussá vált, olyanná, amely túlságosan keveset mond a mai ember számá- 104



ra. Ezért nem tekinthető véletlennek, hogy —  a ma már szintén meglehetősen hát
térbe szorult — »új regény« mozgalom képviselőinek irodalmi-filozófiai hatása 
mindinkább elhomályosította Sartre befolyását a francia szellemi életre.

A husserli-heideggeri hagyomány közvetlen, vagy közvetett felújítása szoro
san összefügg az elidegenedés mind totálisabbá válásának akut katasztrófahangu
latot, általános kilátástalanságot teremtő problematikájával. Heidegger elidegene
dés-kritikája ui. egyoldalúsága ellenére jóval mélyebb, mint Sartre harmadikutas, 
végső fokon hamis illúziókat implikáló társadalomelmélete, és az a tény, hogy 
Heidegger végső fokon magát a sivár illúziónélküliséget misztifikálja abszolútum
má, hogy meg sem kísérli a kiút körvonalazását, adekvátabb módon fejezi ki a 
polgári társadalom szorongással teli életérzéseit, mint Sartre ingadozó, lényegileg 
naiv illuzionizmusa. Heidegger a modern technika szerepét interpretálva arra az 
eredményre jut, hogy az elidegenedés mai fokán mindinkább a tárgyi világ kon
struálja az emberi valóságot és nem megfordítva, következésképp az emberi cse
lekvés, az önmegvalósítás lehetősége oly minimálisra zsugorodik, hogy gyakorlati
lag megszűnik, s a személyiség mint olyan, semmivé foszlik. Sartre szubjektíve 
teljesen jóhiszeműen tiltakozik az elidegenedés ilyen interpretálása, és főként ama 
heideggeri felfogás ellen, amely az elidegenedéssel szembeni tehetetlenséget su
gallja, de minthogy egzisztencialista alaptételeivel nem tud végérvényesen szakítani, 
tiltakozása naivan illuzórikus, megkísérel alternatívákat mutatni, de azok a hibás 
alapok miatt utópisztikusak. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatnók, hogy Sartre 
elidegenedéssel szembeni tiltakozásának gondolati mechanizmusa abban kulminál, 
hogy az elidegenedés totálissá válásának azon mozzanatait, perspektíváit, amelyek
kel képtelen megbirkózni, végső fokon nem veszi tudomásul.

Az új regény képviselői éppen ezen a ponton haladták meg Sartre-t, hogy 
ti. illúziómentesen szembenéznek az elidegenedés mai fokával, s annak minden 
lehetséges alternatíváját tudomásul veszik, mintegy többre becsülve a teljes illú
ziónélküliséget, mint a naiv illuzionizmust. Értelmezésükben már szinte egyértel
műen a tárgyi világ határozza meg az ember helyzetét, s nem a személyiség önmeg
valósítása van megkérdőjelezve, hanem a puszta léte. Az új regény képviselői im
máron nem a személyiség felbomlását ábrázolták, hanem a teljes megszűnését re
gisztrálták. Ilyen vonatkozásban egyetérthetünk L. Goldmann megállapításával, aki 
szerint: » . . .  a közgazdaság és az eldologiasodás két utóbbi történeti szakaszának a 
nyugati társadalmakban ténylegesen a regényformák történetének két nagy peri
ódusa felel meg: az elsőt a személyiség felbomlásával jellemezném, ebben helyez
kednek el Joyce, Kafka, Musil rendkívül fontos művei, Sartre Csömöre, Camus 
Közönye ........ a másodikban, amely csak most kezdi megtalálni irodalmi kifeje
zését, és amelynek Robbe-Grillet az egyik legautentikusabb és legragyogóbb képvi
selője, megjelenik a tárgyak autonóm világa a maga saját struktúrájával és saját 
törvényeivel mint az emberi realitás korlátozott megnyilatkozásának egyetlen még 
lehetséges szférája.«u Az új regény képviselői, köztük is elsősorban Robbe-Grillet, 
miután felismerték azt, hogy az emberi lehetőségek pusztán e tárgyi világon belü
li tájékozódásra, manipulációra redukálódtak, bevallottan nem törekszenek többre, 
mint az embert körülvevő tárgyak lehetőség szerinti pontos, objektív, érzelemmen
tes, kvázi-fenomenológiai leírására. Nem tudnak, de nem is akarnak kivezető alter
natívát mutatni, mert minden kiútkeresést eleve naivnak, illuzórikusnak, sőt nevet
ségesnek tekintenek, egyszerűen az adott sivár valóságot kívánják teljesen illúzió
mentesen nem annyira ábrázolni, hanem inkább csak láttatni. A leírások fenome
nológiai pontossága, az emberek és a tárgyi világ ellentmondásosan egymást kon- 
stituáló tendenciájának érvényesítése objektíve közvetlenül rokonítja az új regény 
irányzatát a husserli, heideggeri filozófia hagyományaival. Paradoxon, hogy a fran
cia irodalom akkor jutott el a heideggeri bölcselet elemeinek adaptálásához, ami
kor a német irodalom a háborút követő Heidegger-reneszánszon, úgy tűnik, már 
többé-kevésbé túljutott. Mindez elsősorban Franciaország és Németország háború 
utáni helyzetének gyökeresen eltérő sajátosságaival magyarázható, azzal, hogy míg 
Németországban az összeomlást követő általános kataszrófahangulat kifejezésére 
objektíve a heideggeri pesszimizmus volt a legadekvátabb filozófia, addig Fran
ciaországban a háborús károk ellenére még évekig tartotta magát az ellenállás 
pátoszából sarjadó, jobb jövőbe vetett hit atmoszférája, amely filozófiai szentesí
tést nyert a sartre-i szabadságmítosz viszonylagos optimizmusában. Franciaország
ban a heideggeri filozófia pesszimista konzekvenciái csak a háborút követő sza- 
badság-illúziók összeomlása után, csak az elidegenedésnek napjainkban valóban 
mind problematikusabbá váló, nyomasztó hatása alatt találhattak viszonylag ter
mékeny talajra. Azt hisszük azonban, hogy a jelenleg objektíve is kétségkívül in
dokolható Heidegger-reneszánsz időleges és viszonylagos, és hosszabb távon — az 
új regény dezilluzionizmusával egyetemben —  ugyanaz a sors vár rá, mint a 
sartre-i egzisztencializmus illuzionizmusára: túlhaladják.

Leszűkítenők és vulgarizálnék a heideggeri bölcseletnek az európai kultúrára 
gyakorolt befolyását, ha csupán a jelen összefüggésben felsorolt filozófiai és 
irodalmi irányzatokra, illetve személyek munkásságában érvényesülő többé-kevésbé 
közvetlenül is kimutatható hatásokra korlátoznánk. Valójában a heideggeri filozó
fia közvetett, filológiailag nehezebben bizonyítható befolyása jóval nagyobb, hisz 
egyebek közt szórványosan már a két világháború közti Magyarországon is fellel
hető,15 nem is beszélve rendkívüli teológiai hatásáról és a második világháború 
utáni korszak angolszász kultúrájában játszott szerepéről, széleskörű elterjedésé
ről. E kérdések részletes elemzése azonban jelen tanulmány kereteit messze meg
haladja, és önálló tanulmányt igényelne.

14 Idézi Görgényi F. Az »új 
regény« antipszichologizmusa 
c. tanulmányában. Világosság 
13. (1972) 819. sz. 484. o.

13 Anélkül, hogy ehelyütt 
vállalkozhatnánk arra, hogy 
összefoglaló képet adjunk 
Heidegger filozófiájának ma
gyarországi hatásáról, pusz
tán néhány olyan mozzanat
ra utalunk a teljesség igénye 
nélkül, amelyek jelzik, hogy 
vezető értelmiségi körökben 
már a két világháború közti 
korszakban felfigyeltek mun
kásságára. Egyebek közt, 
megbízható adatok igazolják, 
hogy Babits személyes jó  vi
szonyban volt vele, és felte
hetően ő volt az első magyar, 
akihez Heidegger fő műve a 
Sein und Zeit eljutott. (Vö. 
Gál István Babits és Heideg
ger ismeretsége c. tanulmá
nyát a V igilia 1972/10. számá
ban) Heidegger munkásságát 
elsősorban a teológiai szem
pontból vizsgálták, és külö
nösen a »saját halál« koncep
cióra figyeltek fel. Ezzel kap
csolatban írta Vida Im re már 
1936-ban, hogy a heideggeri 
»saját halál« koncepció az a 
pont, amely »a legtöbb lehe
tőséget nyújtja a katolikus 
bölcselet és a heideggerizmus 
közötti esetleges kapcsolatok 
kiépítéséhez.« (Vö: Vigilia 
1936. I. 63— 68. o.) Ugyan
csak viszonylag korán talál
kozunk Heidegger nevével 
Németh László 1936-ban írt 
tanulmányaiban is (Vö: Né
meth László: Kiadatlan tanul
mányok. Budapest 1968. 515) 
stb. A marxista filozófia be
hatóan csak 1945 után foglal
kozott módszeresen Heideg-

f
er bölcseletével, s képviselői 
őzül úttörő jelentőségű mun

kát végezett e téren Lukács 
György.
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ef JÓZSEF ATTILA EMBLÉMA 
KÉT OLDALA

1.

összetörték.

Összetört ék. 
összetört-ék.

2.

Ég könnycseppjét, 
Elföldelték.

Elföldelt ég!

OTTHON

Ez is látogatás

A fagyszítta kanavász 
Illata

Halott anyánké.

AHOL VÉGÜL ÉS ÖRÖKRE

Talán a szülői ház 
Sárban porban és violaszagban 
Ahová szemlehunyva is visszatalálok 
Talán a rám szabott munkakör 
Ahol a való látható és megtapintható 
Nyomorúsága szűrődik elém 
Vagy mégis inkább a te lágyékod 
Hínárosa lesz a hely 
Ahol végül és örökre földet érek.

JELTELEN SÍRJUKNÁL

Ez maradt, hát ezt őrizem, 
E parcella ördögcérnát.

Tüskéibe kócolódva 
Állhatatos jelenléte 
Rég elporladt nézésüknek.

KÉNYSZERŰ VISZONYBAN 

A virággal,
Hogy észre kellett vennem.
Az emberrel,
Hogy meg is kell szenvednem. 105



ÜT MENTI ÜSZKÖS FÁKRA

V. L.-nak

Mégiscsak emberek tették.

Nyugodtan szólhattunk volna, 
Mikor a gazt égetni kezdték, 
Hogy körül kell ásni a fákat.

Mégiscsak emberek voltak.

S a gazt égették, nem a fákat. 
Igazán szólhattunk volna.

GONDOLNÁD-E

Gondolnád-e
Hogy ilyen hemyósan lágy 
Ilyen nyersselyem-zizegésű 
A karcoló kukoricaszár 
Mikor a hóval befútt 
Kúpból kibontják 
És reszkettetik a szekéren 
Reszkettetik a szikrázó úton.

TALÁLKOZÁS

Mondhatnám
Mondtam
Főifordul a folyó
Egétől elfordul a fa
Ha nem jössz
Elvadul a táj
Kiég a vetés
Mondhatnám
Mondtam
Ha nem jönnél
Szénné égne a nap
A hold lebukna
Lehullanának a csillagok
Ha nem jönnél
Látásom kiapadna
Mondtam
Ha nem jennél
A levegő se fogna kézen
De jöttél
De itt vagy
És fölfordult a folyó
Elfordult egétől a fa
A táj elvadult
És kiégett a vetés
A hold lebukott
És nem jött föl a nap
Hogy itt vagy
Sehol egy ragyogó csillag
Nem látok
És senki se fog kézen 
Nincs szavam 
S te itt vagy.
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nc a lepedő

belülről nőtt a nagy csomó
felesége virágot és kalácsot hozott vasárnap
az ablakban egy száraz görbe akácfát látott
ápolónők kuncogtak fehéren a parketten
reggel visítottak a madarak
míg el nem takarták vonallá fonnyadt arcát
egy kikeményített lepedővel

ősz

megdermedve a gyümölcsösök előtt
szomjunk árad
bicegünk a völgy felé
belerajzoljuk a madarakat a mezőbe
röptük zsebünkben hasít
jó lenne még integetni
jó lenne még pihenni érett bogyók alatt
de már a rossz futár is messze mögöttünk
kiszáradt mellkasa a jel

lőrés

tökéletes látószög
az egész sorozat habzik
felröppen a váll
szétcsattan
pattan a sziklafal
kifeszített nyálka
sok rovar
tüske a térd
lapát a csont
valahol jobbra a tenger

a vándor

— felelj a kérdésre! — 
kiáltotta valaki felém 
nem tudom már merre jártam 
milyen tájban
néha úgy rémlik az erdőből kiáltozott 
vagy egy folyó mellől 
talán láttam is a rongyait 
meg a kalapját is
de még mindig rajta töröm fejem 
nem a kérdésen

látogatás

csak legyintek
oly öreg és bölcs
az erek kihullottak arcából
ül a nagy könyvdúc előtt
teljes testi fájdalommal
házikabátjában vonszolja kínjait



brasnyó istván

A BOSZORKÁNY

Ügy levágódik a lóról, mint a takony, nincs is rá jobb kifejezés, és 
aztán osak kecmereg a hóban, de hogy egyáltalán felül rá, mondják 
a népek, még hogy az ő korában —  megvan már három vagy négy éve, 
hogy betöltötte a hetvenet.

De nem törik csontja, valaki meg csak megfogja a lovat, ós tartja 
a száját, amíg felkapaszkodik rá; akkor meg úgy élvágtat, mintha ott 
sem lett volna, még egy nagy szelet is húz maga után, akár a palástot. 
Nadrágban és rövid, birkabőrös posztókabátban, a fején báránybőr 
kucsma: aki csak látja, azt mondja rá, hogy úgy ki van aszalodva, akár 
az éhen döglött madár, csak a szeme sereg még mindegyre gonoszul a 
fejében, hogy még mindig nem nyughat, valami ilyesmit is hallani.

Nyáron aztán fehér lepedőben bukdácsol a sötét utakon, vagy már 
ősz felé; rosta van a fején és csipog az út szélén állva, hát nagyokat 
húznak rá a kocsiról az arramenők, ha hirtelen odanéznek és megijed
nek tőle, de már elmesélni restellik, mert előbb-utóbb úgyis ráterelődik 
a szó, ha a határdombon fellángolnak szombat éjszakákon a tüzek.

És mégis valahogy tanácsosnak tartják elkerülni a környéket, nap
pal nem mondom, még elvitorlázik a porban egy-egy kocsi, de éjszaka 
már ritkulnak a járókelőik, aztán megjelenik a fű a keréknyomokban, 
a másik évben már a magját is elhullajtja, egytkettőre nyoma sem ma
rad az útnak, vagyis ami nyoma marad, az ott van a földmérnökök 
térképein.

Hanem az is megeshet, hogy egyszer majd nem fogják meg a 
lovát, s aztán szaladhat utána a vak világba, míg csaík utol nem éri; 
és a suhancok alkonyat után odaszemtelenkedinek egészen az ablaka 
alá, és meglesik, amikor vetkőzik, ahogy leemeli vakító fehér kontyáról 
a fekete báránybőrkucsmát, és nagyokat nevetnek majd az öregasz- 
szomyon.

(Harmincöt vagy negyven éve már, hogy a férjét meggyilkolták a 
lapályon: asztragángalléros kabátban és talán ugyanabban a kucsmában 
látták utoljára a béresfalu kocsmájában, amit most ő visel, a napszá
mosaival vitatkozott nagy hangon, pedig nem ás volt részeg, mégis úgy 
szidta őket, mint a jégeső, és esze ágában sem volt, hogy az elmúlt 
heti bérüket kifizesse.)



GROSSGUTH

Csak mi az ördög juthatott eszébe hirtelen, csóválják a fejüket, 
akik látják, míg sebbel-lobbal lábal keresztül a búzavetósen a Hart- 
mannók felé, mintha hóban járna, úgy szedi a lábát, vagy épp fordítva, 
a Stamlerék felé megy most, alkonyaikor, mintha hirtelen kitalált 
volna valamit, és ezt el kellene mondania valakinek, akárkinek, egy
szóval úgy szaladgál keresztül-»kasul a földeken, mint a szólhajtotta 
ballangó, a Konrád, mondják, hogy az istennyila csapna bele.

Aztán szép csendesen elered az eső, most már, amikor visszafelé 
indul, olyan, mintha térdig vagy derékig vízben járna, helyenként, a 
jobb földeken, a melle magasságában verdesnek a kalászok, de csak 
üget köztük, már-már alattuk, figyelembe sem véve, hogy mit kiabál
nak neki; de hát kíváncsiak errefelé a népek, képesek gyalogolni a 
szakadó esőn két-három dűlőnyit is, ők is a Hartmannék vagy a 
Stamlerék felé tartanaik, pusztán csak azért, hogy megkérdezhessék, de 
mintha merő véletlenségből vetődtek volna oda, hogy mit akarhatott?

—  Kicsoda? —  kérdezik a Hartmannék, vagy a határ másik végén 
a Stamlerék, pontosabban úgy kiabálnák ki a belépőből az eresz alól 
az útra, ha meg a nyakúkba csorran az esővíz, még beljebb lépnek, 
az orruk hegyét látni már csak. —  Kicsoda? —  kérdezik türelmetlenül, 
mert már mennének befelé az esőről.

—  Hát a Grossguth!
—  Ja —  mondják, —  semmit. Mi a csudát akarhatott volna?

A DARABOS GYEREK

—  Né, csakugyan: milyen szép kis hódacska kerekedett máma az 
égre, világos van, akár fényes nappal —  tanakodnak az úton állva az 
emberek, de aztán kettesével-hármasával elszállingóznak, köszöngetnek 
egymásnak, ahogy távolabb elválnak, hallani a nagy csendességben, 
egészen messziről is.

Hanem ebbe meg mi ütött, néznek át a másilk útra, ahol valaki 
kerékpáron szeretne feljutni az emelkedőre, de az sehogyan sem sike
rül neki, a kerékpár az emelkedőn meg-megszalaj t, nagyokat roppan 
az agya, aki meg rajta ül, egyre gürcöl, hát ez a tökéletlen Darabos 
gyerek, csak mennyire van hazulról, s már alighanem előbb-utóbb 
éjfélre jár, és még mindig másfelé igyekszik, hó, kiabálnak neki, hó, 
hiabál vissza, és szinte az arcvonásait is fel lehet ismerni az erős 
holdvilágnál.

így  csatangolja el az éjszakákat; nappal aztán csak nyúlik a föld 
végén, képes aludni a kukorica sorában is, amikor a kapálóeke után 
lépked, ami, persze, félreszalad a kezében, s csak hellyel-közzel marad a 
nyomában kukorica, épp elég nagy baj ez, de ha ilyen nyughatatlan a 
természete.

Aztán meg ha valaki szót emel erre, még ő az, aki pofázik, szent
ségei, kurvaanyjázik: időbe telik, mire úgy-ahogy sikerül lehűteni, de 
végül is nézhet másik munka után, —  hanem ott is mintha minden 
kiköpött ilyen motollára lenne felosavarva, elölről kezdődik az egész, 
hát baj, az épp elég akad vele.

Csak amikor zenésznek áll majd, akkor esőik le az embernek álla, 
még hogy zenész, pedig csakugyan az; egyszerre mindenki nála akar 
mulatérozni, sűrűn kezdenek bejárogatni a faluba a népek, tömik a 
zsebébe a pénzt, hogy húzza csak a nótájukat, ez az, amivel nem tud
nak sehogyan sem betelni. No és ha majd kifogynak a nótákból, ak
kor ráborulnak az asztalira, már alszanak is, másnapra, fajrontkor úgy 
kell őket kilökdösni az ajtón, aztán meg egymás hegyón-hátán hever
nek majd az árokban, míg osak a hajnal hűvöse nem kezdi összekocog- 
tatni a fogukat.



BATYA

Az embernek e'lőbb-utóbb megjön a baja ezekkel a malacokkal, ki 
kell őket hajtani már hajnalban legelni, hogy éhen ne dögöljenek, mert 
mégsem lehet őket kizárólag szemes takarmányon tartani, annyit nem 
érnék, amennyibe a szemes takarmány kerül, számoljuk csak fel mind, 
az utolsó szemig; ha meg répát ültet nekik az ember, azt kitúrják, alig 
hogy kibújt a földből, mindjárt egyelós után, aztán meg átmennek a he
rébe, azt is legelik, mert amit meg nem legelnek le, azt beletapossák 
a földbe, úgyhogy azt már megette a fene, nem kell se lónak, ise tehén
nek, igaz, nincs is, de bérbe sem lehet adni, mert kinek kell olyan here
föld, amit előbb már letapostak a malacok, azt aztán is ile fogják tapos
ni, senki sem akarja ilyesmiért kidobni a pénzt az ablakon.

Alighogy feljön a nap, elkezdenek visítani, k i kell őket engedni, s 
aztán rajtuik legyen az ember szeme, mert ilyenkor járnak a csőszök, 
azok meg felírják az embert már akkor is, ha a saját föld jéről még le 
sem mentek a malacai, olyasféleképpen okoskodnak, hogy m ire az em
ber a nyomukba ér, akkorra már úgyis más földjén lesznek, ha nem épp 
az államén, úgyhogy ott kell állni mellettük, amíg csak fel nem meleg
szik az idő és le nem fekszenek a disznótúrásba, aikkor meg már m i a 
csudához lehetne kezdeni, amikor már olyan meleg lett, hogy a malacok 
is lihegnek, már csak a ház körül lehet tenni-venni ezt-azt, rend is van, 
nem mondom, de ha a kútnál ímeghemperegnek a sárban, megint erőre 
kapnak egy kicsit, odadörgölőznek a frissen meszelt fal sarkához, vagy 
beszöknek a kertbe, és ledöntik az állványról a méhkasokat, aztán a 
csirkéket is összefogdossák, már nem is a rókától kell tartani a legjob
ban, hanem ettől az öt-hat koszos malactól, egészben képeseik lenyelni 
egy pelyhes kiskacsát, aztán az ólat is összerondítják, az ember ha be
megy közéjük, bokáig süllyed a latyakban, meg marják is egymást meg
állás nélkül, mert két kan van köztük, azokat is ki kellene már heréltet- 
ni, ez megintcsak pénzbe jön, de nem lehet velük sokáig várni, mert 
aztán belepusztulnak a herélésbe, ha összepiszkítják magukat, meg a 
legyek is beköpik a sebet, kezelni meg bajos az ilyesmit, hát megint 
a gond; aztán ha elmúlik a déli kánikula, mindjárt elkezdenek regnál
ni, csalk ez az állandó regnálás, mert örökké éhesek, legjobb volna tán 
világgá zavarni őket, de akkor is visszahajtaná valaki mindet, meg pert 
is indítanának a kár miatt, amit csináltak: az ember nem mozdulhat 
tőlük sehova sem, nem számítva azt az egy-két órát délben meg sötéte
dés után, amikor döglenek, de ilyenkor is valamelyik úgy horkol közül
iük, hogy majd megsüketíti az embert, levágni meg még nem érdemes 
őket, mert megromlik a húsuk, télire meg pocsék dolog disznó nélkül 
maradni, nehezen talál az ember kedvére való hízót, mindenki be alkarja 
csapni, hát akkor ez az örökös kínlódás velük, mert rém szemtelenek, 
de még csak meg sem lehet őket verni, mert úgy szalad mindegyik, akár 
az agár.

LENGÖNYELVES

Elmegy az útkanyarulatig, amikor már lefelé indul a nap, még 
nincs este, úgyhogy előbb-utóbb csak arra vetődik valaki, s annak aztán 
elmondhatja a véleményét, —  van úgy, hogy nógyen-öten is ott ácsoirog- 
nak a porban, vagy ha már elfáradtak hallgatni, leülnek az út szélére: 
egészen szép kis gyülekezet ez így, szombaton estefelé, amlilkor odahaza 
már a vizet melegítik a fürdéshez. 1

A fene tudná megmondani, hogy van ez: ha más mondja ugyanazt, 
nincs abban semmi kivetni való sem; hanem az ő szájában hazugság 
lesz minden szó, cserélgetik is a lábukat, akik hallgatják, vagy osatk 
értetlenül pislognak kifelé a kalapkarima alól, amíg látni lehet az arcu
kat naplemente után.

De nincs mód rápirítani, mert m i lenne abban rossz, amit mond, 
ha egyszer olyan lengőnyelves a beszéde, kerepel, akár az üres morzsoló- 
gép, nem is állja ki szó nélkül senki sem a háta megett, miszerint bolond 
lyukból bolond szél fúj, állapítják meg egymás szavába vágva.

Csak amikor Mendellel összeakad, lepődik meg egyszerre minden
ki, hogy ezek ketten úgy hazudoznak egymás szemébe, mintha könyv
ből olvasnák vagy a lábuk elé a porba volna leírva, amit mondanak.



ARANYHAJ

Megáll az ajtóban, kicsit féloldalgósan, az egyik cipője csak az 
orrával érinti a földet, így néz befelé, a nap meg a szél csak szálazza 
a haját, délutánra jár az idő, a nap ilyenkor már a ház elé tűz.

Hogy volna valami, amit nem értenek az emberek meg a suttyó 
legénykék, ezen szoktak néha ©lvitat'kozni az udvaron, amikor ő nincs 
a közelben; történetesen a haja színe az, ami zavart kelt a környéken, 
abba egyszer bölemarkolni, kevesen vannak olyanok, akiknek nem for
dul meg a fejében valami hasonló, ez lesz az, amin majd egyszer előbb- 
-utóbb összeakasztják a rudat.

Dehát níincs abban semmi különös, mondják azok, akik már a 
korúiknál fogva sem annyira ugrifülesek, ezernyi dolog van a világon, 
ami aztán másképp bújik ki, mint ahogyan eredetileg elültették, és 
jobb, ha az ember nemigen kotnyeleskedik olyasmibe.

Mert hogy ez nem az eredeti haja volna, azt még gyermekikorá
ban elvitte valamilyen betegség, s ezit csak úgy viseli, mint más a ken
dőt, kalapot, de semmi más hibája nincs, ez az, amit nem akarnak seho
gyan sem elhinni.

Megy a holdfényben, majd este, s aztán megint ott ácsorog az 
ajtóban, egyszerre többen is tápászkodnak felfelé a priccsről, a haja 
színe meg ott röpköd a falon, mintha valaki tükörrel világítana be a 
félhomályba, hanem ennek sincs semmi értelme, csak bolondítja itt az 
embereket, míg nem akad valaki, aki megadóan utánaballagjon a bor
júistállóba.

GÖDÖLLEI

Csak éjszakánként mutatkozik otthon, különben nem tudni, mer
re betyárkodik egész álló nap, befog abba a görbe rúdú kocsijába, és 
csak úgy, a kocsi fenékén ülve neikivág a világnak, a csoda tudija, mit 
visz, vagy visszafelé mit hoz, sötét van már, mikorra hazaér.

Vagy ha elromlik az idő, gyalogosan baktat végig a legelőn, a 
dűlőkön, vagy, tán hogy hamarabb érjen, keresztül a földeken, de 
egyáltalán nem siet, bóklászik csak a heretáblában, mint a bakpulyka: 
merőben fölösleges az, amit csinál.

Néha aztán leáll a szomszéd gyerekekkel, azok kikutatják a zse
beit, ő meg nevetve hagyja, mert még dohánya sincs, amiből cigaret
tát csavarhatnának maguknak — , összecsomózott madzagokkal, szépen 
feltekert drótokkal, s az ördög tudja, miivel van még tele a rongyos 
kabátjának a zsebe, persze, még némi pénz, apróban, nevetségesen 
kevés.

De azért igyekeznek neki csapdát állítani, igyekeznek kelepcébe 
csalni: lehetetlen, hogy ne legyen egyetlen komoly gondolata sem.

És nincs.
A népek rrfinden törekvése ellenére nyugodt marad, akár egy hib

bant, semmivel sem lehet megingatni, vagy a közélébe férkőzni, mint 
aki már mindent elvégzett ezen a világon, oly nyugodtan j ár-kel min
denfelé, akárha a felhők között járna máris: derűsen a végtelen üres
ségben.

BARNA JANCSI

Éppen hogy csak kihúzza egy lóhosszal, no de azt is alig, még 
utána is fütyül a szél a fülében, de ekkorra a népeik elkezdenek már 
oszolni, sehogyan síinos a kedvükre, hogy egy vidéki nyerte a versenyt, 
hiába, azért mégsem törheti ki az ember minden versenyen a nyakát, 
hogy a kedvükben járjon, annyira még nem jutottunk, hát csak hadd 
vigye őket a fene, senki sem hívta őket, hogy nézzék.



De aztán mégis jobb kedvre derül, amikor a többi hajtóval beül 
a sátorba, és hát ott csupa finomság van, sört meg miegymást szolgál
nak fel, és ahogy aztán sokára meséli, már tiszta meztelen volt, amikor 
megcifrázta, talán csak a csizma volt még a lábán, —  szóval, akkor 
megcifrázta, szakadjon rájuik az ég, azt mondta, miközben mindegyre 
csak cifrázta, az ötven ezres a zsebben, úgyhogy csiinálhatnalk most 
már amit akarnak, fontos, hogy megvan a díj, ettől jobb hajtást úgy
sem igen látnak egyhamar.

Mire rohan keresztül a sötét térségen, ami ott van a sátor meg a 
rögtönzött állások közit, beesteledett már, csak a bőre világít, ha csak
ugyan meztelen van, közben meg csak cifrázza, ugrik fe l a lóra, csak 
úgy a szőrén üli meg, a legjobb hajtó, ott gubbaszt fenn a ló hátán 
és hajtja magáról a szúnyogokat, a békakuruttyolásra figyel, ami egé
szen távolról hallatszik.

BIRGÉS

Ül a ház sarkán, a feje fölé az ereszre aikasztott túrószacskóból 
csöppenként koppan le a savó, éppen a nyalkába; a savó már egész 
lefolyót mosott a lejtős földben a ház előtt, —  mikor még az égboltot 
is teleaggatná túrószacskókkal, ha volna rajta kapaszkodó, kampó, vagy 
legalább szeget lehetne verni bele.

Alszik a széken, alszik a falnak támaszkodva, álltó helyében elalszik, 
ha beszélget valakivel, csak úgy, a boton egyensúlyozva.

Hanem aztán éjiszaka -kint kujtorog a földeken, lehetséges, hogy 
már maga is sokallja a birkák bűzét, mert osak elosapja őket, s utána 
messzire kerül tőlük, szélinek szembe megy, elfelé, hogy ne fú jja  az orrá
ba a szagukat.

És a fene tudja, mesélik a népek a kocsmában, ha vailami asszony
félét flriot ér a sötétben, vagy már hajnalfelé, akár pirkadatkor is, a 
tésen túl, mindjárt hozzálát, hogy gyereket csináljon néki a-szalmakazal 
végében, a kutyák is csak ímmel-ámmal ugatják meg, hát hegyezik is már 
jó  ideje a fülüket az emberek, akik a határúitól 'kifelé laknak.

Ha meg bejön a falúba* a világért ki nem adná a kezéből a botját, 
ha el is szunyókál, ott van keresztbe fektetve a térdén, hát mégiscsak 
van benne valami, mégsem lehet az, hogy csak úgy a kezéhez nőtt a bot, 
ezt is beszélik, miközben egymás térdét osapdossák, és hánykolódnak a 
nevetéstől, hogy székestül hanyatt esnek az olajos padlón.

BÖGYÖLLÖ

összevissza két dinár.
Ez minden pénz, ami a házban van.
Lehet, hogy valamelyik ócska kabátnak a zsebében akadna még 

valami, egy feles, mondjuk, ami a lyukas zsébből belecsúszott a bélé
sébe, vagy esetleg a szekrény mögé is beszorulhatott valami, még a 
nyáron, vagy az ősszel, azonkívül az ágy alját is be lehetne világítani, 
de hát azt mondom, az is éppen annyi csaik, mint a semmi.

Ezzel ugyan nem lehet valami sóikra jutni, ettől ugyan nem fog 
seggre esni a világ. A fene tudja, azért mégis illene egy párját felhaj
tani legalább, mert később úgy is be fognak azok a büdös kölkök 
állítani locsiolkodni, ha meg már meglocsolják a lányoikat, csak illik 
nekik adni egy fél marék aprópénzt, de hát ha nincs, nincs, érjék fel 
ésszel, és kész, megkínálhatom őket mézespálinkával, attól legalább 
jobb kedvre derülnék.

Legjobb lenne bezárni előttük a kaput, de ha egyszer nincs rajta 
zár, ha meg beszögeznénk, átugranák, mert olyan alacsony, pontosab
ban átlépnék, s akkor is megette a fene, kár lenne azért a néhány egye
nes szögért.

Ügyhogy marad a két dinár, ha véletlenül nem sikerül délig fel
hajtani még valamennyit, meg a mézespálinka, aztán itt vannak a lá
nyok is, elvégre a lányokhoz jönnek, hát beszélgessenek velük ők, 
amiről tudnak. Két dinár és punktum.



antun soljan

a kikötő
regényrészlet

Megittasult temetőre, besüppedő szemétdombra,
Tréfák között, szitkok között, fényes pályaudvar épül. 
Mint a szüzek, keletre, a bordélyokba —  innen készül 
Szép remények, zsenge álmok raja, ó, a nagyvilágba.

(Kranjcevic: Haldokló temető)

LEHET, HOGY KEZDETBEN VOLT AZ ÁLOM. K i nem álmodott leg- 
lább egyszer közülünk, akik meg akarjuk változtatni, meg akarjuk terem
teni, építeni akarjuk a világot? Despot mérnök jó l ismerte az álmot a 
Kikötőről, mintha maga gondolta volna ki: fehér kőből épült, hatalmas 
mólók, amelyek (karokként ölelik körül a tenger egy darabját, és óceán
járó hajók, konténerek, tartályhajók, nappal akár a feldíszített ikoosik, 
é jje l aikár a karácsonyfák, isten kincseit a világ minden tájáról éppen 
ide hordják, a talajnak erre a keskeny -szalagocskájára, amelyen az 
imént még nem volt semmi. És mindezek fölött az örökké derült ég, 
a mosolygó csillagok.

Mondom, lehet, hogy kezdetben volt az álom; nemcsak törvényes, 
hanem lelkesedésből eredő oka annak, hogy itt épüljön a Kikötő. De az 
álom gyorsan, szörnyen gyorsan a megvalósítás alattomos eljárásává 
változott és világos geometriájából a bonyolult trivialitásokon kívül 
nem maradt semmi: az álom feledésbe merült, s megmaradt egyedül 
a kíméletlen, mindent felemésztő, önmagának elegendő, öncélú Épít
kezés.

Mondhatjuk, hogy így is kezdődött, valami frivol cselekedettel: 
bizalmas beszélgetéssel egy intézet folyosóján, suttogással valaki szere
tőjének az ágyában, kis pónzesomaggal, amely egyik kézből a másikba 
vándorait valamelyik kis belgrádi vagy zágrábi kávéházban. Valame
lyik bizottság ülésezett és ebédre sietve meghozta az utolsó döntést, 
amely napirenden szerepelt. Valakinek az ujja bugócsigaként megper
dült a térképen és megállt éppen ezen a helyen.

Istenem, ki tudja, mi minden dönt sorsunk felől! Én ugyan nem; 
nem vagyok sem jós, sem történész és jelen sem voltam, amikor ez tör
tént. Osztályrészem, mint az önöké valamennyiüké, a mérnöké, az építő
ké és a helybelieké, hogy osztozzunk a következményeken, meglegyen a 
sorsunk. És hogy így foglalkozzunk az események szétterített legye
zőjén kirajzolódó gondviselés elkésett és ki nem elégítő megfejtésével.

Csupán azt vehetjük bizonyosra, hogy az igazi, a valódi kezdet, 
ahogy ez már lenni szokott, báránysült és zöldhagyma-csomók, a vidék 
legjobb borával teli kancsók és ásványvizes palackok mellett játszódott 
le a híres Pásztorlányban, a még befejezetlen adriai autóút melletti 
álnépi étteremben, álnépies beszélgetés és vállveregetós közben. Szárí
tott sonka és binkatúró, firöccs és kávé között bizonyos tétllen helyi 
vagy községi szervek meggyőztek ott bizonyos köztársasági vagy szö
vetségi szerveket ragaszkodásukról és annak a szükségességéről, hogy 
éppen itt, innen alig egy köpésnyire kell fölépíteni a Kikötőt.



Ügy lehet, az égvilágon minden így kezdődik. Lehet, hogy mind- 
dent előre meghatároztak, végzetszerűen, elkerülhetetlenül s nekünk 
csak az adatik meg, hogy jelen legyünk ezeknél a szabványosított kez
déseknél, mint valamiféle commedia deli’arte-ban, pásztorjátéki díszle
tek között, gazdagon megrakott asztalinál. Semmi kétség, torkig zabál- 
ták itt magukat bárányhússal, kedvükre kibeszélgették magúikat, gratu- 
lálgattak egymásnak, talán még nótára is gyújtottak —  és a K ikötő lön.

Ó igen, Despot mérnök is evett-ivott velük, zavart mosollyal ült 
ebben a lelkes zajongásban, köszöntősdiben, összebratyizásban, és a 
bor sárgás ködében a nagy kikötői gát körvonalait látta, amelynek vé
gén ünnepi csendben áll a méltóságteljes világítótorony és fényes nap
pal is ragyogó jelzéseket ad, vagy pedig 'kristályüvegeivel csupán vissza
veri a napfényt, csábítóan villantva szembogarunkba a jövő ikaleidosz- 
szkópját.

VELÜK EGYÜTT —  DE SZEMÉBEN AZ ÁLOMMAL —  a mérnök 
is kiszállt a »hélyszínre«. Az utolsó ikocsiban ült, a fekete Mercedesek 
sorában, amely a 'kopár, köves tájon/kúszott felfellé, s megállt a csú
cson, ahol az országút észrevétlenül köves talajjá változik.

A kocsiajtók összhangtalan kórusban csapódtak be.
—  Iinnen a legszebb a kilátás —  mondta az ember, aki fürgén 

az első autóhoz pattant, hogy 'kinyissa ajtaját. —  Jobban látszik, mint 
a térképen.

Befagyott tengerként terült el körülöttük a köves talaj. A csúcs
ról, ahol álltak, mélyen alattuk látszott a látóhatár áttetsző ködébe 
vesző igazi tenger is, és rajta elszórtan a kis szigetek, mint aprópénz 
az isten zsebéből.

Ameddig a szem ellát, nyoma sem volt az emberi kéznek. Káprá- 
zó recehártyájának a szélével talán csak a mérnök rögzített öntudatla
nul egy tucatnyi házat, egy kis kápolnát temetővel, lent, közvetlenül a 
parton, ki's foltokat a lenyűgöző tájban, jelentéktelen részletként.

Az emberek egymás után bújtak elő az autókból a magaslati leve
gőre, és lábukat nyújtogatták. Egyformán sápadt arcukkal, különféle 
árnyalatú, de egyformán sötétszürke ruhájukban, fehér ingükön hanya
gul meglazított nyakkendőjükkel sehogy sem illettek bele ebbe a sziklás 
kopárságba; nem tudták pontosan, hogyan is lépjenek, hová kerültek.

Valaki szétterítette a földön a részletes térképet, széthajtogatta a 
tervvázlat legyezőjét, kövekkel a talajhoz nyomta. Valaki ujjával a tér
képre, majd a táj egyes pontjaira bökött, bizonyítva, hogy a valóság 
azonos az álom térképészeti vetületével. Tömzsi emberke állt a csoport 
közepén, hallgatva amit magyaráznak neki, s időnként összevonta a 
szemöldökét, talán az erőfeszítéstől, hogy megértse, talán mert többet 
evett a bárányhúsból a kelleténél.

—  Oda kerül a trafóállomás —  mondta valaki hivatásos könnyed
séggel. —  Az áramot a boszniai áteresztő hálózatból kapjuk, amíg el 
nem készül a vízierőmű a Tavon . . .

A bóra fuvallatai a néma sziklák közé sodorták szavait. Olyan 
mindegy. A többiek valójában nem is figyeltek rá. Minden el van már 
döntve. Az emberek szilárdan szétvetett lábaikkal álltak a szélben, amely 
kabátjukat, hajúikat és nadrágjuk szárát lobogtatta. Hatalmába kerí
tette őket a megrajzolt távlatok világossága.

—  Természetesen az út az első számú probléma, s ezért azonnal 
hozzá kellene látni a pénzügyi tervezéshez. Amint látja, errefelé kelle
ne haladnia . . .  ott . . . látja azt a tem etőt. . .  ott lenne a rakodóállo
más . . .

Minden el van már döntve, de csak amikor a tervezetet a tényle
ges tájra alkalmazzák, akkor bűvöli el az embert nagyságával, me
részségével, sokoldalúságával. Egy ideig mindannyian elragadtatva hall
gattak.

—  Szép itt, bizisten —  mondta valaki, csak úgy maga elé.
—  Ah, igen —  mondta egy másik, nagyobb ikötelességérzettel. —  

Egy-két hónap múlva minden másképp lesz.
Mindannyian várakozva álltak a szélben. A tömzsi emberke még 

mindig összevont szemöldökkel vizisgálta ezt a tányért, a tájat. Amikor 
végre megszólalt, mindannyian kiissé találva érezték magukat.

—  Hol is lesz pontosan ...? —  fordult hozzájuk, kérdőn rajzol- 
gatva ujjaival a 'levegőben a távlatok szerint.

—  Micsoda? —  termett mellette fürgén az egyilk tervező. —  A K i
kötő? Az a szoros, pontosan a falu előtt. Nézze csak, Cota elvtárs! Két 
hatalmas gáttal bezárjuk az egész öbölt.

—  Milyen falu? —  .kérdezte a kis ember.



—  A falu —  mondták. —  Látja azokat a házakat, ott lenn. Az 
Murvica.

A kis ember Murvicára szegezte tekintetét és még jobban elkomo
rult. Nyilván nem tartotta isten tudja milyen nagy falunak. A mérnök 
most erősen figyelte. Murvica az ő számára mégis jelent valamit. Meg
dobbant a szíve. De a kis ember arakifejezóséből ítélve annak semmit 
sem jelentett: vállat vont.

A komor kis ember most mindent alaposan megemésztett, meg
fontolt. A rá összpontosuló figyelemben a világ négy tája felé lendítette 
karjait.

—  Szóvá) . . . így . . .  (felébe vágta a tájat, mint egy almát) . . .  az
tán i t t . . . (négybe vágta) .. . így és így . . . (megszabadította minden fe
lesleges részletétől). Jól van ez. Nagyon jól.

Ha a harsonák nem is szólaltak meg ebben a pillanatban, minden
ki, aikyiek egy kis kópzelőereje van, hallhatta a gépek robaját, a fúrók 
harsogását, az aknák robbanásait E zene hangjainál az emberek beszáll
tak a kocsikba.

A göndör hajú, dülledt szemű, duzzadt szemhéjú, állandóan gú
nyolódásra görbült szájú, barna bőrű ember, aki addig a mérnök mel
lett állt (a mérnök viszont nem jegyezte meg sem a nevét, sem a tiszt
ségét), egyszerre csak vidáman a mérnök hátára csapott, mintha most 
aztán minden rendben lenne.

—  Így kell ezt osináni —  mondta és jóízűen csettintett, szinte 
irigykedve — , csak intesz a kezeddel és megváltozik a világ.

VAN-E ISTEN, VAGY NINCSEN, EGYRE MEGY, mert ha az 
isten teremtette is a világot, egészen nyilvánvaló, hogy egy szikrányit 
se törődik vele tovább. Mint valami szobrász, aki belekezd valamibe, 
ami nem tetszik neki, aztán művét a padláson hagyja, úgy befejezet
lenül,, értelmetlenül, és megfeledkezik róla.

Mert ha törődne vele, hát hagyná, hogy akinek csak tetszik, vál
toztasson rajta? A padláson az egerek, a csavargó, aki véletlenül ott 
tölti az éjszakát? Hát megengedné, hogy megváltoztassa, méghozzá nem 
is különös igyekezettel, hanem csak úgy nagyjából és gondolom módra, 
az az ember, aki nemrégen odalent a híres kocsmában dicsőségesen tele- 
zabálta magát bárányhússal, és most kövér kezével hadonász, mint va
lami elkényeztetett gyerek, aki az elragadtatott nagynénik és nagybácsik 
csoportja előtt produkálja magát, s valójában az ő művét darabolja fel, 
mint a leölt bárányt. A szobrász is megkegyelmezne az összeszáradt 
agj'agnak, nemhogy az isten ennek a partnak, falunak, szőlőnek.

Az isten legjobban egy szívtelen lángészhez hasonlíthat. Az isten 
olyasféle, mint a játókvasút —  eme érzékeny, precíz, bonyolult gépe
zet —  megszerkesztője, aki a játékvasutat leíkiismeretfurdalás nélkül 
teljesen a kereskedőkre bízza, jó'l tudva, hogy tőlük a még kegyetle
nebb kis vásárlók kezébe kerül. Ö (a nyolcadik napon) alkotói reper
toárjának valamely más művébe kezd, mi pedig könnyes szemmel, a 
jóvátehetetlen kár, sőt, saját bűnünk tudatában rá-rábukkanunk a 
kamrákban, lomtáraikban, fészerekben, asztalok eldugott fiókjaiban a 
törött kis kerekeikre, a kis fogaskerekekre, amelyek olyan precízek, 
mintha zsebórába készültek volna, a sínek darabjaira, a sárgaréz-kémé
nyekre, az elgörbített szemaforókra, a kimerült elemekre, amelyek nyál
kát bocsátottak ki magukból, mint a meztelen csiga.

Az egész Murvica ebből a távlatból olyannak látszott, mint egy 
gondos megépített és részleteiben is valósághű gyermekjáték. Még a 
helyi érdekű keskeny vágányú vasút is, ameíly messze Murvica fölött 
vésődött a hegyoldalija, erről a helyről játékvasúthoz hasonlított. Erről 
a helyről nézve, úgy tetszett, vele bánni is gyerekjáték. A színek annyira 
tiszták voltak, a díszlet pedig annyira giecses, hogy mindez nem is lehe
tett valódi: kis, vörös tetők, ciprusok sötét vesszői, az olajfák közötti 
kis ösvények, a szőlővel csíkozott dombok. Plasztilin-makett.

Egyedül a tenger látszott innen is igazinak, nagynak, változatlan
nak. S még így is alig hihető.

SENKI SEM H ITTE  VOLNA AZT SEM, hogy itt, Murvica sekély 
öblében valóban kikötő épül imajd. A  tenger ezen a helyen kiöltötte 
nyelvét, mint valami hatalmas kutya, és az alacsony partot lefetyelve 
kimosott egy széles, sekély, homokos, a déli szél felé nyitott öblöt, 
amely a legmélyebb helyen is alig öt-hat méter mély.

Maga Murvica egy keskeny, lapos sávra szorult, a sekély, zavaros 
tenger meg a meredek, sziklás hegyoldal közé; a hegyről a bóra télen 
köd- és fagylavinákat görgetett alá, nyáron pedig a kegyetlen hőség 
úgy pörkölt, mint a lézersugár. Százvalahány ház, mögöttük az emel
kedésen a kis kápolna a temetővel, előttük százvalahány olös partsza



kasz és a rövid, elkanyarodó móló, amely lezárja a kiikötőmedencét 
benne néhány halászbárkával.

Senki sem hitte volna, legkevésbé Slobodan Despot mérnök, szár
mazására nézve murvicai, aki még aznap ikéső délután tíz évi, nem is, 
tizenkét évi távoliét után Volkwagenján a faluba érkezik, amely 
nem szülőhelye ugyan, de ahol apja született, és ahol ő maga gyer
mekként a háború előtt minden évben a szünidő három hónapiét töl
tötte.

Szülőfalujának ezért jobb híján Murvicát tartotta. Még mindig 
tulajdonosa volt apja üres házának, még mindig itt élt két nagynénje 
(éltek-e még, nagyménikók?), itt még most is mindenki névről ismerte, 
ha arcáról nem is. (Megvagy-e még, öreg ház?) Már hosszú ideje nem 
vitte erre az útja, és most egyszerre szünidőn érezte magát, volt ku
darcaitól szabadon, teli új lehetőségekkel, mintha ismét fiatal volna.

A gondviselés ujja ez, vagy valamilyen kisebbfajta isten ravasz 
húzása, hogy éppen engem, egy murvicait neveztek ki az építkezés fő 
mérnökévé? —  tűnődött Slobodan, amióta két héttel korábban tudo
mást szerzett kinevezéséről. Véletlen ez, amely nem hagy bennünket 
múltunk markából szabadulni, vagy pedig számítás, amely a jövő számá
ra tartogat minket?

De mire épít? Gyanús szeretetemre a szülőhelyem iránt? A hábo
rú után mindössze két-három ízben járt itt, többnyire véletlenül. Utol
jára a feleségével, amikor nem volt pénzük másmilyen, Magdának job
ban megfelelő nyaralásra. Ennek is tizenkét éve már. Nem mintha ő 
maga jobban szeretett volna másképpen nyaralni, de Magdának, a tisz
ta Magdának nem volt ínyére a vízvezeték és áram nélküli, vakolatlan 
kőből épült, a földszinten földes, az emeleten pedig poros padlóval 
burkolt, ormótlan régi ház; a társaságkedvelő Magdának elege volt az 
álmos kis faluból, egyetlen kocsmájával, amelyben minden este kártyáz
tak, a szombati napot kivéve, amikoris táncot rendeztek a petromax 
alatt, és a helybeli harmonikás az ő kedvéért az est fő  pontjaként elját
szotta a Traumerei táncváltozatát; a beszédes Magdának hiányzott a 
traccs és az intrika; a törekvő Magdának hiányzott még az is, hogy 
később Zágrábban nem mondhatja: »M i pedig tudja, Dubrovnikban 
voltunk!« —  hanem csupán: »Ismét Murvicán völtunk«. Felkiáltójel 
nélkül.

Istenem, valóban nincs csendesebb és eldugottabb falu az egész 
tenger mentén, gondolta a mérnök, miközben bezárta autóját a népte- 
len parton, majd megindult a változatlan szűk ikis utcán át a ház felé. 
Sehol nem látni isenki élőt. A fügefák bőrszerű levelei árnyékában vas
fedelük alatt pihentek a ciszternák. A mozdulatlan hőségben a tücskök 
hangja füllesztően töltötte k i a levegőt. A menta és a nyúlzanót sűrűn 
párolgott a napfényben. Ekkora hőség, pedig még csak tavasz van. 
Mennyire távol van mindez attól a roppant építkezéstől, amely nemré
gen még felgyűlt 'képzeletében robaj lőtt. Képtelenség, lehetetlenség! Még 
a falu nevét is meg 'kell változtatni ahhoz, hogy itt K ikötő legyen!

Elérkezett a házhoz, az utolsóhoz ebben az oly rövid utcában —  in
nen már a hegyre nyílt kilátás, amelynek csúcsán a ikiis kápolna állt, 
körülötte a temetővel. A mérnök rámosolygott a kis kápolnára, majd
hogynem intett is neki. Mennyire kicsi minden és milyen közel van!

A majd két arasznyi vén kulccsal kinyitotta az egyszerű, rozsdás 
zárat. Bekukkantott a pókhálóval és porral teli sötét pincébe és mind
járt rájött, hogy értelmetlen volna itt megszállni, az apai háziban. Jóin
dulatúan bocsánatot kért az öreg háztól —  tudod hogy van, öregem —  
megveregette kőoldalát és az új tervekkel túlságosan is elfoglalva, sőt 
túlságosan mohón és türelmetlenül ahhoz, hogy most átengedje magát 
az emlékeknek és a kényelmetlenséggel való küszködésnek, ismét meg
indult le a partra, hogy szállást keressen a cégér nélküli vendéglőben, 
amelyet tulajdonosnőjéről mindenki »Katináénak« nevezett, a külföldi
ek előtt pedig, ha különösen nagyvonalúnak akartak tűnni, »szállodá- 
nak« hívták.

Katinát kövérebbnek és öregebbnek találta, mint ahogyan emlé
kezetében élt, de még mindig ép volt és egészséges. Nem ismerte meg, 
és igazolványát sem ikérte, amiről a neve alapján ráismerhetett volna.

—  Maga biztosan fentről jött —  adta meg a magyarázatát annak, 
hogy ő az évnek ebben a szakában idetévedt, miközben a meredek fa
lépcsőkön fújtatva a szobába vezette. A »fentről« Katina számára sok 
dolgot jelentett, ezúttal azonban valószínűleg csak a B ijelo Koritóra 
gondolt. Tudta, hogy ott fent valami népség nyüzsög.

Útitáskáját a szobában hagyta, a ház mögötti ciszterna mellett 
megmosdott és egészen estéiig a kocsma előtti gyalulatlan faasztalnál,



a nagy platán hűvösében ült, tiszta ingben, lassan kortyolgatva a sűrű, 
illatos vörösborból kevert bevandát. Talán a kellemes semmittevés és 
a csend, talán a sikeres jövő miatt, amivel ez a kinevezés kecsegtette, 
Slobodan olyan jó l érezte magát, mint régóta már —  a világ minden 
gondját-baját elfeledte. Lelkében nagy nyugalommal, jó  étvággyal bevá
gott egy halom vörösmárnát, az egyedüli ételt, amivel Katina szolgálni 
tudott.

Estefelé egymás után érkeztek a koosma rendszeres látogatói, fő 
leg halászok. Mindegyikük megállt, figyelmesen szemügyre vette Des- 
potot és iköszöntötte; senki sem ismert rá, ismeretlenként üdvözölték. 
A kocsma előtt hamarosan briscolára verődtek össze, a kocsmában pe
dig, ugyanaz alatt a régi petromax alatt lyukas biliárdra.

Slobodan egy kicsit kibicelt a briscola-partinál, egy kicsit sétált 
a biliárdasztal körül, kezéből ki nem engedve pohár bevandáját, amely- 
lyel állandóan fűtötte jó  hangulatát. Nemcsak hogy nem ismernek, gon
dolta elégedetten, de nem is sejtik, mit hozok magammal, én, az isme
retlen, közönséges feltűrt ujjú ingben, akárcsak ők, ón, aki meghúzó
dom észrevétlenül, szerényen. Mégis beláthatatlan változások hírnöke, 
amelyeknek csak ő van tudatában.

Éppilyen észrevétlenül, feltűnés nélkül és szótlanul, korán aludni 
tért, még mindig ugyanazzal a rejtélyes, /kissé fölényes mosollyal az 
ajkán, s nem gyújtotta meg a petróleumlámpákat a szobában, nehogy 
odaosalja a szúnyogokat és nehogy megbontsa lelke boldog egyensúlyát.

Katina túl puhára vetett ágyában elalvása előtt egy pillanattal 
eszébe jutott, ahogyan az asszony mondta: »Maga biztosan fentről jött.« 
Szóval valamit mégis tudnak. A falu népe tudja, hogy fent a hegyekben 
kőolajat találtak. K i tudja, mit várnak ettől? Hajlandók-e vele együtt 
fejest ugrani a ikalandba, vagy pedig szernbeszállnak vele? Vagy egysze
rűen hallgatnak, várakoznak, mindenre elkészülve?

Átláthatatlan arcukon kereste a választ, maga elé képzelve őket, 
ahogy biliárdoznak. Semmi sem olvasható le az arcokról: csak a golyók 
bonyolult pályáinak puszta figyelése és elfogadása annak, hogy belehul
lanak a lyukakba. Egy pillanatra az fordult meg a fejében, hogy a go
lyók itt a biliárdasztal lyukaiba olyan véglegességgel hullanak, ami
lyent ezelőtt soha és sehol másutt nem tapasztalt.

Én is úgy gurultam le fentről, mint egy golyó, amely lavinává fog 
változni.

De később álmában, amelybe lassan alásüllyedt, nem lavináról 
álmodott, hanem a mély, fekete lyukba való végtelen, szédítő zuhanás
ról, amelyből —  mintha valahogyan tudta volna —  nincs visszatérés. 
Zuhanás közben megállapította, hogy ezt a fekete furatot a kőolajfúró 
vájta egyenesen Murvica föld alatti szívén át és a másik oldalon csak a 
fekete űr van, semmi más.

HOGY A MURVICA FÖLÖTTI HEGYEKBEN VALÓBAN KŐOLA
JAT TALÁLTAK, Slobodan különösképpen Magdától tudta meg. Mint
egy mellékesen mesélte el neki, reggelizés közben. Szokása szerint még 
egy sereg kísérő részletet is elmondott, amelyeket ő, a maga szokásához 
híven, nem jegyzett meg. Murvica akkor olyan távol volt tőle, és ő olyan 
távol Murvicától, hogy úgy érezte: ehhez az égvilágon semmi köze sincs. 
Tudhatta ugyan, hogy Magda efféléről nem szokott csak úgy a levegő
be beszélni: fecseg, de mindig szándékosan. Ö azonban azt hitte, hogy 
a reggeli melllett egyszerűen ki akarja elégíteni lokálpatriotizmusát is.

A beszélgetés egy hónappal később jutott eszébe, amikor vállalata
—  a Projektogradnja —  igazgatója magához hívatta, hogy közölje vele; 
főmérnökké nevezik ki a murvicai tartályhaj ó-kikötő építőigazgatósá
gában.

—  Az igazgatóság az ország minden táján működő leg/különfélébb 
vállalatok ,képviselőiből alakul —  mondta az igazgató. —  A konc nagy, 
lesz érte marakodás. Megérti hát, hogy az ön szerepe rendkívüli jelen
tőségű lesz nemcsak az építkezésre, hanem vállalatunk részvételére néz
ve is. Erre az időre mindenképpen a terepre kell költözködnie. Én ter
mészetesen nem kételkedem abban, hogy elfogadja a megbízatást, de 
ha valami rövid gondolkodási időt óhajtana . . .

Magdának ezt a véletlen érdekes játékaként, szerencsés koinciden
ciaként akarta elmesélni —  mintha valami háló fonódna körülötte, 
amelynek eredete Murvicában, sorstól meg nem adatott szülőfalujában 
lenne, és természetesen hogy megörvendeztesse azzal, ahogyan őt eb
be a hálóba fogták —  mint főmérnököt, képzeld! Terepi pótlókkal. 
Nyitva áll előtte az út.

A meglepetés különben sem maradhat el: mögötte nem áll megfe
lelő múlt, nincs valamilyen különleges fedezete, sohasem dolgozott



ilyen méretű terven. Öt magát is ámulatba ejti, hogy rá esett a válasz
tás. Magda azonban nem lepődött meg különösebben és lényegében 
felületesen és formálisan mutatta ki örömét, hogy ilyen ugrásszerűen 
felívelt a pályafutása.

Kissé kiábrándította ez a fogadtatás, de hozzászokhatott már, hogy 
az asszony lelohasztja lelkesedését: éppen akkor mutat bizonyos hideg
séget, éppen akkor húzódik el tőle, amikor közelségre és lelkesedésre 
volna szüksége. De mit tegyünk, Magda ilyen. Mihelyt nem róla van szó.

—  Valójában már a csomagolásra kellene gondolnunk —  mondta, 
hogy mielőbb a gyakorlati teendőkre terelje a szót, amiben mindig tökéle
sen megértették egymást. —  Először valami értekezlet lesz Splitben, és 
aztán legjobb lenne azonnal folytatni az utat Murvicába.

—  Ah, —  mondta az asszony, mintha erről már gondolkodott vol
na. —  Te csak menj. Én később csatlakozom hozzád. Tudod mennyire 
gyűlölöm azt a piszkos, omladozó házat, azt meg nem tudnám elviselni, 
hogy valahol a kocsmában lakjak. Majd eljövök, ha egy kicsit feltalá
lod magad. Megszervezel valami emberi szállást.

Minél inkább közeledett elutazásának ideje, az asszony mintha 
mindinkább eltávolodott volna tőle, mintha egyre türelmetleneb
bül várta volna, hogy menjen már. Szemmel láthatóan erőfeszítésébe 
került leplezni türelmetlenségét. Ezért kedvetlenül, szinte dühösen uta
zott el, valami fojtott feszültség légkörében. Kocsija, amelybe kis cso
magját tette, egyszerre üresnek tűnt, távozása pedig valahogyan végle
gesnek.

De a szép napsütésben csendesen dúdolva élvezetet talált a magá
nyos hegyi vezetésben, s amikor eljutott a Velebitnek arra a pontjára, 
ahol a kontinentális táj mediterrán tá jjá  változik, minden feszültség 
felesleges teherként lehullott róla, vidáman üdvözölte a tengert és rajta 
a messzi, parányi hajókat, amelyek talán már most az ő kikötőjébe 
tartanak.

VANNAK EMBEREK, A K IK  ÁLMODNAK ÉS VANNAK, A K IK  
ÉPÍTENEK. Vannak persze a harmadik fajtából is, akik mindebből él
nek, ez azonban hosszú mese, amelybe itt nem fogunk bele.

A mérnök kezdettől fogva álmodozó volt. Míg tanulmányait foly
tatta, közvetlenül a háború után, azokban az első lelkes években, a le
nyűgöző tervek látványa vonult el előtte, a csak ezután megszülető vi
lág, a szűz táj korlátlan lehetőségei, amelyet isteni gondtalansággal lehe
tett gyúrni, mint a teremtés sarát. E lázas nemzedék bódító kollektív 
kipárolgásait belélegezve Slobodan arról álmodozott, hogy belemerül a 
névtelen közös erőfeszítésbe, egyfajta Bauhausról álmodott, amely maga 
is része az egész társadalom közösségi szellemének. Álma egyesült a 
közös álommal, elképzelt művei pedig csupán betöltötték az utópisz
tikus városok sky-Iine-jának hézagait.

Később, amikor dolgozni kezdett a különféle tervezőirodákban, 
építővállalatokban (munkahelyét váltogatva, elégedetlenül, nem találva 
az álomhoz vezető utat), látta, hogy az álom a Bauhausról leomlik, akár 
az új épületek homlokzata: mint ahogyan talán maguknak a bauhausosok- 
nak az álma is szertefoszlott. Az általuk megálmodott tiszta távlatok he
lyett, amelyekről mi is álmodtunk, a jövő szerelmeseiként, mechanikus 
hangyabolyók születtek. Futurológiái tájképek, corbusier-i paradicso
mok helyett a lakógépek olcsó, felületes építése jött létre. Az álom 
fantascienzá]a helyett mindenfelé gyufaskatulyák emelkedtek szürkén, 
és szemünk láttára porladtak szét, vedlettek le, repedezték szét és vál- 
totak új slumok'ká. Akadémiai ligetek helyett dühödt gépek darázsfész
kei születtek.

Azokban a korai, álmodozó napokban a mérnök gyakran és egé
szen világosan érezte, hogy nincs egyedül: benne egy másik építő él, 
nagyobb, hatalmasabb, tehetségesebb és céltudatosabb nála; ez a má
sik építő nem vett tudomást az ő apró örömeiről, és nem törődött 
depresszióinak mélységeivel. Sohasem volt sem elragadtatott, sem le
hangolt, egyszerűen feszült benne a tettvágy, hogy építhessen.

Nem állíthatjuk, hogy a mérnök nem igyekezett táplálékhoz jut
tatni ezt az építőt: később megpróbálta elütni az éhét, hol ígéretekkel, 
hogy vigasztalásokkal: a világ útjai kifürkészhetetlenék, akárcsak iste
néi, és mi a magunk parányi mivoltában nem tudjuk felfogni mindazok
nak a banális és értelmetlen munkáknak a hasznosságát és jelentőségét, 
amelyeket kötelesek vagyunk elvégezni. Ez a telhetetlen azonban nem 
hagyta magát üres szavakkal jóllakatni: olykor hídért, olykor lakóne
gyedért, olykor pedig egész székesegyházért kornyikált. Olykor, mint 
egy isten, félreérthetetlenül egyenesen a világra éhezett. Még ő is megta
nulta, hogy a világot minél alaposabban meg kellene változtatni.



Székesegyházak azonban többé nem épültek, s hamarosan kide
rült, hogy a világgal nem lehet isten tudja mihez kezdeni. Azon a na
pon, amikor megértette, hogy sem ő, sem nemzedéke, sem pedig vala
milyen összehangolt, kollektív erőfeszítés nem befolyásolhatja a világ 
útjait, a mérnök vereséget érzett és valami kihunyt benne: érezte, hogy
—  nem is maga a tény, hanem ez a felismerés —  jóvátehetetlenül, el
rontott valamit benne.

Ám ha az álmodozó meg is halt benne, az építő megmaradt: nem 
hagyta magát megtéveszteni a hiábavalóság és feleslegesség semmiféle 
elméletével. Nem hagyta, hogy megtörje a lélek levertsége és a lelket 
hordozó test közömbössége. Mint valami hatalmas belső daganatot, 
szüntelenül táplálnia kellett.

És a mérnök, megszabadulva monumentális és a jövőt idéző ter
vek iránti ambícióitól, sőt még az előrehaladás és a karrier iránti tár
sadalmi ambícióktól is, készen arra, hogy éppen csak leélje életét, mind
inkább hajlamossá lett holmi különc elképzelésekre, amelyekkel telhe
tetlen albérlőjét táplálta. Olykor sikerült kielégítenie egy kavicstorony- 
nyal a strandon, olykor pedig egy papírból eszkábált híddal az asztalon 
kiöntött tea patakja fölött a hosszú reggeli —  különösen pedig Magda 
hosszadalmas és kitartó gyakorlati prédikációi —  idején.

Mind többet foglalkoztatták olyan tervek, amelyeket az ember csu
pán sajátkezűleg, önmaga számára tudna valóra váltani. Négy kiszol
gált vasúti kocsit lakhatóvá tenni, négyszögbe állítva úgy, hogy egy 
patiót alakítsanak ki. Valahol messze mindentől, mert ehhez a város
ban természetesen sohasem kaphatna városrendezési engedélyt. Furcsa 
totemoszlopökról álmodott, akkorákról, mint a ciprusfák, melyek tel
jes egészükben a civilizáció hulladékaiból épülnének: üres konzervdo
bozokból, kimustrált bútordarabokból, sörösüvegekből, elhasznált autó
tömlőkből. Vagy ennél is képtelenebbeket: szerelőműhelyek fölös alkat
részeiből, kiselejtezett elektromos játékokból és háztartási gépekből 
összeállított, rendeltetés nélküli gépeket, amelyeket érintéssel hozna 
működésbe, s nem termelnének semmit, nem jelentenének semmit, akár 
Tinguely gépei.

Egyre gyakrabban húzódott be a kis udvari fészerbe, hogy a csa
ládnak valami kis asztalt, fürdőszoba-szekrénykét, polcot fabrikáljon. 
Talán kitűnő asztalos lehetett volna belőlem, gondolta. A dolgok egyéb
ként túlságosan bonyolultakká váltak az egyszerű ember számára: a 
hídépítéstől a társadalmi berendezésig az ember csupán egy tranzisztor 
valami gigászi számítógépben, amely érthetetlen, vagy talán csak fel
foghatatlan válaszokat ad; önmaga nem tehet semmit. Asztalosnak kel
lett volna lennem, és, mondjuk, stílbútorra szakosítani magamat, ez 
manapság kapós. Vagy autószerelőnek. Vagy géplakatosnak. De jobb, 
ha nem engedünk az apró álmoknak sem.

Magda mindezek miatt megveti őt: gyakran korholta, hogy idejét 
és erejét értelmetlenül elpazarolja, ahelyett, hogy „saját munkájának 
szentelné” . Valóban, egyre inkább elhanyagolta a tényleges munkát a 
vállalatban, amelyben végül meglelte a helyét, és mindinkább az admi
nisztrációnak szentelte magát: ez az egyhangú munka megnyugtatta. 
Többletosztásokat oldott meg, elemzéseket készített a termelésről, je 
lentéseket írt. Paradox módon ezzel Magdát is megnyugtatta: minél 
inkább az adminisztrációnak szentelte magát, társadalmilag annál fel
jebb kapaszkodott. Hamarosan igazgató-helyettességig vitte. Megbízha
tó volt és engedelmes, mert valójában semmi sem érdékelte. Senki sem 
tartotta veszélyesnek, mert szinte sugárzott belőle a törekvés hiánya, s 
így nehézségek nélkül haladt előre.

Ez a kinevezés kétségtelenül koronája volt egy sikeres, szolid pá
lyafutásnak. A mérnök maga is meglepődött, amikor megkapta. Olyan 
pillanatban következett be, amikor valójában már semmire sem érezte 
magát képesnek, és amikor már nem is mert végigtekinteni életén, nem 
mert túlságosan vájkálni magában, nehogy azt kelljen megállapítania, 
hogy minden, amiit tett, félresikerült, elhibázta az életét.

Eddig elvergődtünk, ismételgette magában, miközben a likai pusz
taságban vezetett, eddig elvergődtünk, elégedettség és büszkeség nélkül, 
sőt nem is érdemeink alapján, hanem csupán a dolgok rendes folyásá
val, a hangyák mechanikus sorsa, a természetes nemzedékváltás szerint.

És hol vagyunk most? Ismét egy kezdetnél. Életem nem más, 
mint a kezdetek sora. Add istenem, fohászkodott Alánnál, valahol fél
úton a tenger és az ég, múltbeli és jövendő élete között, add istenem, 
hogy ez legyen az igazi kezdet, hogy teljesüljenek az ígéretek, és minden 
jó  legyen, minden jó  legyen, 
fordította hornyik györgy



brunner emília

Kosztolányi dezső
„omelette á
woburn” 
c. novellájának
elemzése

Markiewicz szerint az alapvető nyelvi funkciót az irodalom másként tölti be, 
mint a többi nyelvi forma, mégpedig a képszerűség, az irodalmi fikció és a mes
terséges elrendezettség révén. Az epikára különösen jellemző az utóbbi két elem. 
Elsősorban a mű keretein belül törvényszerűen működő struktúra (a harmadik 
elem) alkalmas a legátfogóbb összefüggések kibontására.

Az Omelette á Woburn virtuális struktúrája Esti Kornél alakja. Esti a pol
gári létélmény mélyrétegeit hivatott feltárni oly módon, hogy rámutat a világ 
kétarcúságára. »Ennek tengelyében viszont az indokolatlan tett mechanizmusa dol
gozik : Esti Kornél társadalmon kívülisége, »szabadsága« ugyanis az indokolatlan 
tettek sorában manifesztálódik, hirdetve, hogy az embernek csak ennyire futja erejé
ből ebben az elidegenült világban. . .  Esti Kornél »novelláit« írva Kosztolányi ahhoz 
a prózai lehetőséghez tért vissza, amelyet Krúdy Gyula munkált ki Szindbádjában
— mind az alteregós megoldások, mind a fragmentumtechnika vonatkozásaiban.« 
(Bori Imre). Esti jellemével kapcsolatban nem beszélhetünk se sátánizmusról, 'se 
cinizmusról. Kiss Ferenc szerint: »E s tit nem az keverte rossz hirbe, amit e novel
lákban cselekszik, hanem az, amit gondol, s amit az író állít róla.« Leghatható- 
sabban bizonyos sztoikus humor egyengeti az utat Esti öntanusítása és kétkedő 
emberszemlélete között. Alakját lényegében világítja meg a művész—polgár reláció 
problémája is, mellyel Kosztolányi több vonatkozásban foglalkozott. Estit mint 
művészt a képzelet és a forma tisztelete jellemzi (ezzel ugyanakkor utalunk a no
vellák önéletrajzi jellegére). A pénzt megveti, de tisztában van jelentőségével. 
Érzékenysége idővel iróniává edződik. Elsősorban az emberek és az utazások 
érdeklik. Önmagát így jellemzi: »N em  vagyok jó  em ber.. .  Rossz ember vagyok. 
Vagy még rossz se vagyok. Csak olyan, mint akárki más.«

A virtuális struktúra koordinátái között helyezkedik el az Omelette á 
Woburn reális struktúrája mint megvalósulás.

Voigt Vilmos szegmentálási módszerét alkalmazva a szegmentumszekven- 
cia-típus meghatározását a cselekvő személy, a cselekvés helyszíne, a cselekvés 
ideje és maga a cselekvés alapján végzhetjük (így nem pusztán nyelvi, hanem 
tartalmi-poétikai elvek alapján tagolunk).



A novella szereplőinek váltakozása által meghatározott szegmentumtípus az 
Omelette á Woburnban 6 egységet mutat: 1. a »magyar kocsi« utasai 2. Zürich 
lakosai 3. a négy frakkos pincér 4. Esti szemügyre veszi a vendégeket és a zené
szeket 5. Esti ismét a pincérektől körülvéve 6. Esti egyedül, a vendégekre, pincé
rekre gondolva. Mindezek az egységek Estihez való relációjukban kapják meg igazi 
jelentésüket.

A cselekvés helyszíne a következő képlet alapján váltakozik: A—(C)—B—C, 
amelyben A =  Párizs, B =  Svájc, C =  Magyarország, (C) pedig Magyarország egy 
előlegezett darabja, a »magyar kocsi«. A zürichi környezet a legimmanensebb, leg
részletesebben kifejtett, itt a helyszínábrázolás (egy kitérővel) szűkülő tendenciát 
mutat: a város; egy diákszálló; egy udvari szobácska (az utóbbi kettő határozatlan 
névelővel ellátva, mert csak említésként szerepelnek); a vendéglő; a Zwingli-szobor 
(a változtatni akarás szimbóluma); a tóparti pad.

A novellát két részre osztja egy élesen meghatározott időpont: »Este nyolc
kor berobogott vonatja a zürichi állomásra.« Előtte egy kínos utazás, melynek 
hosszúságát Kosztolányi azzal érzékelteti, hogy időben nem határolja körül. Az este 
nyolc után következő periódusról csak annyit tudunk, hogy éjfél előtt ér véget. 
A novella idősíkját azonban legteljesebben a novella egyetlen jelen idejű mondata 
határozza meg: »Nem  mehet vissza a szállójába, csak annyi pénze maradt, hogy 
holnap kiválthatja poggyászát s tovább utazhat.« Itt tűnik ki, hogy az egész cse
lekmény (a tanulmányévet és az utazást kivéve) a mai nap folyamán zajlott le. 
Esti ritkán közli barátaival az aznapi eseményeket, de ha mégis megteszi, akkor 
az csak ürügy, hogy a múltba, fiatalságába kalandozzon vissza; mivel ebben az 
esetben Kosztolányi meséli el a történteket Esti helyett, nem köti a szokásos narra
tív megoldás. Az idézett jelen idejű mondat átível a jövőbe, így az epikai időkeze
lésnek szinte iskolapéldájává válik.

Ha magát a cselekvést figyeljük, a következő globális egységek válnak ki: 
az utazás, a város »megáhítása«, a vendéglőbeli élmény, a lényegében sikertelen 
menekülési kísérlet. A vendéglőben történtek kompozíciója drámai: Esti eleinte 
gyanútlan; később riadt; majd rosszat sejt; zavart; ráébred, hogy kelepcébe került; 
nagyon rosszul érzi magát; kereket akar oldani — látszólag ezután következik be 
a fordulat; mindenre elszántan fizet, azonban a »pointe, a csattanó, amelyet a szá
zadvég és századelő minden kis újságcikkben, minden glosszában és főleg minden 
novellában megkövetelt« (Szabolcsi Miklós) az utolsó mondatba kerül, ezáltal külö
nös tenziót valósítva meg, mivel az ilyen befejezést csak a novella »mélystruktú- 
fá ja« készíthette elő. (A hagyományos novellát az anegdotától a fordulópont kom
pozicionális alkalmazása is elkülöníti.) Figyelembe kell vennünk, hogy a pesszimis
ta novellára inkább jellemző a szerkezet megbontása, mint az optimista novellára, 
a tragikus fordulópont előrejelzése révén.

A novella a cselekmény szintjén is szűkülő tendenciát mutat: a vonatról 
való váratlan leszállás a cselekvés és a mozgás szabadságának kifejezője, míg a 
zárórészben Estinek nincs hova mennie, cselekvései végleg elvesztik az akarati 
elemet (a sírás már csak történik vele).

Az Omelette á Woburn struktúrájával legtöbb hasonlóságot Kosztolányi Bol
dogság c. novellája mutat, annak ellenére, hogy a két novella hangulati telítődése 
ellenkező irányban alakul, és hogy a Boldogság nemcsak klasszikusnak tekinthető 
expozíciót tartalmaz (mint az Omelette á Woburn), hanem utótörténetnek felfog 
ható értékelést, értelmezést is. Ebből a szempontból az Omelette á Woburn »tisz- 
tább« kisepikai forma.

Novellánkra annyiban jellemző a filmszerű tagolásmód, amennyiben egy
másba fűződő impresszionisztikus képeket villant föl. Halasi Andor így ír Koszto
lányi prózája kapcsán: »Az igazi impresszionizmus szinte kizárja az igazi U rát.. .  
Az impresszionizmus a külvilágot tiszteli.« Míg Esti utazása a »magyar kocsiban« 
időben definiálatlan, addig Zürichben való bolyongása térben teszi elmosódóvá a 
mozgást. Ebben a térben differenciálatlan egységben egy kilengés két határpontja
ként jelenik meg a tó mint tájékozódást szolgáló motívum. A vendéglőből szaba
dulva a mozgás frekvenciája felgyorsul: Esti a Zwingli-szoborig fut, és tisztázza 
helyzetét (film  visszapergetésének effektusa). Most már a mozgás mind kisebb 
amplitúdót mutatva a tóparti vendéglő motívuma körül vibrál (céltalan sétáival 
újból és újból a vendéglő elé é r t ...), míg teljesen el nem csendesül.

Bármennyire is apolitikus Kosztolányi a köztudatban, az ideológiának és a 
filozófiának jelentős stukturáló szerep jut novelláiban. Voigt Vilmos foglalkozott

* A szereplők strukturális viszonya a következő séma szerint valósul meg:

vendégek

a »magyar kocsi« 
utasai



behatóbban ezzel a kérdéssel: »A  cselekvésnek az anticselekvéssé és bölcselkedéssé 
változtatása az abszurd törekvésű irodalom áltálában ismert fogása. . .  Az abszurd 
szemlélet ugyanakkor a látszatnál jobban ragaszkodik a hagyományos szerkesztés
hez: csupán az ellenkező színekre festi át. Nem deheroizál, hanem antihősöket 
vonultat fel; ugyanúgy a cselekményre épít, csak ezt a tehetetlenségben, a vára
kozásban látja.« Bori Imre a megalázottságot (hangsúlyozottan van jelen az Arany- 
sárkányban, az Édes Annában és az Esti Kornélban) jellegzetes motívumai közé 
sorolja. Az Omelette á Woburn alakjai csak szituációban léteznek, és csak a sze
repjátszás szabályai mozgatják őket. Estit, aki művész (a totalitást keresi), meg
alázza az ilyen helyzet. Nem tud a novella hősévé válni, mert a történések domi
nálnak cselekvései felett.

Az Omelette á Woburn sztorija a részletrealizmus technikája révén meneté
ténél resztriktívebb. Az alacsonyabb szintű közlést a sztori hordozza, a teljes köz
lés dekódolásához viszont az olvasónak »el kell mozdulnia«.*
Estinek az utasokhoz és a vendégekhez való viszonyát egyoldalú aktivitás jellemzi 
Esti részéről. Ez a viszony elsősorban a percepció szintjén valósul meg, és a sze
replők helyzetéből adódik. Mélyebb kapcsolat csak az író és Esti között létesül — 
az író a megformálás feladatát vállalja magára (Esti: » . . .  egy ember gyönge ahhoz, 
hogy egyszerre írjon is, éljen is.«). A novella alakjai diametrális egységekbe cso
portosulnak: Esti — a »magyar kocsi« utasai; Esti — a gazdagok. Míg az első ellen
tétet a felbukkanó Zürich oldja fel, a második antagonizmus emléke tovább él 
Estiben a vendéglő elhagyása után is. A pincérek katalizátorként vannak jelen. Kiss 
Endre kategóriáival élve, amikor a novella ellentétei Esti pszichikumába tevődnek 
át, egyben le is szűkülnek — így álpoén jön létre: »Egy ú j olvasói fölismerés hat 
itt úgy, mintha új mozzanat lépett volna be magába a novellába.«

A novella utolsó három mondata távolodást mutat az ún. vonalas szerkezet
től és közeledést az ún. Kurzgeschichte felé (az idő pontszerűvé válik, jelentés
montázs).

Az Omelette á Woburn jövőbeutalása Eberhardt Lámmert fogalomrendsze
rében: bizonytalan, mivel a szereplők élik meg, megkülönböztetve a biztos jövöbe- 
utalástól, amelyet az író mint a már lezajlott történet ismerője ad meg.

•
Megkülönböztethetjük a tudósítást (amikor a tudósított a tudósítótól füg

getlenül is létezik) és az elbeszélést (amikor az elbeszélés a történés és a történés 
az elbeszélés). A második esetben »az elbeszélt, az elbeszélő mű maga nincs idő
ben, s ami döntő — virtuálisan sincs.« (Bernáth Árpád) Az elbeszélésre tehát az 
igeidők szimbiózisa jellemző. Az Omelette á Woburnban a következő példákat ta
láljuk: »Most a majordomus a fejét kissé félrelibbentve a legfuvalmasabb fran- 
ciasággál megkérdezte ...«; »Ő  most összeráncolta a szemöldökét. . . «  »Most kinyi
totta a szemét.«; »Ha valaki azt ajánlja neki, hogy bal kezében kisujját levágva 
szabadulhat innen, okvetlenül belemegy az üzletbe.« — a múlt idő helyett jelen, 
így Kosztolányi valószerűbbnek tünteti fel az irreális alkut; »Mégis boldog volna, 
mintha rettenetes kaland után a halál torkából menekülne.« — a jelen idejű ige
alak érzékelteti, hogy a menekülés Esti pillanatnyi bodogságérzete ellenére sem 
sikerül, mivel a menekülés még mindig folyamatban van (a végső sikertelenséget 
a váratlanul kitörő sírás jelzi).

A novella ritmusára kiható tényezők statisztikai kimutatása a következő 
eredményeket mutatja. A szavak hosszának számtani középértéke 2,15 — tehát a 
szavak valamivel rövidebbek a Kosztolányira és Krúdyra jellemzőeknél. Ez a szám
adat a novella lirizálódásáról is tanúskodik. Az egy, kettő és három szótagú sza
vak a novella összes szavainak 8,93%-át teszik ki. Ez a frekvencia túlhaladja a 
Kosztolányinál tapasztalt általános értéket is, és ezáltal utal a ritmus különös je
lentőségére az Omelette á Woburnban. A mondatok hosszának középértéke 26 szó
tag — több, mint a párbeszédben és kevesebb, mint az elbeszélő részben szokásos, 
mivel az Omelette á Woburnban csak átmesélt párbeszédek jelentkeznek. A novel
la mellékneveinek és főneveinek aránya 0,339, ami viszonylag nagyfokú redundan
ciára utal; ugyanakkor a jelzők az impresszionizmus befolyása alatt alkotó Kosz
tolányinál metafora, metonímia, szinesztézia stb. formájában az esztétikum forrá
sai (is. A főnevek és az igék aránya a szöveg nominális voltára utal (1,61). 
A Busemann-féle koefficiens (a melléknevek és az igék arány) az Omelette á 
Woburnt a 0,56-os számadattal nem helyezi se a kimondottan statikus, se a ki
mondottan dinamikus novellák közé.

A mondatszerkezeteket vizsgálva az Omelette á Woburnban a tagmondatok 
és az önálló mondatok aránya 1,42, tehát Kosztolányi még a nyugatosokra jellem
ző rövidségen is túltesz. A mondatösszetétel foka a tagmondatok alapján:

1 2 3 4 5 6 7 8 9  tagmondat
89 db 35 db 15 db 8 db 7 db 3 db 1 db 2 db 2 db
Norden két stiláris eszményt különböztet meg: az antik cicerói stílust (szö

vevényes alárendelések) és az újlatint (mellérendelések). Kosztolányi novellája az 
utóbbi jegyében íródott. Az a jelenség viszont, hogy Kosztolányi egyes helyeken 
elhagyja a kötőszavakat, impresszionisztikus törekvésekkel magyarázható. Az Esti 
Kornél ciklus első fejezete a többi novella keretezését szolgálja; itt nyilatkozik 
Esti az elveiről: »Az a baj — panaszkodott —, hogy unom, kimondhatatlanul unom 
a betűket és a mondatokat. Az ember irkál-firkál s végül azt látja, hogy mindig 
ugyanazok a szavak ismétlődnek. Csupa: nem, de, hogy, inkább, azért. Ez ő rjítő .«

Kosztolányi gyakran él a szokásos szórend megbontásával, pl.: »Egyetlen csó
nak imbolygott rajta a túlsó part környékén, regényes lámpásával.« A hátravetés 
különösen feltűnő a birtokos viszony miatt.

Az Omelette á Woburnban Kosztolányi szinte kizárólag pont és vessző segít
ségével tagol (csak két kérdőjel és egyetlen felkiáltójel sem) — ezzel a fojtottság 
érzetét kelti, hisz már maga a kiáltás is jelenthet feloldódást.

Az ismétlések közül stilisztikailag legrelevánsabbak az azonos vagy hasonló 
szerkesztésű tagmondatok, pl. »Az első elvette kalapját, a másik lesegítette vállá
ról vásott, viharvert esőköpenyét, a harmadik fölakasztotta egy vascsacsira, a 
negyedik. . . «



A Kosztolányi-novellától szinte elválaszthatatlan a tragikus érzelmi-hangu
lati töltés, mely ironikus elemekkel keveredik. A tragikum abszurd helyzetekben 
nyilvánul meg. Az Omelette a Woburn esetében Kosztolányi egy egzisztencialista 
problémát sejtet —  az ember elveszti totalitását, és csak szerepben létezik, etikett- 
mozgást végez, ahelyett, hogy cselekedne. Estivel kapcsolatban jegyzi meg Bori 
Imre: »Megszólal Beckett témája is: az eltárgyiasodott világ.«  Akárcsak ahogy 
Krúdy Utolsó szivar az Arabs szürkénél c. novellájában a figyelem (sőt talán az 
érzelem) az ételek körébe tolódik át. Az ember—tárgy reláció viszonylagosságát 
bizonyítja Kosztolányi azzal, hogy a »magyar kocsi« utasait állatokká, bábokká 
testrészeiket tárgyakká degradálja, míg a »megáhított« város házai megszemélye- 
sednek.

Kosztolányi-Esti viszonya hazájához sokban hasonlít Ady ambivalens érzés
világához. Az Omelette á Woburn esetében sem tudott Kosztolányi szabadulni a 
kisváros, a tóparti vendéglő képzetétől (Szabadka). Erre vonatkoztathatjuk Sőtér 
István megállapítását: »É letét csak úgy érthette meg, tapasztalatait csak úgy vált
hatta át felismerésekké, hogy diákkorát, életének ezt a legháborítatlanabb, leg- 
idillib korszakát szembesítette jelenével. . .  Így vált bölccsé és ironikussá.« Az 
Omelette á Woburn kétségtelenül a diákévekben játszódik le, de ez már nem az 
az Esti, aki elsírja magát »egy rozoga gyufatartó. . .  láttán«, de még az az Esti 
sem, aki megtalálta a sztoikus derűt. Ezért a gondolatiság, a szocio-ökonómiai 
hangsúly jelentős helyet kap a novellában. Másrészt a freudi hatások is nyilván
valóak a lélekelemzés elmélyítése irányában (a kapcsolatteremtés sikertelensége 
által kiváltott frusztráció kialakulása és érvényesítése).

Ha az Omelette á Woburn érzelmi-hangulati töltéséről beszélünk, számol
nunk kell impresszionisztikus jegyeivel. Halasi Andor szerint: »Az impresszioniz
mus lírája mindig ad hoc líra. Nem lelke van, hanem végtelen érzékenysége. Nem- 
érzékenysége, csak izgalmai.«

A szimbolizmus kellékei: a színek, illatok, hangok szintén jelen vannak a 
novellában. A tíz szerepeltett szín közül Kosztolányi-toposzként jelentkezik a 
sárga szín mint a halál szimbóluma és a lila mint a félelemé. Illatok helyett a 
novellában inkább bűzökről beszélhetünk (áporodott szag, büdös állatsereglet, sa
vanyú kőszénfüst) — Esti érzékenységére hivatottak rámutatni. A hangok esetében 
ellenkező a helyzet (a tó csobogása és a wartburgi dalnokverseny hangjai kevered
nek), azonban itt is ellentét áll fenn, mert Esti szorongatott helyzete idején jelent
keznek. Az ízek közel sem kapnak olyan jelentős helyet (csak két jelző: édes és fa
nyar), mint például Krúdynál.

A novella nyelvét két stilisztikai réteg alkotja: egy szinte vulgárisán köznapi 
(a diák-zsargon elemeivel) és egy finomkodó. Mindaddig, míg Esti a saját megszo
kott nyelvét érvényesíti gondolatai megformálásában, iróniája megvédi attól a ki
szolgáltatottságtól, mely a szerepcsere kényszeréből következik. Ha csak a stilisz- 
tikailag releváns szavakat figyeljük a novellában, már kialakul előttünk a novella 
erőrendszere. Az »árnyékszék«, »falóca«, »cifra rongyok« és »dunyhák« világából 
indul a történet, hogy később az »ódon kastélyok« közé vezessen, ahol a tavon 
»regényes lámpású csónak imbolyog«. Még tovább haladva azonban az éterikus 
hangulat mind groteszekebbé válik — Kosztolányi az ironikus hatást a pincérek 
»báli!ovag-készségének« és Esti igen prózai jóllakási törekvésének szembeállításá
val éri el. A novella zárórésze a stilémák tekintetében is rekapituláció, de már 
minden ironikus kicsengés nélkül.

e

Szemantikai szempontból legtöbb összefüggés két helyzet körül alakul ki: 
amikor nyilvánvalóvá válik, hogy Esti fedezni tudja költségeit, és örömében nagy 
borravalót ad, és amikor Esti sírva fakad. Mindkét helyzet váratlanságával, és ha 
nem maradunk a felszínnél, motiváltságával lep meg. Kosztolányi legjobb novellái
ban a közvetett megnevezések igénybevétele szemantikai nyitottsághoz vezet. En
nek másrészt nem mond ellent, hogy az ideológiának jelentős szerepe van a cse
lekmény kialakításában (a szemantikai nyitottság nemcsak a bizonytalanság lég
körét segít megteremteni, hanem szemantikai dúsítottságot is kivált).

A novella két kiemelt helyzete közvetett megnevezés. Az első a szerepcsere 
sikertelenségét magyarázza — már nemcsak az anyagi helyzet, hanem az érzésvilág 
(amely a pszichológiai szempontjából már a mélyrétegbe sorolható) és annak meg
nyilvánulása is antagonizmust mutat a »patríciusok« és Esti között. A második 
kiemelt helyzet arra utal, hogy az Omelette á Woburn szemantikai kicsengése az 
érzelmiből értelmivé, majd ismét érzelmivé válik; Kosztolányi a jelentést absztrakt 
szférákig viszi, a filozófia viszont nyilvánvalóan a cselekvés ellensége — a sírás a 
tehetetenség megnyilvánulása.

Az Omelette á Woburn a címadásban idegenséget ébreszt, ugyanakkor titok
zatossá teszi a novellát (Kosztolányi az 1930-as években részt vett az ortológus 
mozgalomban).

A jelentés síkján a novellát még egy tényező döntően meghatározza: a 
zürichi tartózkodás csak haladék a »szegény hazába« való visszatérés előtt. A fe
szültségoldás (katarzis) elhagyása tehát ebből a szempontból is indokolt.

A novellát a mű immanens struktúrája és a valósághoz való viszonya szem
pontjából értékelhetjük. Az előbbiről a fentiekben volt szó, az utóbbit is érintve. 
Összegezésül Bóka Lászlót idézhetnénk: »Kosztolányi legnagyobb szabású kísérlete, 
hogy elveit és költői gyakorlatát, életét és műveit egyensúlyba hozza, az Esti K or
nél vo lt.« 124
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felé

Pap József: Rendhagyó halászás. Fórum, Újvidék, 
1974.

Ha Pap József költészetének alakulási ívét figyeljük, 
úgy elsőként a világlátásában, versépítkezésében, nyel
vi tudatában megmutatkozó eltérések egymást gyű
rűzve érintő, súroló egymásmellettiségét érzékeljük, 
majd, már a figyelmesebb olvasás során, az eltérések, 
különbözőségek egymásrautaltságát, az együvé tarto
zást. A viszonylag keveset író költő költészetében a 
kritika joggal »fedezhetett fel« több verskorszakot, 
elemző módon közelítve meg költészetét különböző 
verstípusokat figyelhetett meg és írhatott körül. E 
különbözőségek új verseinek távlatából szemlélve jól 
mutatják az alkotói út elveszített és meglelt bizo

nyosságait, ám sajátos módon az alkotó természet 
állandóságáról, változatlanságáról és a korán magá
énak tudott költői feladatvállalás következetességé
ről is tanúskodnak. A verskeresés útelágazásai az 
élményi költőt értelmezik, a létélmény teljességére 
való »rálátás« lehetőségeinek a keresését mutatják 
fel. A felszíni létbenyomások s a megverselhető élmé- 
nyiség ellenében vívja meg a maga mindennapi har
cát ez a költészet, a léttapasztalatok szellemivé eme
léséért. Nem metaforikus általánosságban, hanem 
konkrét jellemzésként fedi ezért Pap József verseit a 
»sűrített élet« kifejezés. A versírás a megélt valóság
világ intenzív »újraélését« jelenti, miközben a világ 
értelmezhetővé válik, s az ebben az értelmezhetővé 
vált világban körvonalazódó költői én megszabadul 
zárt, fojtogató individualitásától, az emberi, közösségi 
lét kapilláris törvényszerűségeit metafizikus-költői 
gonndolatisággal átsugározva a maga léthelyezetében 
közösségi jegyeket fedez fel. A költői értelem az egyén 
léthelyzeteit, állapotait, létélményét társadalmi körvo- 
nalazottságában ragadja meg; az egyéni létezés legsze
mélyesebb tartalmai mint az egyéni látószög által 
sarkított, belülről megélt közösségi lét kérdései ve
tődnek fel, jutnak jelentéshez, — a korai versekben 
éppúgy, mint a legújabbakban.

Pap József költészetének elkötelezettsége az embert 
szolgálja; versei a szüntelenül alakuló, »ránk 
bízott« jelen valóságát értelmezik, — az egyetlen 
emberi élet élményi megéltségének látószögéből, de 
sohasem az egyéni létezés »ablaktalan sötétkam
rájába* bezárkózva, mindig egész arccal, nyi
tott szemmel fordulva a külvilág felé. A Rés köteté
nek egyik legteljesebb értékű versében, a Hívások, 2- 
ben, melyet az új kötetbe is áthozott El nem tapos
ható csillagok címen, az ellentétező képek, a »külső« 
és belső« erővonalak egymást feszítő szorításán felül
emelkedve jut el e költői magatartás etikus követel
ményének megfogalmazásáig; — belőle költészetének 
gondolati tartópillérei is kiolvashatók:

Ne is menekülj szemhéjad sövénye mögé

I t t  forgunk lengünk 
Kiszögezve is 
Önkényesen

E l nem taposható csillagok

Az érzések nyílt vallomástevésének költői realizmu
sa és a »szemhéja sövénye mögé menekülő« költői 
képzelet szemlélődő bensősége jelzi azt a két szélső 
határvonalat, amely között Pap József költészete ala
kul. E költői magatartás gondolati, etikai távlatisá- 
gát az egyéni lét élményi meghatározóin túllátó, fela
datvállaló költői értelem humanizmusában, ember- s 
életszeretetében találhatjuk meg: a gondolattal meg
szűrt, fegyelmezett élményiség és az aktív humaniz
mus, az önkifejezés és feladatbetöltés kettősségének 
hitt egységében. A »fö ld  törékeny értékeit« féltő illyési 
elkötelezettséggel rokon az ő »legalább egyetlen vi- 
rág« igazát, szükségét meghirdető humanizmusa. (Ál
lásfoglalás)

Ez a korán tudatosodott, kezdettől fogva vállalt eti
kus magatartás azonban, mely szellemiségében és 
megvalósulásaiban korszerű költészetünk egyik elő
őrsét is jelenti, nem mentesíthette Pap József köl
tészetét a sajátos látószög keresésének, a sajátos 
nyelv kialakítási kísérleteinek bizonytalanságaitól, a 
világlátásában és versnyelvi tudatában megmutatko
zó különbözőségektől. E különbözőségek az új kötet
ben is fellelhetők, bár sokkal jellemzőbbek a Rés 
anyagára, és anélkül, hogy erőszakosan egymás
hoz akarnánk közelíteni őket, két élesen kirajzolódó 
versépítkezési irányról szólhatunk. A versépítkezés 
egyik (hagyományosabb) módját a jelképes erejűvé 
növesztett élményi tartalmak felmondását vállaló 
versmagatartásban ismerjük fel. Az Otthonról írják, 
az Osztályfőnöki órán típusú versekben tapasztaljuk 
ezt az egyszerűsítő világlátást; az elmondás beszédsze
rű közvetlenségében itt az érintetlenül, formálatlanul 
hagyott élményanyagot érjük tetten. E versek naiv 
szimbolikája mögött felsejlik ugyan a keresetlenül 
vissza-visszatérő emlékek önmagukon túlható értel
me, költői többértelműsége, ám a láttatás egysíkú
sága nem tud ezzel a költői többértelműséggel meg



küzdeni, az elmondott emlék nem képes a vers jele
nében való alakuló/alakító szembesülésre. Mégis meg 
kell jegyeznünk e verseket Pap József költészetének 
egészében elfoglalt helyzetük miatt. Az itt tapasztal
ható nyelvi egyszerűség, beszédszerűség, lényegesen 
átalakulva ugyan, jelentős kitérők után és mellett, 
szerkesztetten és összetett világlátást feltételezve, 
Pap József legjobb verseiben tér majd vissza.

E versekkel párhuzamosan íródnak meg azok a ver
sek, melyek nyelvi tudatát a költői képek eluralkodá
sa jellemzi, s ahol a modern költőnek a szavakkal 
vívott küzdelmét érzékeljük a csak versben megra
gadható sajátos élményi tartalmak kivetítésé
ért. E versekből teljességgel hiányzik a beszédszerű 
közvetlenség formai-szerkezeti lazasága, esetlegessé
ge; a vers nyelvében és szerkezetében »feszessé« lesz, 
nem vállalja már az »elmondást«, sőt, mintha végér
vényesen lemondott volna az elmondható, magukért 
beszélő dolgokról. A Fa sziklák közt, a Megváltott tí
pusú versekre gondolunk, ahol a szóképek, a »súlyos 
szavak« montázsszerű kötődéséből, az egymás mellé 
egy belső értelem által került szóképek láncolatából 
bontakozik ki a versek világa. Itt minden szókép a ma
ga holdudvarán belül teljes jelentésében aktivizált, fo- 
kozhatatlan; kötődései révén kell átértékelődnie, kon
krét jelentéshez a vers egésze által teremtődő költői 
értelem összetevő elemeként jutva. A vers nemcsak 
hogy kimozdul itt az »elmondás« egysíkúságából, 
passzivitásából, hanem ezzel összefüggően a »kész« 
élményekkel való építkezés lehetőségeitől is elzárja 
magát. »Alábukik« az élmények, benyomások, hangu
latok, megtörténések egymásnak ellentmondó, felszínt 
kavaró zajlása alá, s amit felhoz, az eredendően új, 
egyszeriségében megragadott és felmutatva általáno
sított tudattartalom; a » fel merülés* költői-nyelvi vi
szonylataiban kikristályosult, alakot nyert a létezés 
egy vetületét, árnyulatát átsugárzó, költői képek rács
hálózatába sűrített értelem.

Hankiss Elemér a modern költőnek ezt a törekvését 
így jellemzi: » . . .  verseikben azzal küszködnek, vagy 
játszanak, ki-ki természete szerint, hogy a szavak, a 
mondatok újra és újra értelmetlenné, semmitmondóvá 
üresednek, képtelenek már megtartani vagy megra
gadni a megszokott, hajdani jelentésüket, s újra és 
újra kísérletet tesznek arra, hogy valami ú j tartalma
kat találjanak«. A vers azonban néha ellenáll a szán
déknak; a képi jelentések rácsszerkezete olykor nem 
bírja el a jelentésbeli megterhelést, az egymás mellé 
helyezett szóképek »szó-kristályokká« merevednek és 
mozdulatlan súlyosságuk, tömbszerűségük szétfeszí
ti a verset. Olykor pedig, például a Kezdet címűben 
tapasztalhatjuk ezt, a szóképek rácsszerkezete rejt
vény-képpé lesz, mely jelentésbeli megoldását önma
gán kívül hordozza (néha a vers címében), és nem, 
vagy csak nehezen nyílik meg a befogadás előtt.

Pap József legjobb verseiben mintha e két élesen el
különíthető versépítkezési útirány tapasztalatai ösz- 
szegeződnének egy magasabb szinten. Kitérőnkre ed
dig azért is szükségünk volt, hogy e szintetikus látás
módra és versépítkezésre, a meglelt s már el nem 
veszíthető sajátos hangra, mellyel ilyen tiszta alakban 
először a Rendhagyó halászás c. kötetben találkoz
hattunk, rámutathassunk. Versnyelve egyszerűsödik, 
bátran merít a valóság köznapi szókincséből, anél
kül, hogy a »kész« élmény felmondásának passzív 
szerepét, a jelképes beszéd kitérőit vállalná. A szó
képek, a »súlyos szavak« montázsszerkezete helyett a 
megszerkesztett mondategyüttesek lesznek a vers
nyelv elemi összetevői. Az »egyenes beszéd merede
két* közelíti meg ezekben a versekben, — gondoljunk 
a Visszavágott eperfák, a Záradék, az Élő táj, az 
M. virágai, az Akár a szólni képtelen, a Végezetül, 
a Rendhagyó halászás, az Űtmenti üszkös fákra cí- 
műekre, egész költészetünk antologikus értékű darab
jaira — , bennük a modern ember életszemléletére; 
a költőnek tájhoz, a maga közösségi, történelmi lété
hez, a költészethez való viszonya itt klasszikus tömör- 
ségű, fegyelmezetten pontos versmondatokban fogal
mazódik meg. Az érett bölcsesség kiegyensúlyozottsága 
üzen ezekből a küzdve kiismert-megértett életről a 
hivő és hitét őrző ember hangján számot adó ver
sekből.

Pap József költészetének feladatvállaló humanizmusa 
is e versek világképében teljesedik ki. Az emberi 
létezés ellentmondásoktól terhes tartalmait átminő
sítő, megvédendő értékként felmutató gondolatiság, 
Pap József egész költői világképére jellemzően, a ter
mészet és az ember, pontosabban, a természeti lét 
és az emberi létezés bonyolult viszonylatainak átgon
dolásával jut a legközvetlenebbül kifejezésre. Nem a 
táj hagyományos költői motívumáról van itt szó, nem 
a tájról, amihez ragaszkodni lehet, vagy vele szembe
helyezkedni, a választott költői szereptől függően, 
hanem a saját törvényeit élő, azokban veszélyeztetett, 
az embert kitelj esítő, körülvevő táj / természet és az 
ember szövevényes összetartozásáról, mondanánk, a 
közöttük felismert érdekszövetségről, cinkosságról. 
E szövevényes kötődések átgondolásával Pap József 
költészete az emberi létezés legárnyaltabb tartalmait 
tudja megnevezni.

Az értelemmel vágyott, a teljes, az önmagát ismétel
ten újrateremteni tudó életre a természet, a Tisza, 
egy fa, egy virág öntudatlan élnitudásában ismer rá. 
Így lesz a Tisza című vers az áradóan gazdagnak, el- 
pusztíthatatlannak, öntudatlanságában is bölcsen szer
vezettnek látott természeti lét himnikus dicséretévé, 
a diadalmasan megújuló, termékeny létöröm forrá
sává, — szemben a meddő, álmodozó emberi passzi
vitással. A természetet még egészen közelről látó 
és ösztönösen érző költői szem alkothatta csak meg 
e barokkos telítettségű a természeti mikrovilágot lát
tató, magával sodró dinamikájú versképet:

Ismeretlen jelekre bukkanunk, 
Rejtelmes rajzások nyomaira —
Ahogy a halak némán elsurrannak, 
Ahogy a kagylók gyáván becsukódnak,
A tiszaviráglárvák mélyedbe fúródnak,
S érik mindegyik makacsul magában, 
Hogy kinyíljon a tűző napsugárban, 
Hogy elpusztuljon egyetlenegy nászban. 
Hát így vagyunk, folyom,
Így vagy te szemérmetes:
Tavaszelőn is a vad áradásban 
Feszülő öledben rajzó bujaság van.

A természeti lét itt feltárt jellemzői, létmozzanatai 
mint veszélybe került, megvédendő értékek, s egyúttal 
mint az emberi, közösségi lét éléséhez, az emberiesült 
világrend eléréséhez, kialakításához irányt mutató 
tartalmak tudatosulnak e költészet világképében. A 
természeti lét tartalmainak metafizikus-gondolati át- 
hasonításával jut humanisztikus jelentéshez a »fecs- 
ke formájú vers« játékos naivitása is, éppúgy, mint 
az »egyetlen virág« vissza-vissza térő metaforája. Az 
én időm  lírai hőse, ki léte »Torlaszaiban titkol egy 
virágot«, miközben: ^Szögletek közé horpad a lét / 
/ Gömbölyűsége lassan elszivárog«, a Tisza című 
versben megcsodált, áradóan gazdag létteljesség kép
zetét idézi meg, menti át, világa létmelegét, a maga 
létbiztonságát őrizve meg általa. S a vers, Pap József 
verse, mindig e létmelegség megőrzésének a szolgá
latában áll, értelmét, küldetését, el nem veszíthető 
hitét leli meg e szolgálatban. Másfelől a »letarolt, 
agyonhajszolt tá j« intelme vezeti el a költőt a Pisz- 
kozat című vers kihívóan költőietlen, »prózai« gesz
tusának megfogalmazásához, a meghirdetett cselek
vésvállaláshoz; a verset, mely szövegkörnyezetében 
jut teljes jelentéshez, költői magatartásának legkiéle- 
zettebb s egyben legjellemzőbb megváltásaként, doku
mentumaként tarthatjuk számon.

Pap József költészete, bár tudja, érzékeli, átéli a min
dennapi lét tragédiáit, a »nélkül« egzisztenciális lét
helyzetének dermesztő kopárságait, sivatagait, szel
lemében felül tud emelkedni azon, mindig meg tud 
térni »bizakodása fénygyökereihez«. S ha szembe is 
kerül az életélmény kifejezhetetlenségének a »sívó a 
szó« alkotói/gondolati dilemmájával, sohasem jut 
el a költészet mint szolgálat értelmet tükröző szere
pének megkérdőjelezéséig, önmagába maró kéte
lyéig.

danyi magdolna



hintázástól
a
koponyatörésig

Podolszki József: Koponyatörés. Fórum, Újvidék, 
1974.

Kevés elsőkötetesnél észlelhető akkora bátorság, a 
pózokban is annyi eredetiség, mint Podolszki József 
első könyvében, a Hintában. A rend, a forma és a 
megállapodott életvitel ellen tiltakozott itt a legkü
lönfélébb módon a primer indulatokból, az ösztönök 
gyermetegen szabad játékából könnyeden kiugró ma
gatartás, a (részben) magateremtette béklyókat tör
delő hedonizmus és a neki megfelelő ellenesztétika. 
Az életérzésnek e töménységében, a meglevő érték- 
rendszerek erőszakos tagadásában, a rombolásnak és 
a tagadásnak abszurd azonosításában a kezdők szo
kásos gyámoltalan tapogatózása döbbenetesen ide
gen volt e — szarkazmusukat chaplini pózokba átját
szó — soroktól, melyek mögött a mai számos életle
hetőség között feszülő, saját ellentmondásainak tuda
tában vergődő egyéniség szívós önkontrollját, költői 
önkritikáját éreztük. — Íme, én kiélem, ki kell él
nem, amit ti gyávaságból (»okosságból«) lefojtatok, 
ugyanakkor racionalizmusom alapvetőbb látszólagos 
romantikámnál, így lehetek tőletek mélyebben és 
ugyanakkor magasabban is — e bűvészmutatványt 
olvasom ki most az öt évvel korábbi versek és pózok 
fekete mosolyaiból, mikor még a Iehorgadás és a 
harcvágy egymást erősítő motívumokként hatottak 
költészetében, novelláiban, esszéiben és publicisztiká
jában egyaránt.

Akkor a szélsőségek kiegyenlítődése, az egyéni létél
mény és a társadalmi tudat közös egyensúlyra talá
lása, egy kollektív líra, a társadalmi ember frontális 
szembehelyezkedése volt kialakulóban a külső és bel
ső ellenséggel szemben. A Koponyatörés versei nem 
mutatják ezt az ívet, irányváltást szenvedtek: innen 
is a címük. Az agy, az értelem, a magánélet és a tár
sadalmi cselekvés bomlásának dokumentumai, de 
nem formájukban, mint a tipikus mai versek ha
nem tartalmukban. Podolszki versének hőse figyeli 
önmagát és helyzetét. Lehetőségeinek köre bezárt, fö
lényének szabadsága mégis megmarad. »Higgadt bé
naság* — bukkan fel első könyvében; nos, az akkor 
leütött hang azóta alapmotívummá erősödött. Látá
sának jellemzésekor hadd idézzük az egyik Faulkner 
-hős belső monológját: »Mán inkább olyat látok én, 
mintha minden emberben ott lakozna egy valaki, 
túl van észen és embertelenségen, oszt ez a valaki 
úgy figyelné egyre az ember minden cselekedetét, 
eszest is, esztelent is, egyforma borzadállyal, egyfor
ma megrökönyödéssel.« Podolszki versének énje nem 
»túl« van, hanem »között«, az ész és az embertelen
ség malomkövei között. Többször lendül a hit felé, 
kísérlete azonban mindig meghiúsul, mégis van ereje 
világosan és fegyelmezetten — de ekkor már »túl« — 
beszélni a bomlásról, a rendezhetetlenről. Íme az ars 
poetica, a vallomás a világról, a versről, a személyi 
lét súlytalanságáról: a »túl«-ról, az egyértelműseg 
képtelenségéről:

Megszűröm a szót.
Az Igéig.
Egyértelmű salak hámlik rólam.
És kibontakozik lassan
a rendezhetetlen.
Utak mindenfelé.
Fordul a szellem
és forgolódik.
Megadatott a végső bizonytalanság.
Arkhimédészi pontom idegen.
Kételkedem.

Podolszi második verseskönyve már ritkán kerüli el 
a lírai költészet általános ismérveit, a rejtőzködő 
képi beszédet; verseinek többsége a költői én tárgyi- 
asulását, alakoskodó játékát mutatja. Most is a hiány
érzet adja a hajtóerőt, de a költői én az egykori szik
rázás helyett merengéssel fúródik a dolgokba. Ami 
a legtöbb mai fiatal költőtől megkülönbözteti, az az, 
hogy Podolszki viszonylag közvetlenül mondja ki, 
vagy legalábbis képei révén egyértelműen sejteti, 
hogy nincs értelem. Verseinek nagy paradoxona: oko
san beszél az elhülyülés réméről; önfegyelemmel kí
séri a folyamatot, aminek oly sokan öntudatlanul 
adják át magukat. A vegetációt, az élet visszáját éli, 
ám a lappangó hiányérzeten egy méltóbb, egy élete- 
sebb élet szükséglete süt át. Lehúzó erői nem szédí
tik el, még kevésbé szórakozik a »csökevényesedés 
játékszerei között«, miként első könyvében írta. E 
verseknek a tudatosság az egyetlen fegyvere az ellé- 
nyegtelenedéssel folytatott küzdelemben, midőn a 
tapasztalat minden területen a lényeg és jelenség 
hasadásáról hoz hírt. E legfőbb élmény a szavak 
kiürülésének metaforájában fejeződik ki a leghite
lesebben:

és a szó kiáradt medreiből 
hullámokban jö tt 
nem akart lankadni 
csak öm lött buzgóit 
tengere
ellepte a szemhatár 
teljes körét

Ür van hát a megnyilatkozások mögött; a szó színte
len, szagtalan és közömbös, mint a víz. Teljes-e 
ez a nihilizmus? Némi menedéket a szerelem ad, de 
ezt is már fellobbanásában kitölti a Iehorgadás hi
dege. Nem nyújt kielégülést, csak csömört. Hiába 
szökell az Énekek éneke magasságába, hirtelen lezu
han, mert »a te nyelved izlelőbolyhai / és az enyé
mek / hordják a vásott enyhülés / üres igéreteit«. Van 
egy ígéretesebb lehetőség is: az átszellemült kitárul
kozás a kozmoszba és az emberiség jövőjébe: a »ter- 
mészet-egység« és az »ember-isten« felé, még ha e 
perspektívának »az ember műve« is az ára. E kitűnő 
verse — a Közös kohóban — villantja fel a fénybe 
vezető nyílást:



vajúdik az ember 
kialakulóban
e megformálódás anyaga és öntőformája vagyunk
m ikor szeretlek
amikor féllek
akkor is
mindig
m ert ez a mi létünk 
és tart még a munka

A »megformálódás anyaga és öntőformája vagyunk« 
költői erejű, a »féllek« (ti. »félek és féltelek« jelen
tésű) kifejezése pedig majdnem olyan erős, mint 
Weöres »arcomod«-ja. Nem véletlenül, hisz e versek 
legszembetűnőbb affektusa, legerősebb hangulati szí- 
nezője a félelem, ami olykor — tárgyiasulás helyett
— szecessziós játékra csábítja; s mint az ifjú Kosz
tolányi, a gyermekkorban találja meg szorongása 
okát, az életérzés folytonosságának első láncszemét 
(Három szorongok). Innen van az, hogy Podolszki 
költői érzékenysége a repülőgép röpcédulái láttán 
bombára asszociál (Röpcédulák), a vadászok, a haj
tok és a vad látványa pedig morális ítéletre, allegori
kus kettőségre ösztönzi. Egészen ártatlannak, köny- 
nyednek, már-már játékosnak tűnő pillanatképe pe
dig groteszk fordulattal fejeződik be, amikor az autó
buszból kilépő utasokról a vers utolsó sorában kide
rül, hogy a »gallérokat / és vastag prémeket« nem a 
fejükön »viselték«, hanem a »fejük helyén« (Ma lát
tam a telet). Podolszki ironikus költői racionalizmu
sa egy ízben invokálja is hű árnyékát: »félélmem ne 
hagyj el / já rj helyettem is« (Fölösleges). Máskor 
látomássá növeszti: »az éjszaka állatai lassan előbúj
nak / csak szemük villan még / egyelőre csak orr
lyukaik tágulásán és remegésén / kísérlik lemérni J 
dús-e a préda« (Az éjszakára várva). Az olyan versek 
pedig, mint a Variációk késsel és a Mesterlövész a 
háztetőn, a borzadályból, a humánum veszélyeztetett
ségéből alkotnak mazochisztikusan groteszk játékot. 
Vannak költőietlen látomásai is, melyek riportszerűen 
és filmre emlékeztető gyors vágásokkal nagyítanak 
jelképes erejűvé és kozmikus méretűvé olyan esete
ket, amikor az ember csak rettegő szemlélője 
lehet hatalmas, szinte már monstrummá misz
tifikálódott gépeinek. A Baleset című versben 
a vonat kisiklása, a mindennapi életben fenye
gető egyedi jelenségek tapasztalata a »termé- 
szet-egység« vágyában és a jövő ember-álmában 
elért teljességet billenti fel. Egyfelől panteista-pánhu- 
manista teljessége képzetének, másfelől elveszettség- 
-érzetének pólusai cikáztatják elénk — itt immár a 
képek tobozódásában, a logika ellenére — Podolszki 
ambivalens vízióit a hit és a kétely kibonthatatlan el- 
vegyüléséig. Ilyen a Munkaszervezés című kötetzáró 
ciklus első két verse, mely után az apokaliptikus-irra
cionális hang erősödik fel, s a Radnóti-i »rettentő sza
vak tudósa, Ésaiás« — Füst Milán a Tél című nagy 
versének hangnemére és képméretére emlékeztető 
hallucinációkban.

De mi van a költői én mögött, ahonnan ez születik? 
Ennek figyelembevétele nélkül — szűkebb esztétikai 
alapon — aligha szólhatunk a költői fejlődés pers
pektívájáról. Egyfelől az önnön mélységeibe folyto
nosan visszahulló egyéniség, aki már-már létezése mi
nimumáról, a sziszüphoszi gesztusról, a helytállás ezt 
jutalmazó tudatáról is lemond; másfelől az »objektív 
valóság«: a megválthatatlanná görcsösült emberi vi
szonyok és a mechanika törvényei szerint a végtelen
ségig növelhető és szaporítható — s ezzel mértani 
arányban a lényeges emberi problémákat elkendőző
— gépek: a termelő erők. Erről a rémet látó túlérzé
kenység, amarról a kiismerhetetlenségében emberte
len mai élet. A század első felével a költői én naiv
nak bizonyult lehetőségei is elviharzottak: az im
presszionista úszás a dolgok felszínén; a szecesszió 
álmélységekbe fúródó, nekilendülve filozofálgató ön
tudatlansága; a futurizmusnak — a géptől való nagy 
távolságából eredő félelmét ordítva-azonosulással 
kompenzáló — barbár akarnoksága; az expresszioniz- 
mus dolgokon és embereken átsugárzó misztikus — 
a világháborúkról el nem feledkezve: struccpolitikus
— pánhumanizmusa; az emberek és a dolgok kozmi
kus értelmetlenségén »égberöhögő« (Illyés), őrültsé
gében is a legjózanabb — mert legbelül mindent új
raalkotni vágyó — dadaizmus, és ennek csendesebb, 
freudian elmélyültebb változata: a szürrealizmus. Po
dolszki átélte, megtanulta és végigbillentyűzte vala
mennyit, sőt, még mindig merít a kelléktárukból. De

ez csak technika és csak a tudatos alakoskodásra, 
a költői én objektiválásához nélkülözhetetlen szitu
ációteremtésre jó, hogy formát kaphasson a sztoiciz- 
muson, de még a nirvánán is túli lélekállapot.

Van egy újabb, s egyben klasszikusabb formalehető
sége is: a dalba-rejtőzködés, sorsunknak kellemes, 
balladás borzongássá szépítése. Ez is egy megoldás, 
s ha csak költő kívánna lenni Podolszki József, talán 
a legkézenfekvőbb. Nem hiába emelte könyve első 
helyére népköltészeti ihletésű verseit, melyek között 
talán a Zsombék rejts el a legtisztább beleérzésű:

zsombék rejts el 
nádas nyelj el 
folyó vígy el 
bánat lep el

s bánat ha elleptél 
folyó kivetettél 
nádas fölszabdaltál 
zsombék rám szakadtál

tudom már 
tudom már 
zsandár sosem voltam  
betyár nem lehettem

Podolszki József költészete nemzedéke és bizonyos 
értelemben a mai ember válságának, s e válság fel
oldási lehetőségének dokumentuma. Nem állítja tudá
lékos labirintus elé a befogadót, de nem is hazudja 
az őszinteséget. Már nem tetszeleg az önpusztulás
ban és a kéjelgő naturalizmust is meghaladta, hogy 
puritánul hiteles emberi felelősségű dokumentum
ként harcolja ki helyét világunkat alakító szelle
münkben.

vajda gábor

termékeny
bolyongások
sehol
vagy
valahol
Kormos István: N. N. bolyongásai. 
Szépirodalmi, Budapest, 1975.

Számtalan verseskötetet jellemzett már így a kritika: 
»lírai önéletrajz«, »verses visszaemlékezés«, vagy hogy 
a gyermekkor képei, a múlt emléke gyakran felbuk
kanó inspiráló motívumai az adott költészetnek. S 
ebben végső soron semmi különös sincs, hiszen a 
költészet örök sajátossága az emlékezés, az időben 
való visszanyúlás addig latens, az öntudat felszínére 
nem jutott, vagy éppen ellenkezőleg, determináló ere
jűként tudatosodott múltbeli mozzanatokhoz.

A költészet (s elsősorban nem a kiegyensúlyozott, tö
rések, válságok nélküli, végig egyszintű —  követke
zésképp egyhangúbb — költészet, hanem a folyton 
forrongásban levő, tér és idő, egyén és közösség viszo
nyának szintjén nagyobb változásokat, válságokat 
megélő költészet) folyton hátranézésre, számadásra 
is kényszerül. A költő jelenében múltja is ugyanolyan



érvénnyel van jelen, mint az »itt« és »most« megany- 
nyi meghatározottsága. A kérdés csak abban áll, hogy 
a költő hogyan viszonyul a múltjához. Az emlékezés 
hangja melankolikus-nosztalgikussá is lágyítható, a 
múlt megtagadható, de ugyanúgy abszorbeálható is a 
konkrét költői jelen számára. Ettől a viszonyulástól 
ugyanis, ha nem is abszolút, de meghatározó mérték
ben függ az adott költészet milyensége (minősége). 
Mert a költő számára természetesen mégis a jelen 
a fontosabb, hisz fizikai léte közvetlenül ebben rea
lizálódik, s tudata, alkotásaiban kiépített költői vilá
ga is a jelen által kiváltott reflexió, a »most« hely
zetére adott válasz.

A költészet tehát csak akkor válhat igazán élővé, ha 
a jelen szituációjában egzisztál, ha ennek feszültségei, 
válságai határozzák meg. így a múlt, a emlékezés is 
csak a jelentől feltételezve jelenhet meg a versben, 
nem egyedüli, magában való módszerként és nem 
végső célként, csupán eszközként. (Ez azonban ko
rántsem zárja ki a múlt eszköz voltában is fontos 
strukturáló elemmé való emelkedésének lehetőségét.)

A költészet nem rekedhet meg a múltnál, mert úgy 
semmiféle értéket nem képviselhetne most és itt a 
ma embere számára, aki testi-szellemi létét a jelen 
szituációjában kénytelen realizálni. Mert a donqui- 
jotteria ténylegesen éppúgy halált jelent az ember szá
mára, mint a jelen tagadása a költészet számára.

S abban, ahogy — konkretizálva immár — Kormos 
István az »élet októberéből« visszatekint, a költő 
(költészet) múlthoz való viszonyának kérdése hatvá
nyozott fontossággal vetődik fel.

Mert Kormosnak, Kormos költészetének múltja van. 
Bizonyította ezt gyűjteményes kötete, a Szegény Yo- 
rick (1971), mely egy sajátosan modern hangú líra 
színével gazdagította a magyar költészetet; s para
dox módon az egyéni hang leütésének első nagy
szerű megvalósulásai, a kötet verseinek nagyobb fele 
több mint két évtizeddel korábbról volt keltezve.

Ennek a múltnak a tájait bolyongja be most költőnk, 
élete delén is friss erővel, komolysága mögött is 
örök könnyedséggel, nyegleséggel és pajzánsággal s 
jó  adag (ön)iróniával.

Kormos István múltja azonban nem az ember
öltő által körülhatárolt korból áll, az ő múltja sok
kal régebbi időkből veszi kezdetét. Ügy is mondhat
nánk: az idők kezdetétől való. Hisz a költő nem ha
tárolja körül, nem zárja szűk korlátok közé múltját, 
s éppen nyílt volta a legfőbb jellemzője ennek a 
mútnak, ettől válhat örökidejűvé Kormos István köl
tészetében.

Ha határa nincs is, de sűrűsödési góca mégis van en
nek a múltnak is: a transzcendencia — s ez kettős 
alakzatban. Egyrészt mint a dogmától meg nem fer
tőzött lelki hit tiszta misztikájú, »messzi fényéveken« 
túli, ősi korszaka, másrészt mint a gyermekkorban 
külsőségeiben megismert bigott vallásosság emlék
ként való újraéledése. A transzcendencia révén tágul 
tehát kozmikus idejűvé Kormos költészetének világa, 
de egyúttal a transzcendencia köti is le egy szilárd 
ponthoz — s itt már a transzcendensből a földi való 
realitásába csap át a múlt kormosi költészete.

Tremészetesen közel sem arról van szó, hogy Kor
mos »istenes verseket« ír (nagyon is árulkodó a frics
ka, amit »Pál, a pápabácsi« és »tóthtihamér atya« kap 
és nyílt a »nem segít semmi ima rajtad, / nem segít 
semmi ima rajtam« felismerés is). A  bibliai zsánerké
pek, a keresztény motívumok mind azért szükségesek, 
hogy vershelyzetet szolgáltassanak, szituációt, amely
ben a költő — látszólag személytelenül, a helyzeten kí
vül maradva, de valójában nagyon is benne élve — sze
mélyes, egyéni, de méginkább általános emberi tar
talmakat fogalmazhat meg. A transzcendenciát meg
fosztja minden misztikájától, nem lázadó-eretnek cél
lal, hanem hogy benne minden földinek immanens 
megfelelő valóságát feltárja. Ebből adódik azután az 
is, hogy ez a viszonyulás látszólag groteszk torzítású 
ábrázolásmódhoz vezet. (Erre még visszatérünk.)

Minden költészet természetszerűen magáénak vall
ja az egyetemes költészet múltját, annak eredménye
it, értékeit. A költői örökség szerves része a költé
szet gyermekkora (időbeli és nem értékmérő tekin
tetben!), az ősidők költészete, a szájhagyományozó

népi költészet is — s Kormos Istvánnál a népkölté
szeti ihletés még hatványozottabb jelentőségű szerep
pel bír. Hogy költészetének egyik kútfőjét, inspiráló 
elemét a magyar és a magyarral rokon népek fol
klórjában kell keresnünk, bizonyítja a Szegény Yo- 
rick Szarvas szarván száll az idő című korai verse, 
mely kalevalai lendülettel, a finn népi eposz alliterá- 
cióktól dús felező nyolcasaiban énekel kalevalás em- 
ber-misztikájú éneket; s a tartós és termékeny kap
csolatot jelzi még a húsz évvel később született Vo- 
gul menyegző is. Cseppet sem jelentéktelenebb azon
ban az a hatás, amely nem ilyen nyilvánvalóan, ha
nem rejtettebben valósul meg Kormos költészetében. 
A legtöbbet a látásmód terén kapta Kormos a népköl
tészettől. Felfedezve azt a nézőpontot, ahonnan e speci
ális helyzet adta szemlélési mód segítségével »sarkai- 
ból döntheti ki a világot«, költészetében a népkölté
szet világlátását hasznosítva valósította meg egyéni 
hangját. A  látás specifikussága tette lehetővé a be
széd egyedivé formálását. Az egyéni látásmódot és a 
belőle fakadó sajátos nyelvet nem öncélú egyénieske- 
dés szándéka hozta létre, hanem a valóság belső, rej
tett, addig meg nem hódított sajátságai, eddig még 
föltáratlan, megközelítetlen területei, melyeket a ha
gyományos megközelítésmód helyett egy adekvátabb, 
a valóságot hívebben tükröző látásmóddal kell meg
ismernünk. A sajátos szemléletmódon át vezetett az 
út a groteszk kifejezésmódhoz, ami természetesen — 
épp a szemléletmód és a beszéd okozati kapcsolata 
révén — nem a költő, hanem csak az olvasó számára 
groteszk, annak az olvasónak a számára, akinek az 
adott szemléletmód idegenszerű. (Jól bizonyítja ezt 
az, hogy első olvasásra tűnik legnagyobb mértékben 
groteszknek az ilyen vers, amikor váratlanul, meg
hökkentőn jelenik meg különös látásmódja. Ahogy 
a másodszori-harmadszori olvasás/hallás során foko
zatosan a mienkké válik a költői látásmód, úgy csök
ken a vers groteszkségének a foka is.) S ez a meg
állapítás — véleményünk szerint — a konkrét költői 
opuson túlra mutató általános érvénnyel is bír. Mert 
nem a költő kreálja a versvilágot groteszkre — a vers 
közvetlenül válik azzá. Nem a vers groteszk: a világ
ban virtuálisan, latens módon eleve megvan a gro
teszk lehetősége, s a nézőponttól függ, hogy meg
látjuk-e benne.

A groteszk versbeli realizálódásának módját a meg
felelő költői rekvizitum — esetünkben a szemlélet- 
mód által determinált, egyrészt népköltészeti ízeket 
felszívó, másrészt pajzán és (ön)ironikus stílus — 
adekvát volta szabja meg. Kormos groteszksége a 
nyelvi merészségben ölt alakot. Vállalja azt a felelős
séget, ami a súlyos valóság nyelvi könnyedséggel va
ló visszaadásának szándékával jár. A kalevalai allite- 
rációk, kín- és kancsalrímes, hangzásbeli és szemanti
kai szójátékok merészsége, a hosszú szót kereső rit
mus egyedisége az egyéni látásmódból eredő vissza- 
tükrözésmód sajátos képalkotásával együtt adja a 
Kormos-vers groteszségét. Kormos nyelve, ez a vá
ratlan bukfencektől, meghökkentő-groteszk fordula
toktól szikrázó nyelv — paradoxon-e? — a legkisebb 
mértékben sem tűnik mesterségesnek, megszerkesz- 
tettnek — a képeknek ebben a dús, tarka ömlésében az 
ősi természetesség költőisége reinkarnálódik. S ebben 
az értelemben Kormos merészsége egyben egyféle 
konzervativizmus is.

Írásunk elején fölvetettük a költő múltjához való 
viszonyulásának kérdését mint az adott költészet 
egyik fokmérőjét. Szükséges volt Kormos Istvánnal 
kapcsolatban megállapítani ezt, mert mint láttuk, 
Kormosnak mint költőnek gazdag múltja van, mely 
költészetében meghatározó szerppel bír. Múltja »fél- 
álomban«, víziókban tér vissza, apró villanásokban, egy- 
-egy újraélt mozzanatban. S ezek az emlékképek a 
jelen kontextusába épülve, új viszonylatokban megje
lenítve új értelmet, más jelentést nyernek.

A képzelet bolyongásai ezek »sehol vagy valahok, a 
tudat és az öntudatlanság vándorlása az emlékek tá
jain, az álom csónakjának imbolygása a »sosemvolt- 
-vízen«,mely már a vágyak régiójába visz. S emlékek 
és vágyak révén itt jelentkezik Kormos költészetének 
sajátos erotikája, mely a világi reneszánsz pajzánságá- 
ban fogan s egyidejűleg tud ironikus-komolytalan és 
mélyen megélt lenni. Erotikája nem lázadó, nem me
rész, csak őszinte. Ám a költő álmában sem enged 
a múlt és a vágyak csábításának, s a józan ráció sík
jára visszaszökkenve spontán természetességgel ál



lapítja meg: »ilyen hülyeségeket hittem«. S elérkezik 
végül az utas bolyongásainak pihenőállomására, ahon
nan visszatekint és összegez. Nem megtörten, sem 
pedig a célbaérés megnyugtató tudatával, hanem 
önmagához híven »kópélélekkel«.

Ez azonban nála nem jelenti azt, hogy költői világa 
megreked a múltban. Kormos múltja a jelen körül
ményei által nyeri el meghatározását és értelmét.

Nem egyszerűen arról van szó, hogy a költő a múlt 
és jelen közötti távolság folytán mai szemmel tekint 
vissza múltjára, s róla alkotott ítéleteit a jelen körül
ményei befolyásolják/határozzák meg. Kormosnál a 
múlt autentikussága megszűnik, mert nem saját je
lentése a fontos, hanem viselkedésmódja a jelen vi
szonyainak kontextusában. Fanyarsága, iróniája, gro- 
teszksége, distanciateremtő ereje mellett józansága is 
arról győz meg bennünket, hogy Kormos mindvégig 
tisztában van vele: az egyén a perc szituációjának 
konfliktusában nem támaszkodhat se múltra, se társ
ra, a feszültség feloldását, a tettet itt és most kell 
véghezvinnie: »már nem birizgál semmilyen titok, / 
én kezdettől magamra számítok« (Október).

Épp ezért érezzük az öreges-búcsúzó hangot anakro
nisztikusnak. Mert N. N. termékeny borongásainak 
remélhetőleg nem ez a végállomása.

túri gábor

a
nó-színház
elmélete

Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei —  Zeami 
művei szerint. Lélektani elemzés.
Magvető, Budapest, 1974.

Ha a színészi hatás pszichológiai tényezőinek vizsgá
latát a művészetpszichológia egyik kialakulóban levő 
diszciplínájának tekintjük, megállapíthatjuk, hogy ez 
a tudományág, a színházpszichológia Vekerdy Tamás 
könyve által alapvető művel gazdagodott. Tanulmá
nyának jelentősége nem merül ki a műélvezet, a mű
alkotás hatásának boncolgatásában. Kutatásaiban a 
középkori japán nódráma elméletírójának, Zeaminak 
a hagyatékára támaszkodik: kreatív módon használja 
fel Zeami műveit, amelyekben egy kiváló »színházi 
ember« rögzítette a család évszázados tapasztalatai
ból s a maga gyakorlatából kivonatolt színházelmé
letét. Vekerdy könyvét nemcsak a pszichológia as
pektusából kell mérlegelnünk. Annak a ténynek, hogy 
munkáját nó-drámafordításokkal, egészítette ki, iro
dalmi jelentősége van, míg Zeami koncepciójának be
mutatásával Vekerdy a modern színházelméletnek 
azokat az irányzatait hozza közelebb hozzánk, 
amelyek a keleti minták alapján igyekeztek az euró
pai színházat megreformálni.

MIÉRT ÉPPEN ZEAMI? Vekerdy Tamás maga is 
felveti a kérdést, s a következő választ adja: »A  nó- 
színház gyakorlatában megtaláljuk az egyetemes vi
lágképet és a belső erők összeszedésének technikáját; 
és e kettőt összekapcsolja a színészi munka. A cél: 
önmaguk és a többiek (a világ) építése. A nó-játék 
szarugaku, azaz örömszerző: épít, gyógyít. Így ju t el 
a másik em berig ... Világképe kozmikus, technikája: 
szubjektív, célja: szociálisa A teljes világkép és a 
tökéletességig fejlesztett belső technika egysége az, 
ami Vekerdy Tamást a nó-játékokban vonzza. Mi ha 
tározza meg Zeami világlátását? Mindenekelőtt a kö
zépkori kínai és indiai filozófia, a sintoizmus és a 
buddhizmus összekapcsolásából kifejlődő zen, amely
nek jelentése: befeléfordulás, benső szemlélődés. Cél
ja ugyanakkor a rejtett igazság, a kimondhatatlan ki- 
nyilvánítása. A nó-színész munkája is erre irányul: 
»A  színész — szellemi eszközökkel » szív ét az igazság 
fokára emeli«, e tisztult állapotban átváltozik, és meg
jelenít; és hat a közönségre.« Ahhoz, hogy eredmé
nyesen gyakorolhassa a nó-játékot, tehát hasson 
a közönségre, előbb magát kell megismernie a 
színésznek, magára kell eszmélnie. Ha ezt elérte, a 
nézőt is magára fogja eszmélteim. Zeaminak e né
hány »szabályából« is kitűnik, milyen fontosságot tu
lajdonít a nó-színház a pszichológiai megtervezettség- 
r*ek, amikor a játék előfeltételének egy magasabb 
rendű erkölcs-művészi magatartást, önismeretet ne
vez meg, a nó legfőbb tövényének pedig a játék so
rán bekövetkező átváltozást, megvilágosodást tartja.

Vekerdy Tamás könyvének egyik vonulatát a nó-szí
nész tudatos pszichotechnikájára vonatkozó fejtegeté
sek képezik. A színész tudatosan működésbe hozza a 
teljes embert, saját tudattalanját is beleértve. »Bemu- 
tatni: ez tudattól tudatig való hatás. Megjeleníteni: 
ez tudattalantól tudattalanig hat.« A pszichológusnak 
tehát a parapszichológia, a mélylélektan területére 
kell behatolnia, hogy a színészi játékot a maga tel
jességében megfejthesse. Az idegműködés, a fizioló
gia ugyancsak azok a határterületek, amelyeken »a 
bensőleg tevékeny ember« tetten érhető.

A színész előadói, megjelenítői tudását felhasználva 
láthatóvá teszi a láthatatlant. Roppant koncentráció
val átváltozik, ábrázol és alakít: mássá lesz. Mozgá
sával szuggerál, a beszéd és a testmozgás összefüg
géseivel elvont mondanivalóját juttatja kifejezésre. 
A nó-színházat a gesztus művészetének tartják. Nem 
véletlenül. A szó és a mozgás* lényegesen más tör
vényszerűségek alapján funkcionálnak benne, mint a 
nyugati színházban. »Képzeleti képek, érzések, a test 
változásai, mozdulatok — ezekből építi össze a szí
nész az alakot. A gondolat megindítja útján. És a 
szó csak kíséri.« Ez a felosztás sajnos csak a nó-já- 
tékos művészetére vonatkozik, a nyugati színészt nem 
jellemzi, mint ahogyan az a harmonikusan kimunkált 
belső tartás is, amelyet a nó-játékos mozdulataival 
hoz összhangba: »Am it a nó-színész tartáson és test
mozgáson ért, az éppen a szó és a mozdulat egybe- 
csendülése!« — írja Vekerdy.

A mozgás és a beszéd, bármilyen nagyszerűen kifi
nomított és összehangolt kifejezésformák, mégsem 
kizárólagos eszközei a nónak. Az áldozati szertartá
sok és a népünnepély összekapcsolásából kialakult, 
témáiban japán legendákat őrző és ős-képeket, ős-kép
zeteket megelevenítő nó-játékot tánc és zene kíséri. 
»A  szó: ének. A mozgás: tánc. A nó alapszövete: a 
zene. Zene: ének, tánc — ehhez kell a tudás; a nó. 
Ez az előadói megjelenítő tudás — művészete

A TOTÁLIS ÉRZÉKELÉS MŰVÉSZETE. A nó-játék 
teljes embert vesz igénybe: testileg megmozgatja, 
szellemileg aktivizálja a színészt, tudatalattiját elő

*  »A nó-színész lassan és pontosan mozog. De egyetlen kis moz
dulat többet mond el, és intenzívebben hat, mint a mai európai 
színházban a mozdulatok egész sora. Ez lehetővé teszi, hogy a ki- 
fejezés-sorozatok —  s ezzel az események —  nagy gyorsasággal kö
vessék egymást! A lassúság tehát óriási gyorsaságot produkál — 
és a nyugalom hatalmas feszültséget. Hogy el tudjuk képzelni, 
miről van itt szó, idézzük Dullint, aki így írja  le a japán színé, 
szék mozgását: »A  gesztusoknak valami határozott, éles hangsúlyt 
adnak, amelytől ezeknek teljes jelentősége érvényesül. Ha a  szí
nész »megrúgja« partnerét, a valóságban hozzá sem ér; de a 
mozdulat végrehajtása oly. pontos és találó, hogy erőteljesebben 
kelti fel a brutális hatást, mintha valóban végbevinné.« (Egyetlen 
mozdulat egy verekedés helyett.) »Ha lesújt kardja élével, alig érinti 
az ellenfél testét, de a száraz kis mozdulat, amellyel jelzi, hogy 
most húzza ki fegyverét a sebből, annyira igaz, hogy valóban 
érezzük, hogyan hatolt be a vas a hús mélyébe.«



hívja. Pszichikai és fizikai hatását azonban nemcsak 
a színészen, hanem a nézőn is érzékelteti. A nézőtér 
és a színpad között olyan összetett folyamat játszó
dik le, amelyet Vekerdy csak megsejtett, sejtet. Két
oldalú összekötöttség, a közönség és a színész közötti 
hangulati kapcsolat, szuggesztió, telepatikus hatás, 
metapszichikus jelenségek — mind, mind annak a 
bonyolult összefüggésnek az egyes megnyilvánulási 
formái, amely egyfelől az egész embert igénylő 
játék realizálódását, másfelől pedig a néző teljes in
dividuumát átható élményeit befolyásolja.

A keleti színház minden bizonnyal a totális érzékelés 
művészete. De vajon az a magas fokú szenzibilitás, 
komplex érzékenység, a valóság összetett művészi 
megismerésének igénye, amely a keleti embert jel
lemzi, milyen mértékben érvényesül és érvényesül
het-e egyáltalán a technizált társadalmakban? Ké
pes-e egyáltalán a nyugati ember a művészetek egy
mást felerősítő hatásának teljes befogadására, szinte
tizálására, mint a keleti?

Zeaminál olvassuk: »Az éneket halljuk, és a mozgást 
látjuk. A dolgok természetében van, hogy magjukat 
jelentéstartalmuk adja, és a különböző formák alak
jukat alkotják. A nóban a szavak azok, amelyek a 
jelentést kifejezik, és így az ének a lényeget hordoz
za, és a belőle fakadó mozgás megvalósítja ennek a 
működését... «  A mondanivalónak ez a bonyolult, ré
tegezett formában történő kifejtése, az út, ahogyan a 
nó-játék árnyalt jellege tudatosan alakítót formává, 
igénnyé vált, a keleti ember fejlett, gazdag érzelmi/ 
/művészi élményvilágával függ össze.

A kínai esztétikai írások között olvashatjuk Fu Ji 
Költői leírás a táncról c. szövegében: »Azt tanultam
— felelte Szung Jii —, hogy az ének a vers szavainak 
megnyújtásából keletkezik, a tánc pedig az egyetlen, 
mely a vers értelmét tökéletesen ki tudja fejezni. 
Ezért a vers egyszerű elmondásánál sokkal jobb, ha 
láthatjuk a muzsikáját, s a zene hallgatásánál is sok
kal jobb, ha láthatjuk a testi formákat.« (Aláhúzás: 
Th. B.)
»A  régiek azt mondották, hogy a vers nem más, mint 
külső formák nélküli festmény, a festmény pedig kül
ső formákkal bíró vers« — írja Kuo Zsu-hszhü A táj
kép tökéletességében.
A kínai esztéták éppúgy, mint a japán színház elmé
letírója, megerősítenek bennünket abban, hogy a ke
leti ember az értelemre ható, az értelmet meghaladó, 
de nem az irracionális, hanem az értelem túli felé 
tendáló, valamint az érzéki-érzelmi hatást kiváltó té
nyezőket a legtudatosabban művészi érzékelésének, 
kreativitásának és befogadásának szolgálatába állít
ja. A nó-színház, amely a keleti művészet egyik leg
tömörebb kifejezésformája, teljes embert követel és 
teljes élményt biztosít.

»Az ázsiai színház tudatos hagyományt hordoz: a bel
ső erők megelevenítésének tudatos technikáját őrzi■ 
Tudatossága túlutal a puszta intellektuson — anélkül, 
hogy tagadná, ellenkezőleg: a legteljesebb, iskolázott 
erőkifejtést a rációban is megkívánja, ez vezet a 
» szellemi eszközökre való ráeszméléshez«. De ez a 
ráeszmélés már túljut a ráción, az egész embert hat
ja át«.

KELET/NYUGAT. A keleti és a nyugati színház kü
lönbségeiről Antonin Artaud értekezett A színház és 
mása c. könyvében, és valósággal előrevetített sok 
olyan következtetést, amelyet az összehasonlításból a 
színházi szakértők, teoretikusok — s így Vekerdy 
Tamás is —  azóta vontak le.
» . . .  mindenek előtt meg kell szabadítanunk a szín
házat a szöveg rabszolgaságától, s rá kell bukkan
nunk az egyetemleges nyelv fogalmára, valahol a 
középúton a mozdulat és a gondolat között.« A fen
tieket a harmincas években írta Artaud A kegyetlen 
színház Első kiáltványában, nagyjából akkoriban, ami
kor az európai színházi emberek kezdték felismerni 
azt a zsákutcát, amelybe a nyugati színház jutott. 
Több elméleti próbálkozást a válság megoldására ép
pen a keleti példák felé való megnyílás jellemezett. 
Artaud megvalósulatlan Kegyetlen színháza is ezek 
közé tartozik: ha színpadon realizálatlan maradt is 
Artaud Théatre de la Cruauté-ja, koncepciója hatással 
volt a 20. század néhány jelentős rendezőjére.

A nyugati színház válságát mindenek előtt az a fe
szesség idézte elő, amelyet a kultúra bizonyos fokán 
az értelem egyeduralma rákényszerített az európai 
színházra, amely — a színház ősi formáival, vagy az 
orfikus misztériumokkal ellentétben, amelyek a mí
tosz, a ritus, a kórus, a tánc elemeiből tevődtek ösz- 
sze és a tömegesség, ünnepszerűség, az előadásban 
pedig nagy fokú spontaneitás jellemezte őket — ki
zárólag a szóból, szövegből építkezik. A nyelvre ala
pozó színház lemondott az eredetileg szerves részek
ként funkcionáló tényezők legnagyobb részéről: elfe
ledte az eleven beszédet, írja Verkedy. Azt az eleven 
beszédet, amely nem szövegmondás, interpretálás, 
hanem a mozgás, érzés, gondolkodás hatékony ötvö
zete.

A színház soknyelvűségének visszahívása, a gesztus, 
a tartás, a csend, a mímus nyelvének újbóli megszó
laltatása, a beszédnek mint ritmussal, dallammal, 
színnel rendelkező élő hangnak a megcsendítése — 
olyan célkitűzések ezek, amelyeket a modern szín
ház megújítóitól hallunk. Peter Brook szerint a szín
háznak különböző szó nélküli nyelvek felé kell halad
nia. Artaud pedig a színház térbeli nyelvének megta
lálásán inszisztál, egy minden mástól különböző, sa
játos színháznyelv kimunkálásán.

A mágia, az érzelem, a gesztus színházának rekon
strukciójára és a színház fizikai nyelvének előtérbe 
helyezésére Artaud-t a teljes élet utáni nosztalgia 
ösztönözte. A totális színház eszméje valamint az 
ázsiai színházi gyakorlat között, amint láthattuk, sok 
közös vonás van. Nyugaton egyelőre kísérleti fázis
ban van a nó-színház látszólagos elemi egyszerűségé
re emlékeztető játékmód kialakítása. Az, amit ilyen 
értelemben követhetőnek tarthatunk, az a nó-játékra 
jellemző intellektualizmus, amely nem kizárólag az 
értelemre akar hatni, és nem csak az értelmi kom
munikáció által (szöveg, beszéd, nyelv) fejeződik ki, 
hanem kialakítva a kifejezés metafizikáját mozdulat- 
és gesztusszimbólumok által is komunikál.

thomka beáta

nikola
milosevic
elméleti
kutatásai*
Nikola Milosevic: Andric i Krleza kao antipodi. 
Slovo ljubve, Beograd, 1974.

Nikola Milosevic legújabb könyve kapcsán szólnunk 
kell a szerző eddigi kritikai-elméleti munkásságáról. 
Korábbi műveiről akkor is szót kellene ejtenünk, ha 
csupán egyetlen könyvét szeretnénk megvizsgálni, 
mert Milosevic minden új könyve bizonyos mérték
ben folytatása a korábbiakban megkezdett elméleti 
kutatásoknak.

A filozófiai megalapozottságú s részben filozófiai irá
nyultságú irodalomkutatás híveként szisztematikusan 
hódít meg egy-egy elméleti kérdéskört; arra törek
szik, hogy minden könyvével kimerítsen egy-egy kulcs

* szerkesztőségünk felkérésére



fontosságú elméleti kérdést. Az elméleti problémá
kat következetesen és elmélyülten tárgyaló eddig 
megjelent öt könyve nyomán egy kikerekedő iroda
lomelmélet körvonalai sejlenek fel.

Milosevic irodalomszemlélete önállóbb és átfogóbb, 
mint sok kritikusunké, irodalomtudósunké. Ráter
mettség, kiváló elméleti felkészültség és munkabírás: 
ezek teszik lehetővé Milosevic számára, hogy alkotó 
módon figyelemmel kísérhesse korunk jelentősebb 
irodalomelméleti áramlatainak zömét. Kivételesen 
éles, polemikus szellemével átértékeli ismereteinket, 
új viszonyulások alapját veti meg, új szerűen old meg 
nyílt vagy vitás kérdéseket. Nem ismeri el a norma
tív poétikákat, s nem szegődik a módszertani dogma- 
tizmus egyetlen változatához sem. Kritikusan viszo
nyul minden metodológiai irányzathoz, nem áll vala
mely felkapott normatív alapozású metodológia zász
laja alá. Nehéz lenne a jelenlegi áramlatok keretein 
belül közelebbről meghatározni Milosevic módszerta
nát. Ehhez egész tanulmányra lenne szükség, de még 
ez sem szavatolná hogy pontosan jelöljük ki módszer 
tani álláspontjainak koordinátáit. Csupán azt állíthat
juk határozottan, hogy nem tartozik egészen sem a 
strukturalista, sem a fenomenológiai, sem a pszicho
analitikus, sem a pozitivista, sem pedig az egziszten
cialista kritika művelői közé. A sorrend, amilyen mér
tékben merít ezekből az irányzatokból, talán nem is 
egészen azonos a fentivel, módszeres eljárásainak 
megválasztásában mindenesetre — a vizsgált anyag 
természetétől függően — majd mindegyikük kellék
tárának hasznát veszi. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy könyvről könyvre határozottan változtatott az 
egyes irányzatokhoz való viszonyulásán, így pl. az 
utóbbi könyveiben a korábbinál jóval polemikusabb 
hangnemben beszél a strukturalistákról (és az orosz 
formalistákról), valamint a pszichoanalitikus kriti 
káról. Milosevic tulajdonképpen a költészet termé
szetének, a költészetinterpretáció vezérelveinek csu
pán néhány kulcsfontosságú, általánosan elismeri 
meghatározását fogadja el fenntartások nélkül. Minden 
mást szigorú kritikai ellenőrzésnek és polemikus fe
lülvizsgálásnak vet alá. Precíz, elméletileg elfogadha
tó eljárásokkal, »melyek az egyes irodalmi alkotások 
struktúrájához idomulnak, de ugyanakkor bizonyos 
általánosításokat is lehetővé tesznek« (Andric i Krle- 
za kao antipodi, 201. old.) csak akkor lép elő, miután 
a kutatási területről polemikus hévvel eltakarította 
a »tiszta«, mértani megoldások felé hajló, abszolút ér
vényességre számot tartó kizárólagosságokat. Határo
zottan szembeszegül a szociologizmussal és a pszicho- 
iogizmussal, az irodalmi alkotás viszonylagos önálló
ságáért száll síkra, de ezúttal is elhatárolja magát a 
l ’art pour l ’art formalista szélsőségeitől. »Az irodalom 
referenciális funkciója egyaránt hatálytalanítja a be- 
lemagyarázásos és az újrateremtést sugalló viszonyu
lást, mindenfajta alárendeltségi és oksági viszonyt. 
Csak ily módon valósítható meg a modern irodalom- 
elmélet módszertani eszménye, csakis így ismerhet
jük el az irodalom szemantikai dimenzióját anélkül, 
hogy megtagadnánk a mű immanenciájának és szer
ves egységének az elvét. Elfogadhatónak tűnik tehát 
az a lehetőség, hogy az irodalmi műnek, formális 
dimenziója mellett, referenciális dimenziója is van, 
amely nem valamiféle »idegen test« az alkotásban, ha
nem annak igazi differentia specificá/a.« (Ideológija 
psihologija i stvaralastvo. Duga, Beograd, 1972. 85. 
old.). A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy Milosevic 
nem tekinti az irodalmi alkotást sem a valóság, sem 
pedig az alkotói psziché tükörképének, de a nyelvi 
elemek esetleges, véletlenszerű játéka megszabta alak
zatnak sem. Az alkotás bizonyos módon kapcsolatban 
áll a realitás e három területével. Nem a puszta re
produkció, hanem a művészi átformálás szintjén: »a 
torzítás —  az újraszervezett harmónia logikáját kö
vető torzítás — referenciális viszonylatai ezek.« (i. m 
85. old.) Ha tehát a mű nem magyarázható meg külső 
tényezők segítségével, nem vezethető le, nem származ
tatható egyenesen belőlük, akkor értelmezésének kul
csát sem kereshetjük az alkotáson kívül. Tiszteletben 
kell tartanunk »a mű immanenciájának és szerves 
egységének az elvét«, ami azt jelenti, tiszteletben kell 
tartanunk az alkotás belső logikáját, s értelmezé
sünkben »a műből kell kiindulnunk«. Az irodalmi 
mű nem a formák véletlenszerű, értelmetlen játéka. 
Jelentés-dimenziója van, amely azonos »irányú« lehet 
az alkotó pszichikai realitásának vagy filozófiájának 
a jelentésével. Az alkotás jelentésének minőségében 
azonban még ebben az esetben is lényeges eltérések

mutatkozhatnak. A jelentés sajátos minőségének fel
tárása, kimutatása sajátos, a műalkotás természeté
vel adekvát eszközök alkalmazását igényli. Milosevic 
szerint csupán egyetlen esetben indokolt »kilépni a 
műből«, hogy helyesen értelmezhessük valamely je
lenségét: ha nagy művészek alkotásaiban bizonyos 
»résekre« bukkanunk, ha a művészi megformálás bel
ső logikájában ellentmondást vélünk felfedezni. En
nek az okait az alkotáson kívül is kereshetjük: a 
szerző ideológiai vagy pszichikai elfogultságaiban. 
»Az ideológiai és lélektani tényezőknek a mű struk
túrájába való beáramlása« ugyanis, MiloSevic szerint, 
»megbontja a mű immanens logikájáu.

A filozófia és az irodalomelmélet iránt egyaránt ér
deklődő Milosevicnak e két területre kiterjedő nagy
fokú szakavatottsága lehetővé tette (és efelé terelte 
figyelmét), hogy az irodalmi és a filozófiai világkép 
érintkezési pontjait, metszéspontjait, elsősorban a 
filozófia és az irodalom megismerési funkciójának 
azonos és különböző vonásait tanulmányozza.

Milosevic irodalomelméleti munkáinak nagyobb részé
ben közvetlenül vagy közvetve kimutatható a filozó
fiai antropológia hatása. Minden további könyvének 
vannak rétegei, melyek átöröklik az Antropológiai 
esszékben (Nolit, Beograd, 1964.) határozottan körvo
nalazott kutatói alapállását. Már az Antropológiai esz- 
székben felbukkannak azok a témák, melyek később 
Miloáevic érdeklődésének gyújtópontjába kerülnek, s 
már itt észlelhetők kutatási módszereinek feltűnő sa
játosságai. Központi témája: az emberi természet 
megismerésének lehetőségei, különös tekintettel az 
irodalmi alkotás szerepére a megismerésben. Milose
vic az emberi természet kendőzetlen feltárása szem
szögéből vizsgálja az irodalom természetét. Ezzel 
magyarázható, hogy — sokfelé ágazó kutató tevé
kenysége mellett is — az irodalom gnoszeológiai 
funkciója marad elméleti érdeklődése gyújtópontjá
ban. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csupán 
az irodalmi struktúra szemantikai vetületének a szem
szögéből vizsgálja annak gnoszeológiai funkcióját.

Alapvető kérdései talán a következőképpen fogalmaz
hatók meg: — Milyenek a költői alkotás lehetőségei az 
ember és világa ontológiai kérdéseit illetően? — Me
lyek és milyenek az emberről szerzett ismeretek 
»megragadásának« és művészileg indokolt megformá
lásának (az irányzatosság válfajaiként megmutatko
zó) szubjektív akadályai, és milyenek a költői struk
túra objektív tényezőinek lehetőségei, hogy eme aka
dályok ellenére is »megőrizzék«, megformálják és 
együtt mutassák fel az ismereteket és a művészi érté
keket? — Mennyire csorbítják meg ezek az akadá
lyok az igazságot és mennyire az alkotás művészisé- 
gét? — Hogyan értékeljük az irodalmi megismerést?

Elméleti jellegű következtetéseinek alapjában min
dig konkrét művek közvetlen elemzése áll. Ez a mód
szer logikus következménye a műalkotás természeté
ről alkotott nézetének. Szerinte minden mű bizonyos 
értelemben külön világ, viszonylag önálló és egyszeri. 
Ezért minden elméleti általánosítás csak feltételesen, 
korlátozott mértékben vonatkoztatható az egyes mű
vekre.



Milosevic eddig megjelent öt könyvének felépítése 
azonos: alapjukat a kritikai gyakorlatból eredő kriti 
kai elmélet képezi. Az elméleti általánosításokat min
dig alapos, az egyes jelentős költői alkotásokat elem
ző gyakorlati kritikai »terepmunka« előzi meg. Egy- 
-egy tanulmány elméleti végkövetkeztetése általában 
nagy alkotók konkrét műve szerkezeti sajátosságai
nak jobbára elméleti értelmezésén alapul. Ez az elő
zetes kritikai gyakorlat a konkrét mű művészi érté
keinek a feltárására, ezek magyarázata, s egyben a 
végső elméleti szintézis explikatív »bizonyító anyaga«. 
Általánosításokat csak a minden körülmények között 
helytálló tézisekből von le. Az Antropológiai esszék
ben még ez a szigorú előzetes ellenőrzés is kétszeres: 
először azt vizsgálja meg, hogyan befolyásolja az 
irányzatosság mások megismerő és művészi megvaló
sításait, majd ugyanezt a vizsgálatot a saját tapasz
talatain is elvégzi. Könyörtelen önelemzéssel, meg
kapó őszinteségű önvizsgálattal elemzi, hogy vizsgá
lódásai során mely személyes lélektani tényezők kész
tetik arra, hogy az igazságot inkább az egyik, mint a 
másik oldalon keresse. Konkrétan: melankólia iránti 
hajlama a pesszimista hangvételű tematika felé húz
za; s néha a pesszimisztikus kutatási eredményekhez.

Milosevicnak az a törekvése, hogy minden elméleti 
feltételezését még a vita, az előzetes ellenőrzés során 
meggyőzővé, objektív megalapozottságúvá és elfogad
hatóvá tegye, szerves része önmagát korrigáló gon
dolkodásának és kifogástalanul világos, határozott 
logikájú előadásmódjának. Tárgyilagosságával tudo
mányosságra törekszik, noha meggyőződése tagadha
tatlanul az, hogy annak, ami megismételhetetlen, 
mint a költői alkotás, nem lehet igazi tudománya. 
Hogy ne kelljen feladnia a tudományosság igényét, 
Milosevic különválasztja az általánosításokra alkal
mas kérdéseket, és sohasem mulasztja el elméleti íté
letei érvényességének a lehető legpontosabb körülha
tárolását. Annak a tudatában, hogy az irodalomnak 
nincsenek általános érvényű modelljei, örökérvényű 
törvényszerűségei, amelyekhez a költészet művészi ér
tékei idomulnának, s amelyeket a tudomány szorgo
san összegyűjtve végső igazságokként hagyományoz
hatna az újabb nemzedékekre, Milosevic csak azok
nak az ismerteknek a fontosságáról, elfogadható vol
táról igyekszik meggyőzni bennünket, amelyeknek 
érvényességét az ellenőrzés a »legnagyobb ellenállás* 
útján haladva is megerősítette. Az »egyetemes jelle
gű közlés« (univerzalni iskaz) problematikájának ta
nulmányozására pl. Milos Crnjanski regényeit válasz 
totta, mivel ebben a líraisággal teli, olyannyira szub- 
jektivizált prózában nehéz objektív, általános érvényű 
közléseket találni.

Mint már említettük, a költészet természetét feltáró 
kutatómunkájának egyik alapvető mozgatóereje az a 
törekvése, hogy feltérképezze a költői megismerésben 
megmutatkozó emberi természetet. Ez az irányadó 
állásfoglalás nemcsak az egyes kutatási területek el
sőbbségét határozta meg számára, hanem sajátos jel
legűvé is tette kutatásait. Külön fontosságot kell tu
lajdonítanunk annak, hogy Miloáevic a költői megis
merés különösségét hangsúlyozza a szélsőséges for
malizmus és a kizárólagos szociologizmus légkörében,

amikor egyrészről semmibe veszik, a másik részről 
elferdítik és mesterségesen megnövesztik a költői 
struktúra szemantikai tényezőinek jelentőségét.

Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy Miloáevic el
sősorban azt keresi az irodalmi alkotásban, hogyan 
öltenek formát és hogyan jutnak el az emberről szer
zett ismeretek az olvasóhoz, mi adja a költői igazsá
got és mi hazudtolja meg, torzítja el, akkor termé
szetszerűleg adódik a következtetés, hogy a költői mű 
szerkezeti elemei közül a szereplők tanulmányozását 
helyezi kutatásai gyújtópontjába. Ebből viszont az 
következik, hogy a szereplőkre építő irodalmi műfa
jok és műnemek érdeklik elsősorban a kutatót, 
vagyis az epikai és drámai művek, elsősorban a re
gények és a tragikus alakok dominációjára épülő 
drámák. Ügy tűnik, Milosevic valóban eleve értéke
sebbnek tartja a tragikus tematikájú alkotásokat: 
»Tudjuk ugyanis, hogy az optimistára hangolt alko
tások művészi érték tekintetében általában nem so
rolhatók a rangos művek közé.« (i. m. 82. old.). Az 
Antropológiai esszék elméleti végkövetkeztetésében 
szintén kifejezésre juttatja vonzódását a tragikus 
tematikához, ami — mint már mondottuk, s amint 
azt maga a szerző is kijelenti — valószínűleg a me- 
lankóliára való hajlamával magyarázható. Nézete 
szerint a humoros, komikus és szatirikus műveknek 
nincsenek metafizikai minőségeik. S mivel a tragi
kus hősök a metafizikai minőségek valóságos tár
házát képezik, a gnoszeológiai szempontok is a ja
vukra döntenek. Nem nehéz megfejteni azt sem, mi
ért fordul oly ritkán verses lírai müvek elemzéséhez. 
A lírai alkotásoknak nincsenek határozott vonásokkal 
megrajzolt szereplői, az általuk nyújtott ismeretek 
részlegesek, s ezek is — amint Eliot mondaná — job
bára poétikus emóciók minőségét közvetítik, s nem 
a teljesség reflexióit. Meg kell hagyni, Miloáevic nem 
kerüli meg azt, ami lírai. Ha útjába esik, kiváló ér- 
jékkel tanulmányozza, s ritkán mulasztja el az al
kalmat, hogy szóljon a nem mindennapi »lírai szép
ség* jellemzőiről.

Nikola Milosevic elméleti kutatásai nem szorítkoznak 
a gnoszeológia és az irodalmi művek szereplői proble
matikájára. Munkássága ennél széleskörűbb és sokolda
lúbb. Mivel azonban minden metakritika szükségszerű
en szűkít és egyszerűsít, mi is figyelmen kívül hagyjuk 
azt, ami nem uralkodó vonása, noha elméleti eredmé
nyeinek teljesebb, pontosabb megismeréséhez ez is 
hozzátartozik. Ilyen megszorítással fogjuk vizsgálni a 
továbbiakban Miloáevic kritikai munkásságát. Hogy 
valóban a hősök köré építi elméletét, bizonyíthatja 
egyik könyve, A negatív hős is (Vük Karadzic, Beo- 
grad, 1965.), amely teljes egészében a (negatív) iro
dalmi hősök elemzését tűzte ki célul.
A szereplők mellett Miloáevic természetesen tanulmá
nyozza az irodalmi mű struktúrájának más összete
vőit is, de —  úgy tűnik — csak akkor és csak olyan 
mértékben, amikor és amilyen mértékben lényeges 
összefüggés van közöttük és az irodalmi hősök mű
vészi megformálása és a jelentés problémája közö-tt, 
közöttük s aközött, ami oksági, függőségi, meghatá
rozó viszonyban áll az emberi természet lényegének a 
művészi alkotásokban való releváns megjelenítésével 
Crnjanski regényeivel foglalkozó könyvében pl. az 
egyetemes érvényű közlések kérdéskörét taglalva, a 
stíluseszközök szintjén tanulmányozza a mondat dal
lamát és lírai hangvételét, a közlés morfológiai, nyel- 
vi-stiláris sajátosságait, de a közlés e »formális« sa
játosságaiban is a közlés jellegének és jelentéstartal
mának a feltárására, a jelentés és a hangalak össze
függésének a mű alapgondolatával és hőseivel kapcso
latos vonatkozásaira összpontosít. Az egyetemes ér
vényű közlés sajátosságainak és funkciójának a ta
nulmányozása kettős célt szolgál: egyrészt ily módon 
vonja meg a határt a filozófiai és az irodalmi jellegű 
közlések között, másrészt feltárja az irodalmi művek 
struktúrájának sajátlagos gnoszeológiai funkcióit. Ez
zel végeredményben a költői alkotás önállóságát is és 
megismerési funkciója helytállóságát is bizonyítja. 
Az irodalmi alkotások struktúrájának megismerési 
folyamatai sajátosak úgy céljaikban, mint módszere
ikben és irányukban. E megismerés viszonylagos füg
getlensége azzal magyarázható, hogy nem vezethető 
vissza a fogalmi megismerésre s nem helyettesíthető 
vele.

Cáfolva a formalistáknak azt a nézetét, hogy az alko
tásnak csak egy dominánsa van, Miloáevic megálla-



gyarázatát. A Krleza—Andric párhuzamnak, nézetem 
szerint, másodlagos, hogy úgy mondjam illusztratív 
szerepe van. Amikor Andric műveinek elemzésébe 
bevonja Krleza művészi módszereit, célja Andric 
alkotói módszerének láttatása, de az elemzés 
e párhuzamtól függetlenül is mutat fel ered
ményeket. Krleza műveinek elemzésében ugyanilyen 
szerepet töltenek be az Andric-asszociációk. Krleza 
és Andric alkotói módszerének rekonstrukciója köz
ben nem az epikus és a drámai megjelenítési mód 
szembeállítása az elsődleges célja, hanem inkább a 
jelentés és az érték problémájának a megoldása. El 
kell azonban ismerni, hogy az összehasonlító vizsgá
lat mellett Miloáevic — könyve zárófejezetében — né
hány elméleti feltételezést, megállapítást tesz az epi
kus és a drámai módszer ellentétéről.

Kulcsfogalma a domináns. Segítségével érdekes és 
jelentős elhatárolását adja az epikus és a drámai 
megjelenítési módnak. Nézetem szerint ez az iroda
lomelmélet egyik kulcskérdése a prágai strukturalis
táknál, az orosz formalistáknál és a modern fran
cia kritikusoknál egyaránt. Azt hiszem azonban, hogy 
ez inkább előrejelzése Milosevic egy elkövetkező stú
diumának a domináns problémájával a középpontban, 
semmint az utolsó szó erre a témára.

a
pszichoanalízis
és
a

A Krleza—Andric párhuzam ilyen minősítésével az a 
célom, hogy pontosabban körvonalazzam Miloáevic 
könyvének tényleges gyújtópontját: a struktúra, érték 
és jelentés viszonyát, azaz az irodalmi művek gno
szeológiai, axiológiai és ontológiai szempontú megkö
zelítésének szintézisét konkrét elemzésben. E könyv 
irodalomelméleti célkitűzései valójában: az írói mód
szer szerepe az individualizációban és a motiváció
ban; a szereplők axiológiai-gnoszeológiai vonásainak 
meghatározása; a motivációs rendszerek elkülönítése; 
az axiológiai és jelentéstani irányultság feltárása; a 
szerzői »üzenet« megkeresése.

Még néhány mozzanatra szeretném felhívni a figyel
met. Miloáevic ezzel a könyvével meggyőzően bizo
nyítja, hogy az irodalmi mű immanens megközelítése 
úgy lehetséges, ha a leírás szintjéről áttérünk az ér
telmezés és az értékelés szintjére. Milosevic elemzése 
nem egyszerűsíti le Andric és Krleza műveinek je
lentését és értékeit, sőt, gazdagítja, összetettebbé, 
sokrétűbbé teszi őket, sokkal inkább, mint azok az 
elemzések, amelyek pusztán történelmi, pszichológiai 
vagy ideológiai szempontúak. Számára maga az elem
zés értékelés is: nála a leírás és az értékelés a kriti
kusi vizsgálatnak egyazon momentuma. Számára az 
irodalmi alkotás az értékek tartománya. Ugyanakkor 
viszont nem szakítja el az irodalmi mű gnoszeológiai 
funkcióját az esztétikaitól. Andric Híd a Drínán c. 
regényének elemzésekor például kiemeli a szerzőnek 
azokat a közléseit, amelyek a mű szerkezetének min
den lényeges mozzanatára jellemzőek; bebizonyítja, 
hogy a népnek a hídról alkotott mítosza olyan motí
vum, amely tematikailag összeköti és egybefogja a 
művészi megjelenítés egész folyamatát. Itt nem is 
áll meg: az értékítéletek egy dinamikus rendszerét 
próbálja kialakítani. Bebizonyítja, hogy a híd motí
vuma a mű mélystruktúrájából tör elő, más motí
vumok árnyékából, s ezzel e motívum művészi ér
téke mellett érvel. Az egyetemes jellegű közlések így
— a mű struktúrájában fel töltődve — a filozófiai 
vagy politikai értekezések közléseitől merőben külön
böző gondolati komplexumokká válnak. Miloáevic be
bizonyítja, hogy a szövegkörnyezetnek a híd motívu
ma vagy az általa egyetemes jellegűnek tartott szer
zői közlések esetében nemcsak a konkretizáció, a gaz
dagítás, az egyetemes közlések megerősítése a szere
pe, hanem a takarás is, az ő szavával: az ár
nyékolás; az irodalmi alkotás részeinek és 
egyészének, a részek és a szövegkörnyezet viszonyá
nak igen eredeti és dinamikus elképzelése ez. Egy
szóval számára, mint ahogy korábbi művében mond
ja: »Struktúra, érték, gnoszeológiai vonatkozások — 
egyazon dolog három elnevezései

ivan colovic

Vladeta Jerotic: Psihoanaliza i kultura. BIGZ, 
Beograd, 1974.

Hetvenéves a pszichoanalízis és ez idő alatt a legkü
lönfélébben viszonyultak hozzá. A szakmai körök elő
ször mereven elutasították Freud tanításait, később 
egyesek részelemeket integráltak és továbbfejlesztet
tek, mások pedig az alapvető elvek elismerésével pró
bálták tovább korrigálni. Egyesek elsősorban puszta 
gyógymódot ismertek fel benne, mások a pszichés 
szerkezetek funkcionálásának kutatásai módját ke
resték benne, s voltak olyanok is, akik elsősorban tu
dományos elméletet láttak megjelenésében. A közvé
lemény reagálása is hihetetlenül ellentmondásos: a 
vak elutasítástól a sznobisztikus igenlésig. A pszicho
analízis egyszeriben politikai és világnézeti kérdéssé 
vált: a munkásmozgalmon belül ugyanúgy élénk viták 
tárgya, mint a szakmai megbeszéléseken. Külön hatá
sa volt a kultúrtudományra és az irodalomra.

Vladeta Jerotic könyve, a Pszichoanalízis és a kultúra 
elsősorban az utóbbi aspektusból veszi szemügyre — 
hetven év perspektívájából — Freud tanításait és a 
pszichoanalízis további fejlődését. Könyvének közpon
ti gondolata az, hogy a pszichoanalízis olyan mód
szer, amely helyesen tudja interpretálni a kulturális 
tényeket és jelenségeket. A szerző ennek érdekében 
elsősorban a freudi örömkeresés és valóság-elv viszo
nyát veszi szemügyre. Minden pszichés organizáció 
elementárisán törekszik az öröm, a boldogság eléré
sére, de ez —  az örömkeresés elve — nem érvénye
sülhet teljes mértékben, mert a valóságban ellenál
lásokba ütközik, s ezek a boldogság elérése elé olyan 
akadályokat gördítenek, amelyek aránytalanul na
gyobb fájdalmat okoznak, mint amilyen a megszerez
hető öröm. Így alakul ki a védekező mechanizmus, 
a valóság-elv, amely egyben az alkalmazkodás képes 
ségét jelenti. Ez a két elv nem homogén pszichés 
szerkezetben működik, mivel az hármas rétegeződésű. 
Az egyik az Es, amely a puszta ösztönkésztetéseket 
jelenti, a másik az Én, amely a valóság hatására a 
személyiség vezérelve lesz, a harmadik a Felettes Én, 
amely a társadalmi normákat, tilalmakat közvetíti
— sokszor a tudattalan segítségével — az Én felé.

Egészen leegyszerűsítve: a pszichoanalízis kelléktárá
ból ezek lennének a legfontosabb fogalmak, amelyek 
előtérbe kerülnek a kultúra és a pszichoanalízis vi
szonyának tárgyalásakor. Ennek a viszonynak a fel



tárása sokak szerint ma különlegesen aktuális. Min
denekelőtt abból a szempontból, hogy az általa mér
legelt problémák milyen előjellel jelentkeznek az em
berre vonatkoztatva. Ugyanis tény az, hogy a civili
záció magával hozta az ösztönök háttérbe szorulását, 
»cenzurálását«. Ily módon a valóságelv hatása és je
lentősége megnövekedett és nincs kizárva, hogy — 
az egyre szervezettebbé váló élet folytán — tovább 
növekszik, még általánosabb lesz. Az iparosodás — a 
szociálpszichológiai kutatások egészen egyértelműen 
ezt bizonyítják — ezt a folyamatot mind intenzívebbé 
teszi, és egyelőre utópikusnak bizonyul minden 
olyan elgondolás, amely ezt megszakíthatná. Feltehető 
a kérdés, hogy mindezek után lehet-e szó az emberi 
öröm, a boldogság, az emberi személyiség gazdagodá
sáról? Sokszor nemleges a válasz — éppen a pszicho
analízis bizonyítékai alapján.

Jerotic ellenkező úton indul el, és véleményünk sze
rint termékeny hipotéziseket vet fel. Szerinte az em
beriség történetében hamis dolog valamiféle »arany- 
korról« beszélni. Ennek a történetnek a pozitív sors
fordulója az incesztus megszüntetése: ez megkötések
kel járt, de hallatlanul nagy energiákat szabadított 
fel, olyanokat is, amelyek az örömkeresés motivá
ciós erejévé váltak. Marcusera hivatkozva Jerotic azt 
bizonyítja, hogy az incesztus tulajdonképpen a rom
boló halálösztönt képviselte, s éppen ezért annak 
megszüntetése új távlatot nyitott — a civilizáció kez
detét biztosította. Nyilvánvaló, hogy ez az elképzelés 
analóg Freudnak a szexuális ösztönökkel kapcsolatos 
elgondolásaival. Freud szerint a szexuális ösztönök az 
ember legtermékenyebb energiaforrásait képviselik, 
amelyek a valóságos életben elveszíthetik eredeti mo
tivációjukat és az öröm a szeretet, az érdeklődés for
rásaivá válhatnak. Jerotic tehát a megkötöttségben 
egyértelműen pozitív erőt lát, egyetlen feltétellel: ha 
annak sikerül bensővé válnia. Ezt a folyamatot azon
ban nem tudta világosan vázolni. Az autoritásról írva
— az autoritás pedig mindenkor a megkötöttség for
rása — leszögezi, hogy autoritásra szükség van, pon
tosan a szülők által képviselt és a szülőket helyette
sítő institúciók tekintélyére. Az autoritással egy rela
tíve harmonikus identifikációt feltételez, amely integ
rálja a szembeszegülést is. Feltételezi azonban a ha
mis autoritást is, amely később pszichés elferdülést, 
deviáns magatartást idéz elő. A kettő közötti határt 
azonban nem sikerült megvonnia, s nyilvánvaló, hogy 
itt olyan társadalmi tartalmakról van szó, amelyek 
elhatárolására a pszichoanalízis nem is képes. A te
kintélyelv és a szabadság dialektikájának feltételezé
se már komplexebb kutatást igényel. E téren a pszi
choanalízis segítségével jelentős eredményeket mu
tatott fel Reich, Marcuse, Adorno és Horkheimer. 
Ezek a kutatások azonban nem zárják ki egy auten
tikus tekintélyelv lehetőségét, olyanét, amelyet a sze
mélyiség állandóan meghaladhat, vagyis amely maga 
is dialektikus viszonyban van az adott személyiséggel. 
A bensővé válásnak ez a pozitív értelmű alapja. 
(Reich például helyesen vette észre, hogy a hamis 
autoritás — az említett dialektika nélkül — szintén 
bensővé válhat.)

Egészében azonban Jerotic meggyőzően bizonyítja be 
azt, hogy a pszichoanalízis által felfedezett és tuda
tosított belső tartományok nem a civilizáció és az 
emberi élet tragikus konfliktusát bizonyítják, hanem 
azt a feszültséget, amely a megkötöttséget és a sza
badságot a pszichés struktúrákban pozitív irányba 
lendíti. Ezért a pszichoanalízis és a kultúra (a kreá
ció) között pozitív a viszony.

Ez akkor is így van, ha a kultúrában jelentkeznek 
olyan törekvések is, amelyek ezt tagadják. Az arany
kor álma, a modern világ dezintegráló hatásának 
egyféle prófétikus elítélése sokszor éppen a kultúrá
ban kap olyan víziót, amely a civilizáció és az em
beri boldogság kibékíthetetlen ellentmondását lát
szik igazolni. Jerotic szerint összetettebb viszonyról 
van szó. Schiller írt egy helyen arról, hogy a teremtő 
gondolkodás esetében az ész már nem őrzi a kapukat, 
az eszmék összevisszaságban törnek elő és az ész 
utólagosan tekinti át őket. A kultúra tehát — ezek 
szerint — a káoszt érezve fegyverletételre kényszerül. 
Nyilvánvaló, hogy az ellentmondások ma sokkal éle
sebbek mint bármikor, s hogy a kultúra nem teszi le 
a fegyvert, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy áttekinti és értelmezi a haladás által előidézett 
ellentmondásokat. Gondoljunk csak itt az irodalom

ban jelentkező újításokra (gazdagodásra), amelyek 
éppen a pszichoanalízis segítségével jelentek meg. 
A pszichés szerkezetek megismerése nagyban hozzájá
rult az emberiség önmegismeréséhez. Fegyverletételre 
akkor kerül sor, amikor a kultúra — gyakran éppen 
az »aranykor« bizonyos illúziói nevében — nem 
akarja észrevenni az adott emberi problémákat. Az 
irodalomban a homogén közösségek illúziója sok
szor a differenciálatlan ösztönök, a hamis autoritá
sok affirmálását hozza magával. Az ösztönök pedig 
alapjában véve mindig konzervatívak — ezt már 
Freud is helyesen észrevette. A kultúrában tehát — 
sokszor a romantikus antikapitalizmus nevében — 
fellelhetők a pszichoanalízis elleni szellemi utóvéd
harc nyomai is. Ez pedig egy konzervatív attitűdhöz 
vezet. Természetesen nem a pszichológia megtagadá
sáról van szó (ez a harc folyhat a pszichologizmus 
nevében is), hanem a nem motivált, a nem differen
ciált ösztönök tartós, »örök« konzerválásáról.

A Jerotic körvonalazta vita nem mai keletű. Felbuk
kant már Diderot és Rousseau között is. Diderot 
válasza így hangzott: »Azt, hogy a vadállapot jobb, 
mint a kulturált állapot, tagadom. Ugyanis nem ele
gendő számomra bebizonyítani, hogy a civilizációban 
több a bűn, azt is be kell bizonyítani, hogy kevesebb 
a boldogsága Jerotic a diderot-i válasz nevében kísér
li meg a pszichoanalízis korszerű vívmányait a szé
lesebb olvasóközönséggel is megismertetni.

végei lászló

a
társadalom
struktúrája
jugoszláviában

Mihajlo Popovic: Problemi drustvene strukture. 
Beograd, 1974.

Második kiadásban került nemrégen az olvasó elé 
Mihajlo Popovic átfogó szociológiája, amely az alap 
kérdések tárgyalása mellett igen nagy teret szentel 
napjaink egyik legizgalmasabb tudományos és politi
kai problémájának, a jugoszláv szocialista társada
lom struktúrája vizsgálatának. A társadalmi tagozó
dást tárgyalta a könyv hét évvel ezelőtti első kiadása 
is, de a szerző egy most már a megvalósítás szaka
szában levő kutatási terv alaptételeinek a beiktatásá
val, rendszerezett elméleti koncepció keretében fejti 
ki a kérdéssel kapcsolatos álláspontjait. Tekintettel 
e fejezet rendkívüli tudományos és politikai idősze
rűségére, a továbbiakban részletesebben ismertetjük.

A szerző, miután vázolja Leninnek a munkásosztály
ra vonatkozó definícióját, Marxnak egy kevésbé is
mert, de idevágó gondolatára tér ki. Marx a Louis 
Bonaparte brumaire tizennyolcadikájáb&n egy helyen 
a következőket mondja: »Amennyiben m illió és mii-



Hó család olyan gazdasági létfeltételek között él, 
amelyek életmódjukat, érdekeiket és műveltségüket 
más osztályokétól megkülönböztetik és azokkal el
lenségesen szembeállítják — annyiban osztály képez
nek. Amennyiben a parcellás parasztok között csak 
helyi összefüggés van, és érdekeik azonossága nem 
teremt közöttük közösséget, nemzeti kapcsolatot és 
politikai szervezetet — annyiban nem képeznek osz
tályt. Képtelenek ezért arra, hogy osztályérdekeiket 
a saját nevükben akár egy parlament által, akár 
egy konvent által érvényre juttassák.« (Marx—En
gels: Válogatott művek. I. 340. old.)

Ha ezt a konkrét történelmi szituációra vonatkozó 
gondolatsorban általánosíthatóan megfogalmazott té
telt a szocializmus társadalmi szektora foglalkozta
tottjainak szociális struktúrájára alkalmazzuk, akkor 
a következő eredményre jutunk:

1. Ha azt nézzük meg, vannak-e olyan »gazdasági lét
feltételek®, amelyek következményeként életmódban, 
képzettségben és érdekeiket tekintve különböző tár
sadalmi rétegek jönnek létre, akkor igent kell mon
danunk arra a kérdésre, hogy osztálytársadalom-e a 
miénk.

2. Ami a második feltételt illeti, hogy vajon az emlí
tett társadalmi csoportok érdekeiket képesek-e »a sa
ját nevükben érvényre juttatok, a felelet nem lehet 
kizárólagos. A dolgozóknak ez az osztály tulajdonsá
ga a kibontakozás folyamatában van, de még nem 
valósult meg teljesen. Az új alkotmány és politikai 
rendszerünk átszervezése e folyamat meggyorsítását 
szolgálja.

3. A tétel harmadik eleme, hogy a különböző csopor
tok ellenségesen szembenállnak. Társadalmunkban 
ez a szociológiai előfeltétel nem áll fenn. A fizikai 
dolgozók mint társadalmi réteg nem állanak szem
ben a szocialista szektor más csoportjaival. Persze 
azt nem lehet állítani, hogy nincs közöttük érdekel
lentét, amely a bürokráciával és a technokráciával 
szemben néha konfliktusokhoz vezet, de viszonyuk 
mégsem nevezhető ellenségesnek.

Ha tehát a fenti marxi definícióból indulunk ki, ak
kor megállapíthatjuk, a munkások a szocializmus
ban nem képeznek teljes értelemben vett osztályt, 
úgy, ahogy az a tőkés társadalomnak sajátja.

A szocialista szektor másik két számbavehető cso
portja — a politikai és a gazdasági vezetők — csak 
az első két feltételnek tesz eleget, tehát marxi érte
lemben nem lehet őket osztálynak tartani.

Legkevésbé azon a heterogén csoporton mutatkozik 
meg az osztályjelleg, ameybe a kistisztviselők, az ér
telmiség egy része, a pedagógusok, kereskedelmi al
kalmazottak stb. tartoznak. Ez a csoport annyira he
terogén, hogy komoly szociológiai mércék alapján 
nem lehet az osztályok közé sorolni.

Marx definícióját vizsgálva a szerző eljut ahhoz a 
megállapításhoz, hogy a szocialista társadalomban mu
tatkozó rétegeződés meghatározásakor nem lehet 
egyetlen — ha mégoly tökéletes — definícióból kiin
dulni. A tudomány szempontjából elsődleges fontos
ságú meghatározni, s egyszersmind elválasztani azo
kat a szociológiai fogalmakat, amelyeket a szocialis
ta társadalom struktúrájának elmélete foglal magá
ba. Itt elsősorban a társadalmi osztály és a társadal
mi réteg fogalmi tisztázásáról van szó.

Másik megállapítása, hogy a jugoszláv szocialista tár
sadalom alapjában véve még mindig osztálytársada- 
lom, de bizonyos szempontból és bizonyos mértékben 
már csak az egymástól különböző, nem szembenálló 
rétegek összessége. Osztálytársadalom, mert — külö
nösen a mezőgazdaságban — jelentős a magánszek

tor tevékenysége. Ilyen értelemben nem vitás, hogy 
a magántermelők szociológiai szempontból a tőkés 
rendszer maradványai.

Van azonban egy ennél is fontosabb oka annak, hogy 
társadalmunk még mindig osztálytársadalom. A leg
fontosabb társadalmi rétegek ugyanis bizonyos érte
lemben véve megtartották osztályjellegüket. Az egyen
lőtlenül megosztó gazdasági és politikai hatalom kö
vetkezményeként megmaradtak a kizsákmányolás 
egyes régi formái, s újak is jelentkeznek. Mind az 
állami tulajdon, mind pedig a munka eredményeivel 
való technobürokratikus rendelkezés az osztályura
lom elemeit erősíti.

Másrészt megállapíthatjuk, hogy a jugoszláv szocialis
ta társadalom többé nem osztálytársadalom. A tár
sadalmi szektorban ugyanis nincs egyetlen olyan réteg 
sem, amely anyagi létét teljes egészében és elsődlege
sen valamely más réteg által megteremtett értéktöbb
let eltulajdonítására alapozná. Ha nem is érvényesül 
maradéktalanul a munka szerinti javadalmazás elve, ez 
más, történelmi és ideiglenes okok, nem pedig az intéz
ményesített osztályellentétek következménye. Ebből 
következik, hogy a jugoszláv társadalom rétegei — 
legalábbis a társadalmi szektorban — nincsenek el
lenségesen szembeállítva. Vannak ugyan olyanok, akik 
elégedetlenek a jelenlegi állapottal, s olyanok is, akik 
más rétegek tagjaiban ellenséget látnak, de azt nem 
lehet állítani, hogy társadalmunkban a rétegek közötti 
viszonyt ellenséges szembeálítottság jellemzi.

Popovié a továbbiakban felállítja a fejlett szocializ
mus modelljét, s ezzel összehasonlítja társadalmi át
alakulásunk legfontosabb komponenseit. Az összeve
tés eredményeként eljut a szocialista társadalom főbb 
rétegeinek meghatározásához. Szerinte négy egymás
tól világosan elkülöníthető réteget különböztethetünk 
meg.

A politikai, állami és gazdasági vezetők rétegét jelen
tős belső összeforrottság és erős rétegtudat jellem
zi. Tagjai meg vannak győződve róla, hogy érdekeik 
messzemenően egybeesnek az általános társadalmi ér
dekkel. Ugyanakkor elkülönült életvitelük van s gyen
gék a kapcsolataik más rétegek tagjaival.

Egymástól legjobban elütő tagjai a szocialista közép
rétegnek vannak. A rétegtudat a szakembereknél és 
más értelmiségieknél bizonyára valamivel erősebb, 
mint az ugyancsak ide tartozó kistisztviselőknél. Az 
ő életvitelük is elkülönül.

A munkásosztály, azaz a közvetlen termelők rétegtu
data elméletileg erős, de az osztály viszonylagos fia
talsága és a sok faluról jött dolgozó miatt nem elég
gé fejlett. Bizonyos, hogy itt is nagy a különbség a 
szakképzett és magas szakképzettségű illetve a szak
képzetlen dolgozók között. A közvetlen termelők élet
vitele érezhetően különbözik minden más rétegétől. 
Ezt az alacsonyabb életszínvonallal s ebből kifolyólag 
az eltérő kulturális szokások egész sorával lehet ma
gyarázni.

S végül az iparosok s a földművesek rétegeinek szin
tén külön hely jut a társadalmi struktúrában. Tuda
tukat és életvitelüket nagyban befolyásolják a tör
ténelmi hagyományok, s a tömegkultúra térhódítá
sa ellenére a falusi életmód még mindig külön vilá
got jelent.

Ezeknek a strukturális vizsgálódásoknak külön jelen
tőséget ad az a tény, hogy a fentiekben vázolt elmé
leti konstrukció kiindulópontjául szolgált egy nagy
szabású kutatási program kidolgozásának, amely a 
szerző vezetésével már a megvalósulás szakaszába 
jutott. Így tehát, ha Popovic elméletének tételei kiáll
ják a próbát, újabb tudományosan kidolgozott és el
lenőrzött alapja jön létre a különböző szociálpolitikai 
és más intézkedések foganatosításának.

ágoston andrás



szabad-e 
csúfot űzni...?

Innen e levelem címzése, vitamódszere és -stílu 
sa, egyszersmind kerete is: a határvonal, amelyen 
túl egyszerűen nem engedem magam. Nem érvek és 
poénok, nem polemikus szellemesség, nem irónia- és 
szarkazmus-patronok s más effélék híján, hanem az 
említett, talán nem is csak naiv, de egyenesen dőre 
remény miatt. Hisz Te is tudod, hogy vannak »dőresé- 
geink«, melyekről lemondva szegényebbek lennénk 
egy mérhetetlen okossággal.

Harm incöt éves lettem én, 
meglepetés e hölgyemény, 
csecse
becse

ajándék, mellyel meglepem  
e ruganyos kereveten 
magam 
magam.

(Pintér Lajos: Születésnapomra.
Grimasz, Magyar Szó, 1975. június 11.)

Szabad-e csúfot űzni a költőből, aki maga volt a szép 
komolyság? Szabad-e csúfot űzni verséből, ha tanulni 
belőle sem volt elég?
Esendő voltát elébe tárni, annak, aki szeretni meg
tanulta, szabad, muszáj. De a vitorlát bontó tollnok- 
naik, aki gagyog s ragyog, kifigurázni — lehet?
József Attila maga sose követelte volna meg a néki 
kijáró kötelező tiszteletet. Ezért szeretjük — nagyon. 
De a Születésnapomra utánozhatatlan fanyarságát a 
mi — a példa mutatja — immár »bravúrokra« képes 
doromboló kisszarűségünk aggálytalanul fitogtatható, 
»felszabadult« (!), minden tanításra fittyet hányó 
kedélyességére hamisítani — arcátlanság. A forma is, 
melyben József Attila élménye megjelent, oly tiszte
letet parancsoló, mint ama tiszta kötény. Közkincs 
— nem közpréda.
Akik szintén »ruganyos kereveten« lepiik meg magu
kat életreszóló ajándékkal, tán tapsolnak is az ul- 
/timá/tumát falrengető leleményének.

Sekély e kéj ...

Üjvidék, 1975. június 11. bognár antal

nyílt
levél
utasi
Csabához
Újvidék, 1975. április 30.
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Meglepődtem, Csaba, leveled címzésén és záróbe
kezdésein; nem a tartalmán, hanem külső formáján, 
keretén; nem azon, amit mondasz, hanem ahogyan 
mondod: egy mindkettőnk által respektált intézmény 
képviselőihez, az Üj Symposion ifjú  szerkesztőihez 
fordulva, s végül ugyanettől az intézménytől kérve 
— diszkrét módon — igen egyértelmű támogatást: 
álljon vélt igazad mellé, ossza a Te nézeteidet, mél
tányolja a Te indítékaidat. Ellenemben, természetesen. 
Én pedig hittem és hinni akarom, kitartóan, kono
kul, sőt naiv makacssággal is talán, hogy mi ketten 
is tudunk még, mindenek ellenére, szót váltani egy
mással. Értelmiségi szinten, tehát mindenekelőtt köz
vetlen nyíltsággal, egyetlen intézménytől, még a hoz
zánk legközelebb állótól sem várva el, hogy közénk 
álljon perdöntő instanciaként.

Nem idézgetlek; a polemikus idézőjeleknek kü
lönben már önmagukban is ironikus funkciója le
hetne. S ezt nem akarom.

Kommentárommal kapcsolatban három nyílt kri
tikai megállapításod van: 1. alaptalanul vádaskod
tam; 2. általánosságban vettem célba a Kiadót, ár
nyékot vetve az intézmény azon munkatársaira is. 
akiknek semmi közük sem volt a Redőny kéziratá
hoz; 3. kételyeimmel nem fordultam felvilágosításért 
a közvetlenül beavatottakhoz s ily módon vétettem 
az írástudói etika azon követelménye ellen, hogy mi
előtt számon kérünk valamit vagy vádolunk valakit, 
előbb meg kell ismerkedni a tényekkel.

Van aztán, végül, egy nem ilyen nyílt, de minden 
burkoltsága ellenére is egészen jó l érthető sugalla
tod: irodalmi életünk emberi viszonyainak elmérge
sítése volt a célom, sőt valamiféle szakadások előidé
zése is. Ilyesmi ellen, természetesen, nincs szándékom 
védekezni. Hadd kezdjem hát nyílt megállapításaid 
közül a legutóbbival, a tényekkel. Mármint a saját
jaimmal, lévén hogy Te is saját tényeidet soroltad 
föl.

A Redőnyről szóló kommentáromban EGY TU
CATNYI PÉLDÁRA — KONKRÉTUMOKRA! — hi
vatkozva adtam hangot föltevésemnek, hogy a válo
gatás jóval gazdagabb is lehetett volna. S miért nem 
lett? — Mert válogatás közben szerzőnknek a Képes 
Ifjúságban megjelent írásait jócskán megrostálták — 
adtam meg a magam szubjektív, de nem alaptalan 
föltevésére a szubjektív választ, voltaképpen gyanúra
— erős gyanúra — alapozva. A gyanú viszont, mint 
tudjuk, önmagában véve se nem morális, se nem im
morális: ezzé vagy azzá válik, amikor kiderül alap
talansága, illetve megalapozottsága, jogosultsága. S 
jogos volt-e a gyanúm? — Leveledből kiderül, hogy 
jogosabb, mint gondolhattam volna: a készülő Re
dőnyből nemcsak egy tucatnyi, hanem mintegy 15—20 
cikk lett kirostálva, nem is számítva a recenzensek 
javaslatára kimaradt 8— 10 írást. Ha mármost figye
lembe vesszük, hogy a Redőnyben összesen 51 írás 
jelent meg, közülük azonban csak 23 olyan, amilyet 
a válogatóktól számonkértem, ti. szociális tematiká
jú és novellisztikus, akkor a kimaradt 25—30 írás 
nyilván eléggé beszédesen szól arról, hogy csakugyan 
egy alaposan megnyirbált gyűjteményről van szó. 
Az alaptalan vádaskodás vádja ily módon tárgyta
lan, minden alap nélküli. Marad azonban a kérdés, 
hogy e megalapozott, általad most írásban is csak 
még jobban alátámasztott gyanúmból, föltevésem
ből kiindulva adekvát kritikusi ítélethez jutottam-e? 
Más szóval, miért nyilvánítottam e megrostálás mű
veletét értetlennek, kiadópolitikai ügyetlenségnek, bu
taságnak és provincializmusnak? — Azért, mert az 
általam fölemlített tucatnyi Domonkos-írást — az ér
deklődők megtalálhatják fölsorolásukat az ü j Sym
posion 117— 118. számának 43. oldalán, a második be
kezdésben — kivétel nélkül azonos, vagy igen hason
ló értékűnek tartom, mint a kötetbe kerülteket. 
Esztétikailag és eszmeileg egyaránt: se nem gyengéb
bek, se nem jobbak, se nem »eretnekebbek«, se nem 
»félszegebbek« a kommentáromban vizsgált szociális 
tematikájú novellisztikus írásoknál. S tetejében még 
meg is jelentek már egyik hetilapunkban, melynek 
publicitása köztudottan jóval nagyobb, mint köny
veinké. Kitől, mitől, miért kellett tehát féltem könyv
ben való megjelenésüket? Lehet, hogy tévedek, de 
szerintem ez igenis értetlenség, kiadópolitikai ügyet
lenség, butaság és provincializmus; a vitatható kér
dés számomra csupán az, hogy mennyiben objektív, 
s mennyiben szubjektív jellegű.

S hogy kételyeimmel — amelyek, lám, leveled 
által is beigazolódtak — nem fordultam felvilágosí
tásért a Redőny létrehozásában közvetlenül részt vett



emberekhez? Hát dehogynem: Tehozzád fordultam, 
miután Te is hozzám fordultál, hallva, hogy az Üj 
Symposionnak leadott gépiratomban a kötet váloga
tását is érintettem. Mint emlékszel, én erre megmu
tattam neked a gépiratot. Te elolvastad a szóban for
gó részt s mivel nem cáfoltad meg, hanem megerősí
tetted — akkor még csak szóban — a föltevésemet, 
hogy a kötet igenis megnyirbáltatott — , a gépiraton 
nem eszközöltem utólagos változtatást. A lényeg tehát 
az, hogy az előzetes közvetlen informálódásra mégis 
csak sor került (bár igaz, hogy nem az én, hanem a 
Te kezdeményezésedre), következésképp az írástudói 
etika általad számonkért követelményének a megsér
tését mint alaptalan vádat vissza kell utasítanom. 
Hisz Te magad vagy a legfőbb tanúm arra, hogy a 
közvetlen informálódás is megtörtént, noha nem is 
volt rá különösebb szükségem: maga az olvasói emlé
kezetemmel szembesített kötet volt és maradt a leg
főbb — és legárulkodóbb — informátorom.

Kritikai tételeid közül az elsővel és harmadikkal 
szemben a magam részéről ezeket a tényeket szem
besíteném. A másodikra viszont — miszerint állító
lagos általánosításommal a Kiadó azon munkatársai
ra is árnyékot vetettem, akiknek semmi közük se 
volt a Redőny kéziratához — egyszerűen nem is 
igyekszek ellentényeket és -érveket keresni. Annyira 
komolytalannak tartom ti. e vádadat. Hisz igaz, hogy 
Kiadónk »ajándékáról« tettem ironikus említést, lé
vén hogy a Redőnyt nem tarthattam magánszemé
lyek magánkiadványának, de azt azért talán csak 
nem gondolod egészen komolyan, hogy eközben en
nek a Redőnynek a válogatásáért a Kiadó ifjúsági, 
politikai és jugoszláv irodalmi sorozatainak szerkesz
tőit s más munkatársait is hibáztatni akartam? Nem 
gondolod inkább, hogy ebben a tételedben épp Te 
éltél ösztönösen is az általánosítással, s akaratlanul 
is hozzájárultál a Kiadó valamennyi munkatársának 
velem szembeni fölhangolásához?

A bírált ezzel eljutott a bíráláshoz, s mint kriti
kus, engedd meg, hogy befejezésül még néhány mon
dat erejéig, leveled terjedelmét meghaladva, ugyanev
vel az alapvető kritikusi joggal éljek én is.

Leveled egyrészt, írástudói etikád régi szintjéről, 
erkölcsi szenzibilitásod közismert kifinomultságáról 
tanúskodik a számomra: vállalod értelmiségi tényke
désed morális konzekvenciáit. Ami ezúttal konkrétan 
azt jelenti, hogy nem mosakszol, nem bújsz meg má
sok mögé, hanem már-már naturalisztikus ténytiszte- 
Iettel föltárod, hogy a kifogásolt műveletben neked 
személy szerint miben és mennyiben volt részed: 
15—20 cikk kihagyásánál Te is közreműködtél, né
hány kihagyását Te magad szorgalmaztad, újabb két 
írás kiszelektálásakor pedig ismét csak a közremű
ködő szerepét vállaltad.

Magával e vállalással nincs, nem is lehet vitám.

Megdöbbent azonban az a mód, ahogy leveled
ben e vállalást — vállalod. Utasias kétely, önszigor, 
felelősségtudattal járó erkölcsi dilemma nélkül tud
niillik. Miközben ugyanis azt akarod cáfolni, amit én, 
mellesleg szólva, nem is állítottam kommentárom
ban (hogy ti. erőszakos megnyirbálásról volt szó), 
egy olyan lapsus linguae ejt hatalmába, amely sze
rintem a fenti véleményemet látszik igazolni. S itt 
kivételesen idéznem kell: »TÁRGYALÁSAINK [a szer
zővel, B. I.] A KÖLCSÖNÖS MEGBECSÜLÉS ÉS 
BIZALOM JEGYÉBEN FOLYTAK LE« — írod leve
ledben, s bár nem tulajdonítok túlzott jelentőséget a 
lingvisztikái pszichoanalízisnek, mégis úgy vélem, ez 
a szörnyűséges diplomáciai közhely mint nyelvbotlás, 
mint tudatalatti nyelvi ficam igen tanulságos: ha 
nem is szerkesztői erőszakosságot, de legalábbis 
olyan gondtalan szelektori magatartást fed, amely
ben nyoma sincs azon kétely legkisebb árnyékának 
sem, hogy vajon e diplomata-szerep önkéntes vállalá
sával, a szóban forgó rostálási művelet diplomatiku- 
san-higgadt személyes legalizálásával etikailag min
den rendben van-e? A félreértést elkerülendő, konkré
tabb leszek. Előttem van emlékezetes, két részből ál
ló vitacikked könyvkiadásunkról (Ü j Symposion, 
1968/41. és 45. sz.). A Fórum Könyvkiadó hivatásos 
szerkesztőjeként írt polémiád első részében annak 
idején így jellemezted a Kiadó igényes szerkesztő

jét, a magad akkori erkölcsi dilemmáiról téve köz
vetett vallomást: »Kettős életre kényszerül: látszólag 
feladja elveit, belesimul, beleolvad irodalmunk hét
köznapjaiba, lelke mélyén azonban továbbra is mun
kálnak — egy jellegzetes, már-már szkizofrén állapo
tot hozva létre — az immár objektíve elmondhatat- 
lanná vált többet, mást akarás lázai. Persze e láza
kat szisztematikus és kitartó tűréssel meg lehet szün
tetni, s ha sikerül, előáll a gépcsavar: a szellem bü- 
rokratája.« (Kiem. U. CS.) E közvetett vallomásod 
számomra ma, 1975-ben — más szövegösszefüggésben 
és más problémával kapcsolatosan is — azt jelenti, 
amit 1968-ban jelentett: ez az értelmiségi-ember is 
tudatában van a polgári foglalkozással járó kettős 
élet tényének, de ezt a tényt ő képtelen szubjektíve 
is legalizálni; vállalja az adott posztot — hisz ha 
ő nem tenné, másnak kellene megtenni s ez moráli
san egyre megy —, de úgy, hogy eközben nem fojtja 
el intim elégedetlenségét, a többet és mást akarás 
lázait. Következésképp: nem válik gépcsavarrá egy 
mechanizmusban, mely az ő személyi intencióitól, 
akarásaitól, igényeitől függetlenül is van, létezik, mű
ködik. Mostani leveled diplomáciai higgadtságából 
viszont nem tudok és nem merek másra következ
tetni, mint hogy a levélírás pillanatában — s csakis 
ekkor! — mégiscsak elfojtottad a szóban forgó lá
zakat.

Azokat a lázakat, amelyekről továbbra is csökö
nyösen hinni akarom, hogy vannak, léteznek, nem 
vesztek ki belőled.

E hit foglyaként bírtam rá magam, hogy egyál
talán válaszoljak leveledre; ugyanennek a hitnek az 
igézetében üdvözöl:

bosnyák istván

A Kiadói Tanács június 19-én megtartott ülésén fog
lalkozott az Űj Symposion Szerkesztőségének munká
jával, s ennek keretében a lap hasábjain folytatott 
vita irányítási módszereivel. A Kiadói Tanács arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy a vitát nem kell le
zárni, hanem a befutott hozzászólások közlése után 
a Szerkesztőség értékelje a vita egészét, és ezzel kap
csolatban saját tevékenységét is.

Az Új Symposion Kiadói Tanácsa
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