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A körülmények véletlen összejátszása folytán a jugoszláv írók e kongresszusát ab
ban az évben tartjuk, amikor a haladó világ a fasizmus feletti győzelem harminca
dik évfordulóját ünnepli, hazánk pedig szocialista fejlődésének harmadik évtize
dét. Környezetünkben tíz óve nem volt ilyen jellegű irodalmi tanácskozás. Az el
telt hosszú idő arra kötelez bennünket, hogy megfelelő mérleget, alapos elemzést és 
hosszú távlatú felmérést készítsünk.

Az eltelt évek során hazánk küzdelmesen haladt előre, válságok kísérte mély válto
zásokon ment át, amelyeket válságos percek, nehézségek és a legsúlyosabb helyze
tek áthidalás jellemezték: éppen ezért elemzésünk során hozzá kell mérnünk a ma 
irodalmát és az író mai helyzetét mindahhoz, ami a nehézségekhez, magukhoz a vál
ságokhoz vezetett, továbbá ahhoz, ami megváltozott, s ami változatlan maradt vagy 
most van változóban. A nyilvános vitára bocsátott kongresszusi anyag a jugoszláv 
írók ama egységes óhaját fejezte ki, hogy a kongresszus munka- és kritikai, ne pe
dig manifesztum jellegű legyen. Ilyen jellegű összejövetel esetén ez magától 
értetődő követelmény, noha korunkban nem egy példa akadt és akad az ellenke
zőjére . . .

A mérlegnek szerintünk természetesen tartalmaznia kell mindazt, amit ténylegesen 
felmutattunk, de azt is, amit elvégezhe tőnek tartottunk vagy reméltünk, ám még 
mindig nem valósítottunk meg, sőt, esetleg nem is tudjuk, m ikor fogjuk megvalósí
tani. Annyi bizonyos, nagyon jelentős eredmény, hogy sem itt, sem másutt nem köte
lességünk magasztalni saját eredményeinket. Ez a tény megszabadítja az alkotó be
szédet —  az eredendően kendőzetlen, kontrasztokkal teli, öntörvényű beszédet —  a 
különféle álértékektől, amelyeket legkiválóbb íróink az elmúlt három évtized során 
is erélyesein elutasítottak. El kell ismernünk, hogy ténylegesen tőlünk senki sem 
követeli meg —  sem a Kommunista Szövetség, sem a Szocialista Szövetség, sem a 
legutóbbi pártkongresszus határozatai —  a patetikus égre^földre való esküdözést, 
a hódolattevést, hűségünk bizonygatását, a lapos, konformista dicshimnuszokat pe
dig kiváltképpen nem. Tegyük hozzá: senkinek közülünk esze ágában sincs ilyen 
szolgáltatásokat felkínálni. Nem megvetendő eredmény, tálán jelentősebb ;is, mint 
ahogyan azt hétköznapjainkból látjuk. Különösen ha tágabb, vlilágszintű összefüg
gésekben szem léljük. . .

Korunk az alkotók és az irodalom helyzetének megoldásában két véglet iközött in
gadozik: egyrészről a kötelezettséggel járó műpártolást, másrészről a sorsára ha
gyott kötetlenséget kínálja; az első esetben a követelmények ütköznek az alkotó 
tevékenység feltételeivel, a másikban pedig gyakran a felelőtlenség vagy a haszon
lesés csábításainak engednelk az alkotók. E két megoldásnak természetesen több 
enyhébb, köztes változata van, de erre most nem terjedhet ki a figyelmünk. Szá
munkra az a fontos, hogyan találhatunk egy harmadik megoldást, amely mentes 
lenne mindkét domináns modell nyilvánvaló fogyatékosságaitól.

Saját tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy ez egyáltalán nem kömnyű. Azt a 
törekvést, hogy a kultúra szerves részévé váljon a társadalomnak, továbbá hogy 
az alkotómunka minden sajátosságával együtt beleépüljön a társult munka kere
teibe, számos eltérő eredetű és természetű ellenállás hátráltatja, gátolják a (nai
van) vártnál sokkal szívósabbnak bizonyult régi kulturális tudatformák. Minden 
jel arra vall, hogy a művelődési és irodalmi élet új, önigazgatású szervezeti mo
delljeinek a létrehozása jóval nehezebben megy, miint ugyanez a gazdasági és a 
termelői struktúrákban; ha a gazdaságból veszünk át »kész formulákat«, az a ve
szély fenyeget, hogy háttérbe szorulnak a művelődési-művészeti .alkotómunka lé
nyeges sajátosságai.
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Régi és ú j

A háború óta eltelt harminc évben végbement társadalmi-tkulturális fejlődésünk 
lehetővé teszi, hogy megítéljük, hogyan láttunk egyes lényeges 'kérdéseiket régeb
ben, s hogyan látjuk őket mai távlatunkból, mai tapasztalatainkkal. Egészen konk
rét álláspontokra és utópisztikus remények különféle válfajaira gondolok itt. 
A pozitív forradalmi voluntarizimus (minden forradalom sajátja) túllendül téren 
és időn: ki gondolhatta volna, hogy a szocialista társadalom kiépítése ennyli időt 
igényel, hogy a kiépítés egyes szakaszait megtenni csöppet sem könnyebb magánál 
a tényleges forradalomnál, hogy sok esetben lényegesen nehezebb lesz megterem
teni az újat, mint lerombolni a régit?! Ügy láttuk, hogy az új kultúra —  annak 
idején sokan proletár kultúraként, proletkultként gondolták el —  ha nem is azon
nal, de hamarosan létrejön, hogy a legszélesebb tömegek feltámadó alkotó erejé
nek életerős, pompás gyümölcséként jelenik meg. Beláttuk, hogy a legeltöikéltebb 
erőfeszítések ellenére sem megy minden olyan gyorsan, spontánul, és főleg nem 
olyan egyszerűen. Leverő felismerés ez. Nem csoda hát, hogy a kitartóbb] a és tü- 
relmesebbje mellett akadtak szép számban Olyanok, akik elveszítették türelmüket, 
kitartásukat. Sokkal könnyebb ilyenkor begubózni a »hagyományos (polgári) ér
telmiségi« kényelmes státusába, mítoszába, s látszat-bátorsággal könnyedén tagad
ni a tényleges és lehetséges választási lehetőségeket —  saját »distanciánk«, »lehe
tőségeink« és más hasonló alibik nevében; sokkal könnyebb, mint részt vállalni 
az Űj fokozatos megteremtésének fáradságos, hosszantartó, részleteiben nemritkán 
unalmas és »pragmatikus« folyam atából. . .

Mivel hazánk nyílt, azaz természetes kaipcsolatban áll a világ m ajd minden tájá
val, sok világméretű probléma és felismerés érezteti hatását környezetünkben —  
mi több, belejátszik saját kételyeinkbe és nehézségeinkbe. Kire nehezedhet nagyobb 
súllyal a világ megosztottsága, ha nem miránk, akiik két világ határán élünk, s 
nem akarjuk magunkat elkötelezni egyik oldal iránt sem?! A történelem többszö
rösen igazolta a tényt, hogy a zárt rendszerek (akár politikai, a'kár művelődési

A pozitív forradalmi volunta- 
rizmus (minden forradalom, 
sajátja) túllcndül téren és 
időn: ki gondolhatta volna, 
hogy a szocialista társadalom 
kiépítése ennyi időt igényel, 
hogy a kiépítés egye* s/aka 
szait megtenni csöppet »cin 
könnyebb magánál a tényleg-, 
forradalomnál, hogv M>k r é t 
ben lényegesen nehezebb les; 
megteremteni az újat, mint te 
rombolni a régit?!



I ly  módon nem csak a nem ze
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tek és nem zetiségek s a já t i r o 
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tartva m inden sajátos vonás, 
kü lönbözőség jelen tőségét — 
m enyire fontos e kü lönb
ségek és sajátos vonások együ
vé tartozásának egyetem esebb 
jelentése.

rendszerekről van szó) könnyen válhatnak represszív, sőt totalitáris jellegűvé. Az 
egységesülés korunkat jellem ző folyamatában jelentkezik az egész illetve a rend
szer egyes integrált (főképpen nemzeti és etnikai) részegységei autonómiájának 
spontán (keresése. Az eddig tökéletesen eggyékovácsolódottaak hitt állami és nem
zeti közösségekben is különböző szinteken jelentkező decentralizációs igények, ko
runk fő  jellemzői, világszerte kisebb-nagyobb akadályodéba ütköztek, bizonyos mér
tékben a társadalmi berendezés jellegétől és form áitól, továbbá a fejlettség foká
tól függetlenül —  megnyilvánulásuk demokratikus lehetőségeivel arányosan. En
nek a művelődési életben igen eleven, világméretű társadalmiwpolitikai problémá
nak fe l kellett merülnie soknemzetiségű közösségünkben is. A »válságok« szülte 
feszültségekből, az e feszültségeket áthidaló tudatformákból levontuk a megfelelő 
következtetést: a régi veretű kulturális intézményektől, az elavult hagyományok
tól és az idejétmúlt politikái módszerektől nem várhatjuk az igazi megoldást, a 
megoldásokat máshol kellett volna, máshol kell keresnünk, vagy újakat kell talál
nunk. Ily  módon nemcsaik a nemzeteik illetve a nemzeti kultúrák között viszony 
határozható meg, hanem maga a kulturális élet gyakorlata is. E tekintetben Jugosz
lávia új alkotmánya egyedülálló jelentőségű rendelkezéseket hozott: most az a 
legfontosabb, hogy ezek tényleges magatartássá váljanak a politikában és a műve
lődésben egyaránt. Ez pedig nem fog  magától menni.

A  nemzeti kultúra körvonalazása

E téren korunk a múlt sok ál-értékét örökölte: a nemzeti kultúra  polgári szem
szögű, holm iféle nemzeti küldetést hangoztató funkcionalista értelmezését, amely 
számunkra már nem lehet kielégítő (de nem elégíti ki a hagyományos polgári de
mokrácia, sőt, a harmadik világ nemzeti szabadságukért harcoló népeinek igénye
it  sem). A jövőben komoly erőfeszítéseket kell tennünk az elmélet és a gyakorlat 
terén is —  természetesen szem előtt tartva azt, hogy minden nemzetnek joga van 
saját nemzeti kultúrája  fejlesztésére — annak érdekében, hogy mielőbb kilábal
junk (külön-külön és együttesen is) a múlt ingoványaiból, hogy túl tegyük magun
kat -a múltból táplálkozó tévhiteken. A Jugoszláviában élő nemzetek és nemzetisé
gek saját irodalmának m ind fokozottabb érvényre jutása egyik sarkalatos jellem 
zője újabbkori fejlődésünknek, s ez a folyamat minden je l szerint irreverzibilis. 
Még mindig nem vált azonban egészen meggyőződésünkké, hogy — tiszteletben 
tartva mindem sajátos vonás, különbözőség jelentősegét —  mennyire fontos e 
különbségek és sajátos vonások együvé tartozásának egyetemesebb jelentése.

Művelődési életünkkel kapcsolatban ki kell emelnünk legalább még egy alapvető 
fontosságú, e kérdésikörbe vágó tapasztalatunkat: a bürokratikus törekvések 
hordozóinak —  amelyek kisebb-nagyobb mértékben minden társadalomban meg
találhatók, s amelyeket az utóbbi években élesen bíráltunk —  időnként silkerül 
megnyerniük bizonyos művelődési köröket, hogy azután más alkalommal, han
got váltva, kihasználják az értelm iség megosztottságát, és elszigeteltségében a ma
guk »birodalmában« könnyebben a »körm ére vághassanak«, vagy bürokratikus el
képzeléseik szerint »ráncba szedhessék«. A korlátolt (klis)polgári »é rte lm iség i« 
(nem kevesen maradtak az egyes környezetekben és nemzeti kultúrákban) kajánul 
nevet ilyesmi láttán —  mindaddig, m íg maga is hasonló helyzetbe nem kerül. 
Ő valójában még most sem fog ja  fel a haladó humanista szolidaritás igazi jelen
tőségét, az emberi közösség magasabb értékeit .

A világ más írókhoz hasonlóan a mieink is tapasztalhatták, hogy az irodalom 
nem tudja közvetlenül befolyásolni a dolgok alakulását: az irodalmárok legjobb 
akaratuk ellenére sem tudták útját állni sem a háborúknak, sem az emberáldoza
toknak, az esztelen invázióknak, az értelmetlen megszállásnak, mindannak, amit 
lakadatlanul és hiábavaló igyekezettel elítélünk (katonai és politikai beavatkozás, 
gazdasági, ideológiai és más jellegű nyomás); a könyv nem tudta útját állni sem 
az imperializmus régi, sem pedig új változatainak, sem a »szem élyi kultusznak«, 
sem a (kulturális, anyagi, szellemi) gyarmatosításnak, a világ különböző pontjain 
létesített haláltáboroknak és imás egyebeknek s e m . . .  A  világot alakító demiur- 
goisz-író mítosza a szemünk láttára foszlott szét. Mindannak tudatában, amit az 
irodalom  nem tehet meg, az irodalom  korlátainak ismeretében a keserű rezigná- 
ció egyáltalán nem »légből kapott« érzése szállt meg bennünket. —  Hogyan to
vább? —  kérdezhettük minden lépés után, ki tudja hányadszor. Mégis, minden
nek ellenére, a legrosszabb megoldásnak az mutatkozott, ha ölbe tett kézzel vá
runk, átengedjük magunkat mások kényének, kedvének . . .

Idők mezsgyéjén

Hazánkban —  de bizonyos különbségekkel és bizonyos mértékben sok más ha
sonló közösségben, a »fe jlő d ő  országokban«, illetve az »á tm eneti korszakot« élő 
államokban, Európában és a harmadik világban egyaránt —  lehetetlen volt egye
bek között m egerüM  egy különösen drámai súlyú tapasztalatot: korunkat egyben 
átm eneti korként éljük —  átmeneti korként az új és a régi rendszer között, az 
elmaradottság és a fejlődés között, a visszahúzó múlt és a jövőbe vetett hit kö
zött, a vidéki és a városi, a manuális és a nagyipari civilizáció között, az osztály- 
és az osztálynélküli társadalom között, továbbá (a m i esetünkben különösen) a 
parciális és az integrális önigazgatás között, különböző feladatok, határozatok, 
tervek, reformok, kongresszusok k özö tt. . .  Ezekben az örökké ideiglenes jellegű, 
ambivalens helyzetekben valam inek az igazolása vagy cáfolása mindig lehetséges 
másvalami nevében: a kezdet a befejezés, az egyes eszközök a cél, a jelen a jövő, a 
nehézségek az ígéretek, a szürke hétköznapok a »szebb holnap«  nevében .. .  Ami 
tegnap még szükségszerűnek látszott, követendő példaként szolgált, holnapra már 
fölöslegessé, károssá válhat —  s néha a valós szükségleteknek megfelelő, tehát 
alaptalannak nem is mondható okokból. Ilyen helyzetben nem biztosítható a fe j
lődés folyamatossága, lehetségesek tehát különféle regresszliók és deformációk: 
eddigi fejlődésünk számos tapasztalata is ezt igazolja. Az irodalom  már em lített 
tehetetlenségével (és persze még számos más tényezővel együtt) ez is oka annak,
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hogy •— nálunk is, máshol is —  annyi nagy művészi kisugárzású mű folyamodik 
szívesebben a »k ife jezés « formális kísérleteihez és harmeneutiikus kalandjaihoz, 
ahelyett, hogy korunk valóságának a sűrejébe hatolna, abba, amit valam ikor 
»ta rta lom nak « neveztünk.

E jelenségekről szólva semmiképpen sem szabad megfeledkeznünk a műalkotás 
hordozta kritikusság, valamint az e kretikusság jelezte változások iránt tanúsított 
hagyományos ellenállásról. E téren is —  volt rá időnk ■— szereztünk olyan tapasz
talatokat, amelyekről érdemes elgondolkodnunk. Brecht nyilván tiszta szándékkal 
hangsúlyozta, hogy már a világ változtatása közben szem előt’t kell tartanunk, 
hogy halaszthatatlanul »m eg  kell változtatnunk a m egváltozott világot is«. Ez vi
tathatatlanul igaz és igen vonzó —  egy lényeges kiegészítéssel: a gyakorlat kegyet
len törvényei arra tanítanak bennünket, hogy az átm eneti időszakban, amit meg
változtattunk, azt előbb meg kell szilárdítani, nemegyszer hosszan, kitartóan vé
delmeznünk kell, m int ilyent, mégpedig azért, hogy ne térjen vissza a régi, vagy 
ne jö jjön  valami ennél is rosszabb. Egészen természetes jelenség tehát az alkotók 
közismert türelmetlensége a társadalom tényleges fejlődési lehetőségei és a fe jlő 
dés üteme iránt; e türelmetlenség —  mint ismeretes —  a létezővel való elégedet
lenségbe, a létező bírálatába  torkollik. S épp ezt az esetek túlnyomó többségé
ben nem tudja egykönnyen elfogadni az osztálystruktúrájú társadalmak politikai 
rétege (akár úgy, hogy a bírálat süket fü lekre talál, akár úgy, hogy különféle mó
don reagálnak rá), a kultúra viszont nagy kockázat nélkül nem mondhat le róla! 
Nem  nehéz megegyezni abban, hogy bírálatra  minden társadalomnak szüksége 
van; sokkal nehezebb eldönteni, hogy milyen je llegű  és milyen fokú  kritikára 
van szükség. Már-már banalitás arról beszélni, m ilyen nehéz felmérni, meddig ju
tott a győztes forradalom  a társadalomban, a kultúrában; banalitás számba megy 
megállapítani, hogy ez sokkal nehezebb, mint ahogyan azt a rrfadentudó szemlé
lődök hiszik, akik ha kell, ha nem, »bölcs tanácsaikkal« untatnak bennünket.

Brecht nyilván tiszta szándék
kal hangsúlyozta, ho°"v m ár a 
v ilá g  vá lto z ta tá s a  közben szem 
e lő tt kell tartanunk, hogy ha
laszthatatlanul »m e g  k e ll v á l
to z ta tn u n k  a m e g v á lto z o t t  v i 
lá g o t  is « .  Ez vitathatatlanul 
igaz és igen vonzó —  egy lé 
nyeges k iegészítéssel: a gyakor
lat kegyetlen  törvényei arra 
tanítanak bennünket, hogy az 
á tm e n e t i  id ősza k b a n , amit 
m e g v á lto z ta t tu n k ,  azt előbb 
m eg kell szilárdítan i, nem
egyszer hosszan, kitartóan  vé
delm eznünk kell . . .

A kultúra elsődleges és másodlagos helye

Ebben a kérdéskörben szólnunk kell még egy, korunkban általában tág jelentésű, 
»keser-édes« átm eneti időszakunkban különösen aktuális jelenségről. Már-már pa
radoxon, mégis így van: noha az irodalom és az egész kultúra az akció szintjén 
nem képes közvetlenül befolyásolni a dolgok alakulását, a változásokat, a » kultu
rális tényezők« mind érezhetőbbé, m'ind hathatósabbá lesznek a társadalmi élet
ben, pontosabban azokban a követelésekben, hogy megváltozzék az élet a társa
dalomban. A két háború között egyik kiemelkedő forradalmár-írónknak —  Veselin 
Maslesának — volt bátorsága beismerni a kultúra (konkrétan az irodalom ) » má
sodlagos szerepét a politikához és a gazdasághoz képest«, minthogy a kultúra 
(az irodalom ) hatása az osztályharcok kimenetelére —  elenyésző. Ez volt a má
sodik és harmadik Internacionálé tényleges tapasztalata is, olyan tapaszalat, 
amely a legtöbb esetben meghatározta a kultúrához való viszonyulást. Társadal
munk mai fejlettségi foka, a szocializmus építése —  mindennek ellenére —  elkép
zelhetetlen a legtágabb értelemben vett kultúra elsődleges szerepe nélkül: valóban 
szabad társadalom nem létezhet alkotói szabadság nélkül, nem hozható létre új 
emberi közösség a közösség viszonyait form áló és megnemesítő kultúra nélkül. A 
hierarchikus sorrend ilymódon fenekestül felfordul: a szocialista kultúra, az új 
kultúra  nem annyira »következm énye« vagy »visszatükrözése«, mint inkább elő
feltétele a szocialista társadalom létezésének. E felismerést éltük át az utóbbi 
években, teljes drámaiságában: a társadalom és a kultúra fejlődésének üteme 
ugyan nincs összhangban egymással, nem is haladnak feltétlenül párhuzamosan, 
jelentős társadalmi megmozdulásainkat mégis m indig bizonyos kulturális fel
lendülés kísérte és támasztotta alá, a kultúra »m egtorpanása it« és » kríziseit«  vi
szont egyben a társadalom »m egtorpanásaiként« és » kríziseiként«  észlelhettük. Be
bizonyosodott, hogy az önigazgatás további sorsa attól is függ, miilyen mértékben 
válik maga is egyfa jta társadalmi kultúrává.

Az ismert lenini tételt, m ely szerint »fo rrad a lm i elm élet nélkül nincsen forradalm i 
m ozgalom «, Gramsci így parafrazálta alkotó módon: » . .. forradalm i kultúra nél
kül nincs forrada lm i e lm élet«. Egy m egfelelő kultúra tehát megtermékenyíti a 
forradalm i mozgalom  elm életét és magát a forradalmii mozgalmat is (máskülön
ben az elméleti és a gyakorlati vállalkozások funkaionalisztikusakká, hivatalsze- 
rűekké vagy dogmatikusakká válnak); a kulturális alkotó tevékenység tehát döntő 
jelentőségű a szocializmus további kiépítése és a forradalom  továbbfolytatása 
szempontjából. Ilyen vonatkozásban az irodalom ra —  a szó művészetére —  igen je
lentős szerep vár: m eg kell akadályoznia a forradalm i viszonyokat és tar
talmakat közvetítő beszéd elbürokratizálását és banalizálását, hivatalossá kano
nizálását és fetisizálását; m ind mélyebb, mind intimebb megfogalmazásával, hu
manizálásával magát a Forradalmat kell továbbvimnie. Nincs igazi forradalm i 
alkotás, amely ne az ilyen fa jta  beszéddel konverzálna, lett légyen a tárgy dicső, 
dicstelen, időben távolabbi vagy közelebbi, kacérkodjon bármivel. Nem  kételke
dünk Isaac Bábel állításának igazságában: a banalitás azonos az ellenforrada
lom m al . . .

Társadalm unk mai fejle ttség i 
foka, a szocializm us építése 
—  m indennek ellenére —  e l
képzelhetetlen  a legtágabb é r
telem ben vett kultúra e ls ő d 
leges  s ze re p e  n é lk ü l :  valóban 
szabad társadalom  nem létez
het a lko tó i szabadság nélkül, 
nem  hozható létre új em beri 
közösség a közösség v iszo
nyait fo rm áló  és megnem esítő 
ku ltúra nélkül. ( . . . )  B e
bizonyosodott, hogy az ön igaz
gatás további sorsa attó l is 
függ, m ilyen  m értékben  válik  
m aga is egyfa jta  tá rs a d a lm i 
k u ltú rá v á .

Ilyen  vonatkozásban az iro 
da lom ra —  a  szó m ű v é s ze té re  
—  igen  je len tős szerep vár: 
m eg kell akadályoznia a fo rra 
dalm i viszonyokat és tartalm a
kat közvetítő  beszéd  elbüro
kratizálását és banalizálását, 
h ivatalossá kanonizálását és 
fetisizálását; m ind m élyebb, 
m ind in tim ebb m egfogalm azá
sával, humanizálásával magát 
a Forradalm at kell tovább
vinnie. N incs igazi forradalm i 
alkotás, am ely ne az ilyen fa j
ta beszéddel konverzálna, lett 
légyen  a tárgya dicső, dicste
len, időben  távolabb i vagy kö 
zelebb i, kacérkodjon  bárm ivel. 
N em  kételkedünk Isaac Bábel 
állításának igazságában: a 
ba n a litá s  azonos az e l le n jo r ra -  
d a lo m m a l . . .

Kongresszusunknak szembe kell néznie ezekkel a tényekkel és felismerésekkel, hi
szen az a célunk, hogy semmit se rejtsünk véka alá, hogy a dolgokat olyanoknak 
mutassuk, amilyenek és ahogyan fejlődnek, s hogy ezáltal világszinten, világmé
retekben tudjuk vizsgálni » i t t  és mosf«-u<nikat. A föntiekben m ár érintettük azt 
a négy fő  témát, amelyekkel e kongresszus foglalkozni szándékozik; említettük 
harm inc éves fejlődésünket, a fejlődés elm életi vonatkozású kérdéseit, s ezzel 
összefüggésben az író  és az irodalom  társadalmi szerepét, amiből természetszerű
leg következik a könyv helye társadalmunkban . . .

Kongresszusunknak szembe 
kell néznie ezekkel a tények
kel és felism erésekkel, hiszen 
az a célunk, hogy sem mit se 
re jtsünk véka alá, hogy a 
do lgokat o lyanoknak mutas
suk, a m ily e n e k  és a h ogy a n  f e j 
lő d n e k , s hogy ezáltal v ilág
szinten, világm éretekben  tud
juk vizsgáln i » i t t  és m o s t « -un
kát.



Sikeresen áthidaltuk a m o 
d e rn  (vagy ahogyan rossza lló 
an m ondani szokás: m o d e r -  
n e s k e d ő ) és a r e a lis z t ik u s  m ű
vészetfe lfogás közötti szenve
délyes ellenségeskedést, de 
ezért nagy árat fizettünk: sok 
fia ta l a lkotónk itta m eg a le 
vét, sok idősebbet ped ig  —  
hosszabb-rövidebb idő re  —  fö 
löslegesen k irekesztettünk a 
já tékbó l. N em  tudtunk azon
ban elkerü ln i bizonyos többé- 
-kevésbé szükségtelen nézetel
téréseket és » f é lr e é r té s e k e t «  
az ún. tá rs a d a lm i k r i t ik a  és 
a m ű b írá la t  között, nem  sike
rü lt elhatárolnunk illetékességi 
körüket, sem dialektikus m ó
don összeegyeztetnünk ezek 
respektív  fu nkció it a társada
lomban és a m űvészetben.

Íg y  nem  sikerült eléggé e lő 
térbe helyeznünk az iroda lom  
— társadalom , a ku ltú rpo litika  
— m űvészet re lác ió in  adódó 
kételyeket; az iroda lom elm élet 
terén nem  fe jlőd tü nk  annyit, 
am ennyit kelle tt és lehetett 
volna; szellem i erő in k  javá t a 
»s z tá lin i fa n to m «  e llen i harc
ra pazaroltuk, am ely m ég a 
jugoszláv kom m unista m ozga
lom  ve le  va ló  nyilvános leszá
m olása után is lekö tött ben
nünket, ahelyett, hogy m eg
próbálkoztunk vo lna a szocia
lizmus m á s  ú tjainak m ódsze
res fe ltérképezésével . . .

Nem  minden kongresszus, az írók kongresszusai közül sem mindegyik b ír azonos 
jelentőséggel, nem is m indig kerül sor rájuk kedvező (pillanatban, ami jelentősé
get kölcsönözne nekik. Egyik-másik hamar feledésbe merül, vannak olyanok is, 
amelyeket utólag szinte már feleslegesnek is látunk, m ert semmi jelentőset nem 
hagytak maguk után. Jó lenne, ha a jelen kongresszus bátor szákűmondásával 
tűnne ki, újszerű hozzáállásával az irodalomhoz, az irodalom, az író és a könyv 
társadalmi szerepéhez. Saját gyakorlatunkból leginkább az írók 1952. évi, Ljublja
nában m egtartott harmadik kongresszusa és az ennek folytatásaként 1954-ben 
Belgrádban összehívott plénuima maradt meg emlékezetünkben; ekkor mondtunk 
határozottan nem et Sztálinnak az egész világ füle hallatára, s továbbfolytattuk 
társadalmunk, kultúránk, irodalmunk új, sajátos útjainak lázas keresését. Miro- 
slav Krlezának a ljubljanai kongresszuson elhangzott bevezető beszéde egyféle 
alapokmánnyá, programunkká vált, s mint ilyen, alapvető meghatározásaiban 
mindmáig időszerű maradt. Szükségtelen itt felidézni a felszólalás téziseit, átme
sélni a kíméletlen leszámolást a »fanatikus és egyoldalú pártossággal« és mind
azzal, amit zdanovizmusnak kereszteltünk. Ez alkalommal csupán egyetlen prog- 
ramtézisre emlékeztetnék, arra, amelyik »a lapvető küldetésünkről« szól, s amely 
alapján felvethetjük a kérdést: mennyit sikerült megvalósítanunk ebből a »kü lde
tésből« az utóbbi negyedszázad alatt: »M egkü lönböztetett figyelm et kellene szen
telnünk civilizációnk, irodalm unk és művészetünk m ú ltja  f ik tív  elemeinek, a X IX .  
század második felében s a századfordulón leza jlott tragikus összetűzések, p o li
tikai harcok egész sorának, amelyek a tehetetlenség törvényeinek engedelmesked
ve még m indig éreztetik hatásukat kulturális tudatunk ö tvözetében . . .  Össze kell 
gyűjtenünk mindazokat a politika i, kulturális, intellektuális tudatformákat, ame- 
lyéfc. önnön tér- és időbeli létünkkel kapcsolatosak; az évszázados 1 vereségek 
következtében darabokra hullt, szétm orzsolódott tudatot, az elszigetelt regionaliz- 
musokban szanaszét heverő tudatfoszlányokat, olyan szintézisbe kell olvasztanunk 
azt, am ire szükségünk van, amely nem a rom antikus frázisok eszményítése, ha
nem a tények igaz, kö ltő i m egjelenítése; a m egform álásra váró lenyűgöző anyag
halmazt program keretbe kell foglalnunk, értelm eznünk és magyaráznunk kell a 
magunk hitszegéseinek és kölcsönös negációinak minden tragikum át: ez kellene 
hogy legyen a m i alapvető küldetésünk.«

Üjszerűen az irodalomról

Félreértések

Mindebből persze kevesebbet valósítottunk m eg annál, amit megvalósítható
nak hittünk. Az im ént szóltam az egekben szárnyaló voluntarizmusról és az 
utópista nekilendülésekről, amelyek mindent könnyebbnek és közelebbinek, le- 
gyűrhetőbbnek és kézzelfoghatóbbnak látnak, mint a valóságban. . .  Sikeresen át
hidaltuk a m odern  (vagy ahogyan rosszallóan mondani szokás: moderneskedő) 
és a realisztikus művészetfelfogás közötti szenvedélyes ellenségeskedést, de ezért 
nagy árat fizettünk: sok fiatal alkotónk itta meg a levét, sok idősebbet pedig •— 
hosszabb-rövidebb időre —  fölöslegesen kirekesztettünk a játékból. Nem  tudtunk 
azonban elkerülni bizonyos többé-kevésbé szükségtelen nézeteltéréseket és » félre
értéseket«  az ún. társadalmi kritika és a műbírálat között, nem sikerült elhatárol
nunk illetékességi körüket, sem dialektikus módon összeegyeztetnünk ezek res
pektív funkcióit a társadalomban és a művészetben. N e feledjük, hogy a társadal
mi kritika ballépéseivel és avatatlanságával, főképpen ha bürokratikus szándé
koknak ad tápot, megingathatja az író (amúgy is labilis) státusát, elbátortalanít
hatja az alkotói kísérletezést, arra kényszerítve az alkotókat, hogy az esztétizálás 
területére meneküljenek. Ez különösen azokban az esetekben érvényes, amikor 
bizonyos politikai és kulturális áramlatok között —  az általános társadalmi fe jlő 
dés és a benne jelentkező ellentétek keretében —  kenyértörésre kerülhet sor: a 
szocialista mozg'alom egésze nyújtotta számos tapasztalat arra int bennünket, 
hogy ezekben az esetekben sohasem kell egyéneket olyan megbízatáshoz juttatni, 
amely lehetővé teszi számukra —  mégha szűk, ún. lokális mértékben is —  hogy 
a társadalmi-politikai szervezetek nevében tevékenykedjenek, foglaljanak állást, 
még akkor sem, ha jelentős egyéniségekről van szó (a kevésbé afifirmálódott, 
ellentmondásos és széles körökben elfogadhatatlan személyiségek esetében külö
nösen); a tapasztalatok továbbá arra intenek bennünket, hogy néha jobb kisebb
ségben maradni, sőt, végső esetben ideiglenesen vállalni azt, hogy •— amint mon
dani szokás ■— az értelm iség nem áll mellénk, mintsem hogy bár kit is felhatal
mazzunk a pragmatikus szükségletek nevében való ténykedésre: az értékes embe
rek ugyanis előbb-iutóbb önmagáiktól visszatérnek a társadalmi projektum érté
keihez.

Sokan közülünk azt hitték —  nem kevesen vannak, akik ma is azt hiszik — , hogy 
léteznek olyan form ulák amelyek segítségével véglegesen tisztázható a kultúra 
és a társadalom, a művészi alkotó tevékenység és a forradalom  viszonya. Bebi
zonyosodott azonban —  s erről nem szabad megfeledkeznünk e kongresszus után 
sem — , hogy a szóban forgó viszonyokra nincs tartós és végleges megoldás, lega
lábbis az o'szitálytársadaioimban nincs; lényegében állandóan megoldásban levő fo
lyamatokról van szó, amelyek azonban sohasem oldódnak meg. Az akciók során 
nem foglalkoztatott bennünket mindig és mindenütt az a kérdés, hogy számot 
tart, számot tarthat-e nagyobb jelentőségre egy-egy vállalkozásunk szélesebb kö
rökben is, s mennyire lehet az adott akció bizonyíték arra, hogy szocialista elkö
telezettségük közösségünk alapjaiban létezik az alkotásra való jog  és az alkotói 
szabadság. íg y  nem sikerült eléggé előtérbe helyeznünk az irodalom-társadalom, 
a kultúrpolitika— művészet relációin adódó kételyeket; az irodalomelmélet teren 
nem fejlődtünk annyit, amennyit kellett és lehetett volna; szellemi erőink javát a 
»sztá lin i fan tom « elleni harcra pazaroltuk, amely m ég a jugoszláv kommunista 330



mozgalom vele való nyilvános leszámolása után is lekötött bennünket, ahelyett, 
hogy megpróbálkoztunk volna a szocializmus más útjainak módszeres feltérképe
zésével: m ert a szocialista fejlődés nem merül ki sem a sztalinizmusban, sem a 
zsdanovizmusban; nem vált hasznunkra, hogy a normatív elméleti rendszer iránti 
ellenszenvünk sok esetben minden elmélet iránti ellenszenvvé fa/jult; az elégedet
lenség kritikája, bármilyen legyen is az, önmagában sohasem lehet elégséges. . .

Egyoldalúságok

Az írók (és más művészek) társulásának szervezeti form áira is rátelepedtek a 
korábban átvett, a gyámkodásra és az adminisztratív intézkedésekre fölöttébb 
alkalmas, elavult modellek, amelyek nem idomultak az önigazgatás követelmé
nyeihez. Hogyan társuljanak az írók (általában a művészék), hogy társadalmi 
szerepük megnövekedjen, nemcsak úgy, mlint céhszerű (korporativ, institucioná- 
lis) közösségé, hanem az e közösséget alkotó önálló tényezőké? Senkinek a világon 
nincs egészen elfogadható m odellje erre, magunkat is ideértve! Tulajdonképpen 
egyetlen osztálytársadalom sem talál olyan » m egoldást« a kultúra és a politika 
viszonyára, amely kedvezne úgy a kulturális alkotó tevékenységnek, mint a politi
kái gyakorlatnak. Amit, egyrészről, a mű jelent a lkotója számára, s amilyen je
lentést (fu n kció t) tulajdonít, szán neki másrészről a társadalom: alighanem so
hasem volt, s egyhamar nem is lesz azonos. Különféle egyoldalúságokhoz vezetett, 
ha erről nem vettek tudomást: vagy a műalkotás, az alkotómunka személyes vol
tát, vagy társadalmiságát túlozták el, túlhangsúlyozva az úgynevezett »e lit-«, ille
tőleg a »töm egk u ltú ra « jelentőségét. Szerencsére az elmúlt időszakban e téren si
került tisztáznunk néhány alapvető dolgot.

Saját gyakorlatunk és mások pozitív tapasztalatai alapján meggyőződhettünk ar
ról, hogy úgy a művészet, m int a művészetet igénylő társadalom érdekében lehet
séges és szükséges a művészet olyan dichotómiáinák áthidalása, mint például: az 
irodalom  kizárólagos és általános felosztása angazsált és elkötelezetlen  iroda
lomra (ennek ismert változatai: a pártos  és nem-pártos, vagy a maga korában a 
szociális, tendenciózus és a semleges művészet stb.). Ez a feltétele annak, hogy 
igazi művészi angazsáltságot lássunk az új, imaginárius területek, az új szenzi- 
bilitás meghódításában, továbbá a kifejezőeszközök lehetőségeinek tágításá
ban és a művészi formakészlet megújításában. Ha következetesein tartjuk magun
kat ehhez, semmissé válik a társadalom és a művész közötti hagyományos »fé lre 
értések« okainak egy része. Tudjuk: a tényleges kulturális és művészeti forradal
mak m indig a »fö ld  a latt«  jelentkeznek, s hogy idő és lendület szükséges ahhoz, 
hogy áttörhessék a gátakat, s központi, domináns folyamatokká lépjenek elő: so
kan úgy tesznek, mintha elfeledték volna, hogy száz évvel ezelőtt a marxizmus is 
ilyenfajta kisebbségben volt az »u ra lkodó ideológiával« szemben! Bebizonyosodott, 
hogy az efa jta  feledékenységért nagy árat fizet a művészet is, a társadalom is.

Hogy ne váljunk konformistákká

Számos olyan felismerés birtokában vagyunk, amelyek nemcsak a dolgok jelen
legi és múltbeli állapotára vonatkoznak, hanem rámutatnak a szükséges változta
tásokra is. Továbbra is lényeges problém ája a szocialista íróknak és nagy kihí
vás számunkra (belátható időn belül az is marad): hogyan maradhatnának a meg
felelő szociális elgondolásokat elfogadva és az általuk feltételezett álláspontokat 
vállalva is nonkonform isták. Nem  túlozunk, ha azt állítjuk, hogy íróink többsége 
spontán módon az emberarcú, el nem kötelezett, önigazgatású szocializmus mel
lett foglal állást, igenli a nemzetek közötti egyenrangúságot és forradalmunk többi 
vívmányát. Ez a tény azonban önmagában nem oldja meg a fenti vitás kérdést, 
nem teszi 'semmissé az em lített kihívást, am ely valószínűleg csak az osztálytársa
dalommal együtt tűnhet el. Nyilvánvalóvá vált, hogy az alkotó tevékenység anar
chisztikus mozzanatára nézve igen kedvező, közismert művészi negáció valamint 
a » felelőtlenség«  polgári társadalomtól örökölt »k ísértése i« nem transzponálhatok 
egykönnyen az új affirm ádiójába és megszerkesztésébe; ahol ezt a transzponálást 
nem őszinte, nem helyes alkotói indíték vezette, ott a folyamat szükségszerűen 
konformizmusba, tudálékoskodásba, apologetikába, esztétikai konzervativizmusba, 
morailizálásba stb. torkollott. Legértékesebb alkotóink szemében a megrendelésre 
szállított optimizmus és a hivatalos irányvonal után kullogás lejáratták magukat, 
olyan mértékben, amilyen mértékben ezek szubjektum nélküli kultúrát és sze
mélytelen irodalmat termelnek. Nem  túlozunk, am ikor azt állítjuk, hogy ilyesféle 
problémák, ha elm életileg nem is tisztáztuk őket eléggé, nem nehezednek már 
ránk olyan nyomasztó súllyal.

Az alkotási folyam at —  s ezt is sokan, néha szándékosain, elfeledik —  problé
mák termelése is, azaz, a valóság problematizálása: a kultúra csak ezzel a feltétel
lel hozhat létre és kínálhat fel alternatívákat a létezőnek, csak így valósulhat meg 
annak megújulásaként. Ennek a fényében, a kifejezésnek a korhadt polgári társa
dalom számára is jórészt elérhető szabadságán túl, fe lse jlik  a szabadság kifejezé
sének magasabb foka, az ember teljes megmutatása, az eliidegenülés lehetőségének 
a megszüntetése. E távoli célokat, ideális megoldásokat azonban legjobb csak 
a létező és a keletkező lehetséges korrekciójaként fighelembe venni, a iapas/lala 
tok ugyanis azt mutatják, hogy nem ajánlatos megrészegüln'i az eszmányiséglöl, 
s éppígy ennek a számlájára lebecsülni az alkotói tudat kritikai akcióit, lia a/, 
irodalom realisztikusan viszunyl a valósághoz —  a reralisztikus hamis »értékektől« 
mentes fogalmára gondolunk itt, s abból indulunk ki, hogy az irodalom m a«a is 
egyfajta realitás —  még mindig számos igény (és lehetőség) marad az irodalmi 
tevékenység értelmének igazolására: az irodaimii tevékenység, korlátai ellenére is,
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képes arra, hogy fontos adatokkal szolgáljon a kor tudatformáival kapcsolatos 
kérdésekről, s hogy az élet új, magasabbrrendű értékeit javasolja, továbbá, hogy 
utat mutasson a személyiség és az identitás teljesebb, szebb kifejlődése felé, hogy 
értelmet adjon az egyén és a közösség közötti viszonynak, áthidalja a közélet és 
a magánélet közötti szakadékot. . .  Ez önmagában »nem  sok«, mondhatjuk egyik 
írónkkal együtt, de a adott világban mégis a lehető leg jobb  megoldás az értékek 
és a haladó törekvések védelmében. Az ilyen jellegű és intenzitású tudat kiszélesí
tésével, szocializálásával sikeresen szem beszállhatunk azokkal a megkövesedett 
szokásokkal, melyek változatos módszerekkel művelik az értékeknek a hierarchiá
val, a minőségnek a mennyiséggel való felcserélését; napi politikai követelménye
ket nyilvánítanak modeHekké, holmiiféle rögtönzéseket alapelvekké,^ a közvéle
ményt intézményekre redukálják, elhivatalosítják, vagy áruba bocsátják .. .

Ilyen szükségletek szorításában, de ami stílusát illeti, teljesen szabadon, az iro
dalmi alkotótevékenységnek megvannak az esélyei, hogy töretlenül folytassa és 
elmélyítse a forradalmat, amely a mindannyiunk számára ismert jelmondatot 
foglalta programjába: számára »egyetlen m egalkotott dolog sem lehet annyira 
sérthetetlen, hogy át ne adhatná a helyét annak, am i nála is szabadabb, nála is 
em beribb . . .« Ezek az ambíciók olyan hatalmas felelősséget és alkotói erőfeszítést 
követelnek, arríi esetenként meghaladja felkészültségünket, tényleges erőinket is.

fordította junger ferenc



Lenin joggal hangsúlyozta, el kell sajátítanunk, kritikusan fel kell dolgoznunk és 
tovább kell fejlesztenünk a tudományok, a művészetek és a technika csúcsteljesít
ményeit, magunkévá kel tennünk, marxista módon át kell értékelnünk és alkal
maznunk kell a kulturális örökség egészét. Ezzel szemben a proletár művészet nem- 
egy művésze és teoretikusa merev egyoldalúságáról tesz tanúbizonyságot, amikor 
csak a polgárság forradalm i korszakának művészete foglalkoztatja őket, vagy 
annak a kornak a művészete, amikor a polgárság még haladó osztályt képviselt, s 
javarészt elutasítják az utóbbi évtizedek avantgarde művészetét, melyet, általáno
sítva, a »hanyatlás művészetének« neveznek. Ezek számára, m ivelhogy a maguk 
marxista művészetelméletét szemimelláthatóan Plehanov Művészet és társadalmi 
élet című könyvének konzervatív, impresszionista- és kubistaellenes támadásaiból 
merítették, nincsen kétség, hiszen ott szóról szóra ez áll: »Hanyatló kor művészete 
maga is csak hanyatló (dekadens) lehe. N em  lehet másképp.« Tehát, ha a forra
dalmi művészetnek a múlt értékeiből kell merítenie, akkor kétségkívül csak afe
lé a korszak fe lé fordulhatunk, am ikor a polgárságnak még teljességgel haladó 
történelmi szerepe volt, főképpen azokhoz a periódusokhoz, am ikor forradalm i 
osztályt képviselt: konkrétan a francia forradalom  klasszicizmusához és az im peri
alizmus korszakát megelőző realizmushoz, ám semmiképpen sem hanyatló korsza
kaihoz, az imperializmusnak és a kapitalista stabilizáció végső lezárulásának a mű
vészetéhez. Rendben van, ám —  láthattuk —  Marx úgy tartja, hogy a kapitalizmus 
haladó szerepével maga is a szellemi k u ltú r á ik  több oldalát támogatta kezdettől 
fogva, különösen a költészetet és a művészeteket. A  dolog nyilvánvalóan eléggé 
összetett. A polgárság forradalm i korszakának művészetét venni mintául gyaikorla- 
tilag annyi, m int az akadémikus klasszicizmust, a realizmust és a naturalizmust 
venni mintául: az az alkotó tevékenység, mely ezeknek az elavult irányzatoknak a 
letéteményese kíván lenni, s visszatér e túlhaladott formákhoz, épp az elferdült köz
ízlésre és a fejlődés által meghaladott régtől fogva  kimúlt irányzatok kifényesített 
hulladékaira mutat irá, ezeket tünteti fe l a proletár művészet mintaképének.

Az akadémizmusban és a kispolgári realizmusban nem kereshetjük a forradalm i 
proletárművészet kezdeteit, elemeit: történelm ileg »kiszolgált« művészet ez. Dialek
tikaellenes lenne kísérletet tenni arra, hogy valam it is, de különösen a legutóbbi 
időszak haladó vívm ányait kirekesszük a művészetek fejlődéséből; a szocializmus 
művészete lépjén hatalmasat előre és újuljon meg, ne túlhaladott formákhoz tér
jen vissza, ne azokat támassza fel, fesse át, .restaurálja és tartsa fenn.

Ahogyan Plehanov nem értette meg kora modern művészetét, úgy az ő művészet
elméleténeik mali követői is gyakorta elutasítják a jelenkori művészeti avantgardot, 
mint egy dekadens kor dekadens termékét. Plehanov rögeszméje a dekadens kor
ró l alapja a m ai poétika és művészetszemlélet és általában az avantgarde művészet 
téves értékelésének. Stanislav K. Neumann például forradalm i hévvel jelenti ki, 
hogy a modern költészetet és a »költők karteljét« nem érti és nem is akarja érteni, 
és punktum! M indezekből az értékelésekből hiányzik egy apróság —  a dialektika. 
A »hanyatló kor« művészettörténeti fogalma nem egyertelmű és nem is egészen 
meggyőző (bizonyítható). Érdemes megfigyelni, hogy errő l Plehanov sem feledkez
hetett meg. A  művészettörténet azt tanúsítja, hogy »hanyatló koroknak« is lehet 
virágzó művészetük, költészetük és filozófiájuk; s ezzel szemben a szociális és po
litikai felemelkedés ideje a művészet tekintetében lehet teljesen terméketlen is (ké
zenfekvő példája ennek a kapitalista Amerika). A  gazdasági alap tehát nem egy
értelműen és mechanikusan hat a felépítményre. A művészetnek lehet saját alaku
lása, lehetnek saját válságai, melyeket a gazdasági és szociális mozgások alig vagy 
egyáltalán nem befolyásolnak. »M inél távolabb van a gazdaságtól az a terület, me
lyet éppen vizsgálatnak vetünk alá, m inél közelebb van a tisztára elvont ideológiai 
területhez, annál több véletlent fogunk látni fejlődésében, annál zegzugosabb vonal
ban halad görbé je .« (Engels: Levéli Heinz Starkenbergtiez, 1894. jan. 25.)

Ez a faimózus dekadens korszak, a hanyatlás kora, a valóságban egyúttal forradal
m i korszak is. A régi társadalom széthullásának és a régi kultúra felbomlásának 
a kora, ennek a régi társadalomnak a hanyatlása. Ám, ebből a felbom lásból kelet
kezik az összhang egy újabb lépcsőfoka is. A régi társadalmat és a régi kultúrát 
felbomlasztó tényezők egyúttal az új társadalmat és az új kultúrát segítő, megal
kotó erők. A dialektikus materializmus álláspontjáról különbséget kell tennünk a 
»dekadencia« fogalmának értelmezésekor, a visszahúzó és reakciós elemeket el kell 
választanunk a forradalm i és haladó elemektől. Gondoljuk meg: a X IX . század 
egyik leggazdagabb, legtermékenyebb és legerőteljesebb költői mozgalma, a szá
zadvég költői iskolája (a költő-oommunard Rimbaud utódaiként fellépők közé tar
tozik pályája kezdetén André Gide is) szántszándékkal nevezte magát hanyatlónak, 
»dekadensnek«. A múlt század hetvenes-klilencvenes éveinek e költői elfogadták a 
megbélyegző elnevezést, amit a maradi, botfülű kritika s az akadémikus giccsel 
összenőtt közönség arcukba vágott, és dacosan a jelszavukká tették: 1885-ben meg
hirdették a »dekadenciát« programszerűen Le Décadent-nsk elnevezett fo lyóira
tukban.
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A »dekadencia« jelszava, csatakiáltása a burzsoá kódex elavult esztétikai és erkölcsi 
normáit megtagadó és rom boló jelszó. Remy de Gourmont mutatott rá, hogy a 
»dekadencia«, az elnevezés és a jelszó, kettős jelentésű. A művészet hanyatlása: az 
epigonizmus és az eklekticizmus, a gondolati kimerülés, a konvenciók; ám a szim
bolisták alkotómunkája a költői gondolat megújulását és felvirágzását jelenti. 
A művészeti dekadencia ideje, valam int a po litika i hanyatlás és a szociális fe lbom 
lás ideje nem m indig fedik egymást: Franciaország 1871. utáni politikai hanyatlá
sának idején (akárcsak a hanyatló római birodalomban is) a költészet értékdús 
felvirágzását tapasztaljuk. M i több, Gourmont (éppígy Nietzsche) azt állítja, hogy 
a politikai hanyatlás igen kedvező időszaka az intellektuális felvirágzásnak: ezzel 
szemben (például) Ném etország Sedan után kulturális tekintetben szinte megs/unt 
létezni. Az irodalom kritika és az irodalomtudomány ma a dekadens költészetet a 
múlt század művészetének legerőteljesebb és leggazdagabb korszakaként értékeli. 
A »dekadencia« a kispolgári ideológia legjellemzőbb és üres megnyilvánulásának, az 
akadémikus és hivatalos parnasszizmusnak az ellenzéke. Az úgynevezett dekadens, 
sziimbolista és misztériikus költészet eszmei és érzelm i töltése tartalmában kibókft- 
hetetlen ellenfele a burzsoá és kispolgári ideológiának, erkölcsnek, ha/.aliságnak és



szépérzéknek, aminek szócsöve jórészt épp az akadémikus parnasszizmus volt. Vég
tére is nem véletlen, hogy a pamasszista vers és a másodrendű realista regény for
máit oly előszeretettel alkalmazza a fasizmus demagóg áLművészete. A korszerű 
költészet minden lényeges form ai és alkotói feltételét a dekadens iskola, a szimbo
lizmus és a miszticizmus teremtették meg: a szabadvers, a szabad képzettársítás, 
a költői anyagot alakító szenzibilitás, az érzéki és képzeleti gazdagság, az inter- 
punkció elhagyása és a vers vizuális (tipográfia i) megformálása nagymértékben 
gazdagították a líra forrásait. Am ikor Mallarmé, a »költők  hercege« a »szépséget 
elutasító ko rró l«  beszélt, ezzel világosan kifejezte, hogy a dekadensek nagyon is 
tisztában voltak vele: a kor, vagyis a társadalom az, mely hanyatlásban van, nem  
pedig a költészet, mely épp ezért kivonul ebből a társadalomból. A dekadens és 
szimbolista iskola ellenzéki csoportosulás, a korlátolt kispolgáriság és az üres és 
hazug hivatalos kultúrával szemben. Az »élefántcsonttoronyba«, az »álmok kertjé
be«, a m egálm odott keleti vagy egzotikus tájakra, a »függőkartékbe«, a mámorok 
»mesterséges édenóbe« való .menekülés, a vágy, hogy elhajózzanak a sötét, burzsoá 
viliágtól távol, a messzeség költészete Baudelairennél és Gauguinnél —  mindez a köl
tőnek és a művészetnek a polgári társadalomból való .kiválását hirdeti, a lázadást 
a kormos gyárak és embertelen városok kapitalista valóságával szemben. A társa
dalomból kivonuló, a társadalomból kirekesztett költők nem tudtak birokra kelni 
a társadalommal, s ezek szerint egyelőre nem állhattak csatasorba a történelem 
küzdőterén. »A  burzsoáziából és annak kultúrájából való kirekesztettségük értéke, 
az ő  negatív lázadásuk értéke annak a társadalomnak az értéktelenségében gyöke
rezik, mely kihívta ezt a lázadást, s mely szükségessé tette a kívülállást.« (Balázs 
Béla)

M íg Lenin annak a szükségességét hangsúlyozta, hogy a szocializmus magáévá te
gye a technikai fejlődés legújabb vívmányait, a tudományos eredményeket és a 
kultúra legjavát, és tegye magáévá az egész em beri műveltség (civilizáció) öröksé
gét, teíhát hogy a tudományos, kulturális, művészeti és technikai fejlődés legfris
sebb, legtökéleteseb értékeire építsen, s fokozatosan, öntörvényűén és kritikusan 
fejlessze őket tovább, addig Plehanov egyszerűen hanyatlóvá nyilvánította a hanyat
ló kor kultúráját, és dekadenssé az imperializmus korszakának a művészetét: az 
akadémikus ‘klasszidizmus, a realizmus és a naturalizmus a festészetben, szob
rászatban és az irodalomban Plehanov szemében nagy művészet, m íg az impresz- 
szionizmussal kezdődő művészet úgymond üres, »eszmeietlen«, egészségtelen, deíka- 
dens. Jó tudníi, hogy ez a Plehanov-féle ítélet teljes egészében megegyezik a Narod- 
na Politika, a Zvono  és más hasonló folyóiratok művészeti felelőseinek ítéletével, 
hogy a művészetről ugyanígy vélekednek az összes fasiszta ideológusok és a legre- 
akciósabb kispolgárok, a filiszterek filiszterei. Egyébként fel kelil hívnunk a figyel
met arra is, hogy Plehanov nézete a modern művészet dekadenciájáról hű a mind
máig fenyegető szociáldemokrata hagyományhoz. A német szociáldemokratáknak 
már az 1896. évi Gothai kongresszusa tiltakozott a jelenkor művészetének dekaden
ciája ellen. (A szociáldemokraták tiltakoztak még a kortársi naturalizmus éllen ;s, 
ám hogyan s m iért! A nyárspolgári erkölcs vártájáról hadakoztak a naturalista re
gény ellen, »erkölcstelensége« okán számoltak le vele!) Olyannyira, hogy Mehring is, 
aki pedig a művészetelmélet és az »irodalomkritika terén nem tudott következetesen 
modern és haladó elveket képviselni, s nem ismerte el a dialektikus materializmus 
módszerét, hanem az akadémizmus és klasszicizmus iránti hajlamának engedett, 
még ő is elhatárolta magát a művészet ilyen vulgáris, szűklátókörű értelmezésétől. 
»N e m  fogadhatjuk el egyszerűen helyénvalónak —  írta  — , am it az 1896. évi párt- 
kongresszus kim ondott, hogy a m odern művészet, m ivel hanyatló korban egzisztál, 
csak e hanyatlás visszatükrözése lehet. A  hanyatlás kora, melyben élünk, egyúttal 
az újjászületés kora is !« Mehring ez alkalommal összehasonlíthatatlanul helyeseb
ben látott Plehanovnál!

A hanyatlás művészete csakis dekadens lehet! —  a plehanovi ortodoxia követői 
makacsul ezt hajtogatták. Marx A politika i gazdaságtan bírálata bevezetőjében fi
gyelmeztetett a gazdasági fejlődés és a művészet viszonyának változandóságára. 
Engels a Ludwig Feurbach-bím  ugyancsak hangsúlyozza, hogy a németek kiváló 
érzéket tanúsítanak az elméletek iránt, éPP a legmélyebb politika i megaláztatások 
idején, kiemeli a tisztán tudományos kutatások iránti tehetségüket. . .

A forradalm i művészetnek, a lenini felfogással összhtVigban és Plehanov előítélete
ivel ellentétben, a művészeti fejlődés legutóbbi évtizedeinek legkorszerűbb, legma- 
gasabbrendű értékeire kell alapoznia, s ugyanakkor m arxista kritikával át kell ér
tékelnie a kulturális örökséget, és asszimilálni, ami javára lehet a szocialista fe j
lődésnek. A  forradalm i művészet határozottan elutasítja a szentimentális visszaté
rést a klasszicizmushoz és a neoreneszánszhoz az építészetben, a pamasszizmushoz, 
és a romantikához az irodalomban és a festészetben, a csillagos giccshez (made in 
USA) a filmen. Ím e néhány találomra kiválasztott név: tehát a forradalm i alkotók 
az építészetben nem Charles Garnier, sem Poreier, Semper vagy a Vilmos császár 
stílus, hanem E iffe l, Loos és Le Corbusier; regényírásban nem Maupassant vagy 
Bourget, hanem Gide; a .költészetben semmiképpen sem SiLly-Prudhomme és Fran
cois Coppée, az első »szociális« vers szerzője (. . . ),  hanem Riimbaud és Apollina
ire, a festészetben semmiképp sem Brožik, hanem Picasso és így tovább. Egyéb
ként: Marx és Engels sem Kanthoz és Fichtéhez nyúltak vissza, hanem az idealista 
filozófia  hosszú fejlődési láncának utolsó láncszeméhez, Hegelhez, mégpedig ahhoz 
a Hegelhez, akinek filozó fiá ja  a vulgármaterializmus idején mindenestől a resta
uráció és az ellenforradalom  filozófiájának számított.

A jelenkor egész avantgarde irodalmát és művészetét dekadensnek nevezni, a szét
hulló kapitalizmus termékének, nem vall dialektikus kifiinomultágra és éleselméjű 
kritikusi képességre, m ert figyelmen kívül hagyja forradalm i mozzanatait, s azt, 
melyek is  ezek a forrradalm i mozzanatok. A világ fasisztái hadd követeljenek a 
művészettől hősi realizmust és romantikus pátoszt, az építészettől klasszikus görög- 
-római emelkedettséget (lásd: H itler: M ein K a m p f); a forradalm i művészet a ma
ga alapvető fontosságú feladatát abban látja, hogy letéteményese legyen a mai 
művészet legfejlettebb irányzatainak, alkotásainak és módszereinek, melyeket a búr-



zsoázia elvetett, s melyeket a hivatalos burzsoá kultúrából kirekesztettek; hogy túl
nője e kultúra szűk és reakciós kereteit, sok értékes összetevőjét pedig, melyek a 
további termékeny és haladó, pozitív munkálkodásra alkalmasak, magába olvassza. 
Nem  sopánkodni kell a dekadens kor dekadens művészetéről, hanem tanulmányoz
ni az erőteljes és progresszív művészetet, mely a dekadens és reakciós időben fo
gant, felfedni a forradalm i elemeket a dekadens polgári kor művészetében, felfedni 
az ellentmondásokat a jelenkor művészete és társadalma között —  ez a kulturális 
örökség elsajátítása és átértékelése lenini tézisének alapja.

A kulturális örökség kritikai elsajátítása és lenini átértékelése —  annyi, miint: meg
őrizni a polgári kultúra értékeinek javát, s ugyanakkor küzdeni a polgári kultúra 
és visszahúzó erői ellen, küzdeni e kultúra felülmúlásáért: felszabadítani a burzsoá 
kultúra dialektikusán független és pozitív értékeit a burzsoá kultúra elleni harc 
által, s bekapcsolni őket a forradalm i mozgalomba, szervesen beépítem őket a 
születő új szocialista kultúrába. A  dekadens korszak és a burzsoázia deka
dens kultúrája dekadensek —  mert minden erőteljes és haladó érték, me'ly a 
burzsoá kul túrkörnyezetben keletkezett, a burzsoá társadalom ellenében jö tt lét
re: az újabb kor m inden valóban nagy művészi alkotása kiá ltó vád a burzsoá ideo
lógia és kultúra ellen. Dekadens tehát az a kor és az a kultúra, mely nem képes 
a legérettebb, benne és belőle alakult alkotó erőknek termékeny talajává válni, s 
amely gátolja ezeknek az energiáknak a kibontakozását. A  dekadens kor művészete 
tehát nem szükségszerűen dekadens művészet: Plehanov óvatos, hivatalnoki bölcses
sége ellenére, a haladó, avantgarde művészet (a hanyatló kor és a reakciós, kulturá
lis atmoszféra nyomására), a forradalm i művészet harcot indít a dekadens kor és 
a dekadens kultúra ellen.

(1933)

fordította danyi magdolna
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»Az 1967. évi montreali világkiállíás ifjúsági pavilonjának bejárata előtt tábla 
függött. A látogatók ezen a következőket olvashatták: »A  ma élő hárommilliárd 
ember 50 százaléka 15 és 30 év közötti fiatal. Holnapra számuk már a 60 százalé
kot is meghaladja.« Az UNESCO egyik statisztikájának adatai szerint földünk lakó
inak fele 25 évnél fiatalabb.
E  számok önmagukban is elegendők ahhoz, hogy választ adjanak arra a kérdésre: 
miért beszélünk manapság oly sokat az ifjúságról?...  Az ifjúság megítélésében vé
gül is az emberről és a társadalom jövőjéről formált nézetek öltenek testet, hiszen 
az ifjúság nem öntörvényű világ. Még akkor sem, ha életmódjában egyre több sa
játos —  csak rá jellemző —  színárnyalat és törekvés bukkan fel.«i

Az ifjúságkutatás ma már önálló tudományos kutatási iránnyá válik. A fiatalokra 
vonatkozó felmérések két irányba fordulnak: vagy a ma, vagy a jövő  felé. Az előb
bi esetben a kérdésfeltevéseknek és az adatok értelmezésének a célja a mai való
ság feltárása, m íg az utóbbi esetben a kutatók a kutatási tárggyal kapcsolatos cé
lokat, elvárásokat, reményeket próbálják meghatározni. M ivel meggyőződésünk, 
hogy terveinknek, céljainknak, jövőbe vetett elvárásainknak eredményessége való
ságunk megismerésének tökéletességétől függ, ezért kutatásunkat is ebben az irány
ban végezzük.

Kutatásunk jelentőségét több tényező magyarázza: m egfelelő szakember hiányá
ban és a meglevő káderek más irányú személyi preferenciájával lehet talán ma
gyarázni azt a tényt, hogy eddig még nem született egy oly szociológiai elemzés 
sem, amely felölelte volna a vajdasági magyar fiatalság minden rétegét. Ez a ta
nulmány e mulasztást próbálja pótolni. Továbbá: a tartományban mélyreható tár
sadalmi, gazdasági és politikai változások játszódnak le. Tanulmányunkban azt vizs
gáljuk, hogy milyen kihatással vannak ezek a változások a fiatalok életére? S vé
gül az em lített ifjúság csak egyik összetevő része soknemzetiségű Vajdaságunk 
szocialista ifjúságának. Az itt feltárt ismeretek a vajdasági fiatalokkal kapcsola
tos ismereteknek egy részét képezik.

Kutatásunknak gyakorlati és elméleti célja van. E tanulmánnyal hozzájárulhatunk 
a mai vajdasági magyar nemzetiségű ifjúság valóságával kapcsolatos ismereteink 
gyarapításához, s ezáltal nemzetiségi társadalomtudományunk gazdagításához. 
Ugyanakkor e tanulmány a vajdasági Szocialista Ifjúsági Szövetség fontos forrás
műve lehet tagsága e része életmódjának részleges megismerésében. A felmérés 
azzal a tudományos szándékkal indult, hogy az adott területen rávilágítson az élet
módkutatás vizsgálható elemeire, ezeknek az elemeknek az összefüggéseire és hogy 
az elméleti hipotéziseket a valósággal szembesítve megerősítse vagy elvesse.

Célunk, hogy tanulmányunkban feltárjuk az ifjúság egyes csoportjainak jellegze
tes életmódját, az e csoportokon belüli szóródásokat, rámutassunk az ifjúság egyes 
csoportjainak életm ódja közötti különbségekre, illetve közös vonásokra, hogy mér
legeljük a különbségek és a közös vonások arányát, vagyis hogy megállapíthassuk, 
hogy beszélhetünk-e egy egységes ifjúságii szubkultúráról vagy sem?

A kutatás tárgya

A kutatás tárgyát a vajdasági magyar fiatalok életm ódja képezi. A mindennapi 
életben az »életm ód« kifejezésen azt értjük, hogyan él, miilyen az életstílusa vala
mely kisebb-nagyobb társadalmi csoportnak illetve valamely egyénnek. így  beszél
hetünk »a falusi család«, a »parasztság«, »külföldön dolgozó munkásaink« életmód
járól.

A »hogyan él« kétféle képsort idézhet fel bennünk: gondolhatunk az életvitel külső 
kereteire, objektív feltételeire, az anyagi feltételekre, a munkakörülményekre, a la
kás- és a települési viszonyokra, az öltözködésre stb. Más szóval az életszínvonalra. 
De gondolhatunk a cselekvésmódokra és a tevékenységrendszerek összességére is. 
A kettő között általában összefüggés van. Valószínű, hogy egy jó l szituéit városi 
értelm iségi körből származó egyén gyakrabban látogatja a színházat vagy a hang
versenyeket, m int egy rosszabb anyagi körülmények között é lő munkás. De az 
anyagi jóm ód és az egyetem i oklevél még nem jelenti, hogy az illető rendszeres 
színház- és hangversanyllátogató lesz. Mint ahogy az sem szabály, hogy egy közepes 
vagy esetleg az átlagosnál kisebb fizetéssel rendelkező munkásból ne váljék rend
szeres színház- vagy hangversenylátogató.

A szociológiai irodalomban az életmódot általában a tevékenységek rendszerével 
definiálják. Az életmód meghatározó eleme tehát a tevékenység. Kutatáskor a te
vékenységet vizsgálható részekre kell bontani. A tevékenységet általában két szem
pontból oszthatjuk fel: egyfelől időbeli (meddig tart egy vizsgálat tevékenység) 
másfelől tartalm i (melyik tevékenységről van szó) szempontból. Az ember életét 
lényeges és lényegtelen konkrét tevékenységek alkotják. Ezek a tevékenységek 
összefüggésben vannak egymással és egy rendszert alkotnak. Ezek a rendszerek 
kisebb és nagyobb időegységekben figyelhetők meg. Egy nap alatt, egy hét alatt, 
egy év alatt, vagy hosszabb idő alatt. Talán egyetlen embernek sincs két tökélete
sen egyform a napja. Mégis, kisebb időegységeken belül észrevehetjük, hogy az em
berek mindennapjai az elvégzett tevékenységek szempontjából lényegesen nem 
különböznek egymástól. A  tevékenységeknek egy meghatározott időn belüli rend
szeres megfigyelése alapján elmondhatjuk, hogy m ilyen életm ód jellem zi az illető 
egyént, társadalmi csoportot, réteget.



A tevékenységek folyam ata nagyon bonyolult és nehezen áttekinthető. A minden
napi élet a tevékenységek tartalma szempontjából heterogén és hierarchikus. A/, 
egyének különböző szituációkban különféle lehetőségekkel találják magúikat szem
ben. Ezek a lehetőségek arra késztetik őket, hogy válasszanak, döntsenek a külön
féle alternatívák között. A választás és a döntés már önmagában hlerarch'izálja a 
tevékenységeket. Az egyén egyes tevékenységeket előnyben részesít más tevékenysé
gekkel szemben. E lm életileg lehetséges, hogy minden egyén saját egyéniségének meg
felelő hierarchiát alakítson ki. Az, hogy az egyén hogyan dönt, függ az objektív, szo
ciológiai tényezőtől, az egyénnek a társadalmi munkamegosztásban [kijelölt helyétől, 
a társadalmi csoporttól, ahová tartozik, a műveltségi szinttől; ezek nyújtják az 
értékelések mintáját.

De mint már említettük, az egyetemi oklevéllel rendelkező egyén lehet »szakbar
bár«, de széles érdeklődésű értelm iségi is, így állíthatjuk, hogy a társadalmi mak- 
rostruktúra a tevékenységek kiválasztásához csak a keretet adja meg, a konkrét 
döntés az egyéntől függ.

A cselekvés közvetlen indítékai a személyiség beállítottságától, akarati és jellem- 
tulajdonságaitól, értékorientációjától függenek. M inél fejlettebb a személyiség ön
állóságának és szelektivitásának a szintje, annál tökéletesebben realizálódnak tö
rekvései az adott lehetőség keretei között. (Például egy meghatározott időtartamú 
szabad időt azonos körülmények között is különféleképpen lehet kihasználni.)

Az egyén életm ódját tehát sajátos módon determ inálják a társadalom makrostruk- 
túráinak elemei és az egyén pszichológiai tulajdonságai. Ennek a pszichikus szfé
rának viszonylagosan autonóm szerepe van. E két tényező jelenlétének és kölcsön
hatásának tanulmányozása lesz kutatásunk egyik lényeges feladata.

De a tevékenységet determ ináló objektív társadalmi és szubjektív pszichikai ténye
zők mellett m indig jelen  van egy bizonyos spontaneitás —  amely (még vagy m ár) 
csak közvetve feltételezi a társadalmi és a pszichikai tényezőket, és a cselekvés 
véghezvitelének megszokott, berögződött, beütemezett tényezője. Ez eltérő egy- 
-egy tevékenységnél, de egyugyanazon tevékenységnél is, amennyiben az másik szi
tuációban történik. A spontaneitás kihat a tevékenységek hierairchizálódására, ki
mutatása azonban végtelenül bonyolult.

Vizsgálatunk alkalmával nem az egyénekről, hanem bizonyos társadalmi csopor
tok, rétegek életm ódjáról lesz szó. De szem előtt kell tartanunk, hogy az életmód 
alanya és hordozója az egyén és az említésre kerülő társadalmi csoportok, réte
gek életm ódja is csak az egyéni életvitelek halmozódása révén jö tt létre.

Tanulmányunk nem szorítkozott a tevékenységek puszta leírására. Még a szubjek
tív és az ob jek tív feltételek tökéletes ismerete révén sem juthatunk el az életmód 
lényegének megértéséhez, mert előre nem látott kudarcok, kényszerek, vagy éppen 
sikerek az egyén tevékenységét olyan irányba terelik, amelyet nem látunk és nem 
is irányozhatunk elő. Ezért az életmódnak nem a felszíni jelenségeire figyelünk, 
hanem a mélyebb összefüggéséig kívánunk hatolni.

Ahhoz, hogy az életm ódot mint tevékenységrendszert ismerjük meg, csoportosíta
ni kell a tevékenységeket. A tevékenység tartalma szerint a következő csoportosí
tás a legcélszerűbb:

1. személyi és élettani szükségletek;
2. munka és az ezzel kapcsolatos elfoglaltságok;
3. szabadidő-tevékenységek.

E tevékenységcsoportra ford ított idő szempontjából legcélszerűbb lenne a három 
nyolcas elvének megvalósítása. Vagyis, hogy az egyén naponta nyolc órát szentel
jen a személyi és élettani szükségleteinek kielégítésére, nyolc órát dolgozzon és 
napi nyolc órá ja  maradjon a szabadon választott tevékenységekre. A gyakorlatban 
nálunk ez sajnos még egy társadalmi rétegben sem valósult meg. A két domináló 
tevékenység, a termelő tevékenység és a szabadidő-tevékenység között krónikus 
egyensúlyhiány tapasztalható a munka javára. Közöttük az egyensúly elm életileg 
is csak a távoli jövőben jöhet létre.

Bizonyos tevékenységek, amelyek az ember b iológiai létének fenntartását szolgál
ják (például alvás, evés, tisztálkodás) nélkülözhetetlen társadalmi szükségletként 
jelentkeznek.

A munka gazdasági szükségszerűség. De m íg egyeseknél a munka kényszer (eg- 
zistenciális), addig másoknál társadalmi (norma és elvárás) és gazdasági kényszer 
(»családom tekintélye m iatt is «). Ugyanakkor egyire nő azoknak a száma, akiknél a 
munka az egyéni adottságnak a kiteljesedését és önmegvalósításának a mozzana
tát szolgálja.

Hogy az egyénnek a munkája iránti viszonyulásában melyik elem  milyen mérték
ben van jelen, az a tevékenység fa jtá já tó l és az egyéntől függ.

Ha elfogadjuk Dumazedier meghatározását a szabad idő fogalm áról (melv 
szerint a szabadidő-tevékenységen azokat a tevékenységeket értjük, amelyeknek 
az egyén kedve szerint és önkéntesen átadja magát, akár pihenés, akár szórakozás, 
akár továbbképzés végett, és ez a tevékenység mentesül minden hivatásbeli, csa
ládi vagy társadalmi kötelezettségtől), láthatjuk, hogy ebben a tevékenységcsoport
ban érvényesül leginkább az önkéntesség és a szabad választás, noha e tovékenység- 
komplexum sem mentes teljes mértékben a kényszertől és a kötelességszerüségtőT.



Hiszen a könyv és újságolvasás vagy a televíziónézós jelenthet bizonyos mérték
ben presztizsfcényszert is.

A  szabad idő eltöltése is lehet: aktív (társas élet, sport, kirándulás) vagy passzív 
(tétlenség, semmittevés). A túl nagy és a túl kis erő- és időbefektetést igénylő ter
melő tevékenység növeli a passzív pihenésre szánt idő iránti igényt.

A  tevékenységeket form áik szerint kétféleképpen csoportosíthatjuk. E lőször is 
aszerint, m ilyen társas közegben folynak. Vannak egyedül fo lytatott és vannak 
együttes tevékenységek. Az utóbbiaknál szükséges a kooperatív együttműködés. 
Az együttes tevékenységeknél érvényesül az (akár egyéni, akár csoportos) egy
másra hatás. Ez a (külső) hatás természetesen az egyedül végzett tevékenységnél 
is megjelenhet (előzetes tudás révén).

De a tevékenységeket nemcsak aszerint lehet csoportosítani, hogy egyedül vagy 
társaságban végeztük-e, hanem aszerint is, hogy egyszerre egy vagy több tevékeny
séget végezünk. Ez a felosztás a tevékenység társulása alapján történik. Egyes te
vékenységek kapcsolódnak, sőt kiegészítik egymást. (Főként a szabadidő-tevékeny- 
ségek, például a barkácsolás és a rádióhallgatás.) M íg egyes tevékenységek, főként 
a vezető tevékenységek intenzitása és fárasztó volta  általában kizárja egy másik 
tevékenység egyidejű folytatását. A vezető tevékenységek csak rövid idáig tartó 
és felületesen végezhető párhuzamos tevékenységeket engedélyeznek.

A  tevékenységek társulásának szerencsés kombinálása nagy időnyereséget jelent
het az egyén számára. Ennek a túlzásba vitele felületességhez vezet. A  tevékenysé
gek társításának következetes mellőzése pedig olykor fölösleges időveszteséget je 
lenthet.

Az életmód tartalmát tehát a tevékenységstruktúrák alkotják. Ezek a tevékeny- 
ségstruktúrák egy egységes rendszert képeznek, amely magát a személyiséget je l
lem zi A  személyiség tevékenysógstruktúrája alapján következtetést vonhatunk le 
az egyén szemléletéről és érdeklődéséről. Ennek alapján személyiségtípusokat konst
ruálhatunk. Tanulmányunkban már előre, tehát a felmérés előtt k ijelölt cso
portok léteztek. Ezek a csoportosítások a fiatalok vezető tevékenysége, azaz a tár
sadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyük alapján történtek. Tanulmányunk
ban beszélni fogunk az egyetem i hallgatókról, a munkás, a tanuló, a földműves és 
a munkanélküli fiatalokról. E kategóriákon belül még külön típusokat állíthatunk 
fel. Itt  a kiindulópontot a két fő  tevékenységkomplexum, a termelő és a szabadidő- 
-tevékenységeknek kell alkotniuk.

M ivel a fiatalok életm ódjáról lesz szó, az életm ód meghatározása után rátérünk 
ennek a kategóriának a meghatározására.

Fiatalok, ifjúság, ifjú  generáció, ezek azok a fogalmak, amelyekkel leginkább je 
lölni szokták azt a korosztályt, amelyről tanulmányunk is szól. Nálunk az ifjúság 
korosztályához a 14— 27 éves fiatalok tartoznak. Ezeknek a fiataloknak a társadal
ompolitikai szervezete tartományunkban a Vajdasági Szocialista Ifjúsági Szövet
ség. Az 1971-es népszámlálás alkalmával VSZAT-nak 1 952 533 lakosa volt, ebből 
459 823 lakos az em lített korosztályhoz tartozott. Százalékban kifejezve a lakosság 
23,6 százalékát képezték. Ez a köztársasági átlag alatt van, ahol a fiatalok a lakos
ság 24,2 százalékát képezik (em lítésre méltó még, hogy a Szerb Szocialista Köztár
saság mindkét másik területén, azaz szűkebb Szerbiában és Kősaván a fiatalok szá
ma az összlakossághoz viszonyítva 24,3 illetve 24,7, tehát a köztársasági átlag felett 
van). A Szerb Köztársaság keretein belül tehát Vajdaság lakossága »a legkevésbé 
fiatal«. Biztató talán az a tény, hogy az előző népszámláláshoz viszonyítva (1961-ben 
a fiatalok tartományunkban a lakosság 23,3 százalékát képezték) »fiatalodás» ta
pasztalható.

Egyes községekben az ifjúság száma a tartományi átlág alatt van: Törökkanizsán 
például 20,6, Peéinain 21,0, Szenttamáson és Opovón 21,1, Magyarcsernyón 21,2, 
Törökbecsón 21,3 Begaszentgyörgyön, Kanizsán és Bácstopolyán 21,6 százalék.
A fiatalok legnagyobb részaránya a következő községekben tapasztalható: Pancsova 
25,9, Verbász 25,4, Hódság 25,3, Apatin és Bácspalánka 24,7, m íg Újvidék és Stara 
Pazova 24,6 százalék.

Tartományunkban 1971-ben 423 866-an vallották magukat magyar nemzetiségűnek, 
közülük 94 294 fiatal volt, azaz a népesség 22,2 százaléka, ö k  a tartomány ifjúságá
nak 20,5 százalékát képezik, m íg a magyarság az összlakosság 21,1 százalékát.2

Az ifjúsághoz kapcsolódó statisztikai kimutatások csak a demográfiai követelmé
nyeknek tesznek eleget. Az ifjúság viszont elsősorban társadalmi csoport, mely 
jellegzetes pszichikai, szociális és politikai tulajdonságokkal rendelkezik.

Pszichikai szempontból az ifjúság fiatalabbik része, a serdülők intenzív személyi
ségfejlődésnek vannak kitéve. A  személyiségvonások, érdeklődés- és viszonyulás
form ák kialakulásáról csak e kor lezárulásával beszélhetünk. A  serdülőkor felső 
határa személyenként változik. De nem tévedés, ha azt állítjuk, hogy a középiskola 
utolsó osztályáig elhúzódik. Ez az egyik oka annak, hogy a középiskolásokat nem 
kapcsoltuk be felmérésünkbe. A másik pedig, hogy a 15—'18 éves középiskolás fiúk 
és lányok nagy része még nem végzi későbbi hivatását, sőt egy részük erről még 
konkrétan nem is döntött. Tanulmányunk viszont az (ifjúság csoportosítását a mun
ka —  tehát a marxi értelemben vett: a termelésben elfogla lt hely —  figyelem be
vétele alapján végzi. Végül, de nem utolsósorban e csoport (a középiskolások) 
olyan heterogén elemekből áll, hogy külön tanulmányt érdem el és társadalmi, poli
tikai és kulturális szempontból nehéz lenne egyenrangúként összehasonlítani a töb
bi fiatalokkal. E korosztály kizárása magával vonta a többi csoporthoz tartozó 
19 éven aluli, nem középiskolás fiataloknak is a m intaegységből való kizárását. 338



íg y  felmérésünkben nem az egész vajdasági magyar ifjúság, hanem annak csak 
egy része, a 19—27 éves korig terjedő, tehát a klasszikus értelemben vett ifjúság 
szerepel. Rájuk vonatkozó statisztikai adatokkal nem rendelkezünk. De valószínű, 
hogy a fent em lített százalékos adatok többé-kevésbé rájuk is érvényesek.

Kutatásunkat négy nagyobb csoport fiatalon végeztük. Ezek az egyetem i hallga
tók, a munkás, a földműves és a munkanélküli fiatalok. A  későbbiek során külön- 
-külön foglalkozunk minden egyes csoporttal. Most megjegyzésként csak annyit, 
hogy külön llehetett volna m ég a külföldön ideiglenesen munkát vállalt és a tény
leges katonaidejüket szolgáló, valamint a magániparosoknál dolgozó fiatalok élet
m ódjával foglalkozni. Az anyagi és a technikai eszközök hiánya ezt nem tette szá
munkra lehetővé.

A fiatalok ilyenfajta felosztásakor —  az eddigiek során —  csoportokról beszél
tünk. A  szociológiában azt a kisebb, vagy nagyobb számú egyént, akik egy vagy 
több (fő- és mellék-) tevékenységet végeznek, társadalmi csoportoknak nevezzük. 
A hasonló tevékenység végzése általában hasonló szerephez ju ttatja  a csoport tag
jait.

De ezek a fiatalok nemcsak vezető tevékenységük, azaz a társadalomban betöl
tött szerepük, hanem megvalósított jövedelm ük szerint is különböznek egymástól. 
Az ilyen különbség társadalmi rétegeződéshez vezethet. A  különböző társadalmi 
rétegekhez tartozó egyének különböző társadalmi befolyással ós tekintéllyel ren
delkeznek. Az egy-egy társadalmi réteghez tartozókat sajátos érdekek és jellegze
tes életkörülmények kötik össze. Vajon e fiatalok társadalmi rétegeiről vagy csak 
a termelésben elfogla lt különböző szerepükről van-e szó? —  ezt m ajd csak az ada
tok elemzése alapján dönthetjük el.

Hipotézisek

1. A fiatalok vezető tevékenységük (munkájuk végzése) révén különböző helyet 
foglalnak el a  társadalomban. Ennek alapján az ifjúságot különböző csoportokba 
(rétegekbe) sorolhatjuk. E körökön belül az életmód^felfogás középpontjában álló 
munka és szabadidő-aktivitás és a rájuk ford ított időmennyiségek között lényeges 
különbség van. Feltételezzük, hogy a legtöbb szabad idejük az egyetemi hallgatók
nak van, m ert kötetlen munkaidővel rendelkeznek. Ugyanakkor a legnagyobb szó
ródás is e csoport keretein belül található. Tanulmányunkban be kell bizonyítani, 
hogy vajon helyes-e ez az állítás.

2. De a munkaidő tartama a szabad idő tartamánaik csak egyik meghatározója, 
megfelelő időgazdálkodással sokban hozzájárulhatunk a szabad idő növeléséhez. 
E képesség bizonyos találékonyságot, a dolgokban való jártasságot, rátermettsé
get és bizonyos műveltségi szintet igényel. A legtöbb ilyen képességgel rendelkező 
egyén feltehetőleg az egyetem i hallgatók köréből kerül ki. Tehát, az átlagot tekintve 
ők állnak az első helyen. De, szép számmal vannak ezen a csoporton kívül is ilyen 
képességgel rendelkező fiatalok. Ezek a fiataldk a politikai és kulturális téren an- 
gazsáltak köréből kerülnek ki, s ezek e képességükkel jóva l túlszárnyalják az egye
temi hallgatók átlagát.

3. Az egyén fejlődésében óriási és nagyon sokrétű (pszichoszodiális, szakmai, er
kölcsi, politikai, sőt b iológiai) szerepe van a szabad időnek. Ha a szabad időről be
szélünk, elsősorban nem az eltöltött órákról kell szólni (a szabad időt passzívan 
is el lehet tölteni, s ennek az értéke összehasonlíthatatlanul kisebb a szabad idő 
aktív eltöltésénél), hanem a tartalomról, hogyan töltik el a szabad időt. Ezen a 
téren előnyben vannak a városi fiatalok, a nagyobb műveltséggel rendelkezők és 
általában azok az egyének, akiknek környezetében teremtettek bizonyos lehetősé
geket szabad idejük aktív és tartalmas kihasználására.

A kutatás módszere

A társadalomvizsgálat megtervezése szervezési és technikai jellegű döntések együt
tese. A  vizsgálat egyik vagy másik pillanatában a legkülönbözőbb módszertani kér
désekre ikell feleletet adni. M ivel a társadalomvizsgálatok általában nem az össz
lakosságra, hanem a mintaegységekre alapozódnak, ezért az eílső lépés m indig a 
minta nagyságának a meghatározása.

Alapsokaságunk nagyságának és területi megoszlásának elemeiről (névsor, teljes 
körű összeírás, központi nyilvántartás) csak kevés és hiányos kimutatás áll ren
delkezésünkre. A  szociológiai felméréskor az egyszerű véletlen kiválasztás a leg
objektívabb, m ert az alapsokaság elemeinek egyenlő esélyt biztosít a mintába 
való bekerüléshez. M i a rétegezett kiválasztás alapján állítottuk össze mintánkat. 
A minta m egfelelő összetételének biztosítása érdekében a csoportosítást a már 
em lített ismérvek alapján végeztük. Ezután a legcélszerűbb lett volna, hogy az 
egyes csoportokon (rétegeken) belül egyszerű véletlen-kiválasztást alkalmazunk, 
mégpedig oly módon, hogy a mintasokaság összetétele megfelelően tükrözze az 
alapsokaság rétegek szerinti összetételét. Ezt az úgynevezett arányos rétegezést a 
már em lített adatok hiányában nem tudtuk megvalósítani. A  minta rétegenkénti 
nagyságát részben annak a módszertani elvnek a tiszteletben tartásával valósítot
tuk meg, hogy nagyobb összlakosságnál kisebb minta is elegendő és fordítva. Más
részt viszont ügyeltünk arra, hogy a mintának a csoportokon belüli elosztása, ha 
százalékban nem is, de legalább globálisan m egfeleljen az alapsokaságnak. A hat
száz személyből álló mintankba 300 munkás, 150 egyetem i haíllgató, 10Č) földműves 

339 és 50 munkanélküli fiatal került.



A csoportokon belül a minta kiválasztásakor igyekeztünk mindazokat a kritériu
mokat figyelem be venni (regionális, fö ldra jzi elosztódás, szakmai szempontok), 
amelyek befolyásolhatják tanulmányunk objektivitását.

A társadalomtudományok terén nem tudunk matematikai pontosságú kimutatáso
kat biztosítani, de elérhetjük a valószerű pontosságot, amelyet »megbízhatóságnak« 
nevezünk. M ivel esetünkben az alapsokaságra vonatkozó statisztikai ismereteink 
hiányosak, így a mintaegység alapján történő kimutatásaink, melyeknek egy magas 
fokú valószerűséggel kellene a népességet jellem ző valódi értékeket tükrözni, itt 
csak hiányosak lehetnek. Az alapsokaság egészére vonatkozó bárm iféle következte
tés részben becslés, részben ténymegállapítás lesz. Tanulmányunk e valószínűleg leg
nagyobb fogyatékossága ellenére lis vállaltuk a kutatást, m ert fontosnak tartottuk 
a kitűzött elm életi és gyakorlati célokat, a vajdasági magyar fiatalok életmódja 
helyzetének feltárását, a hipotézisek bebizonyítását vagy elvetését, kutatási tár
gyunk mélyebb megismerését. E téren új problémákat kell feltárnunk, melyeik a 
kutatás továbbfolytatását eredményeznék.

A ikutatás technikai részét egy kérdőív alapján végzett csoportos vagy személyes 
interjú és egy időm érleg képezi.

A kérdőív, első részét kivéve, amely általános vonatkozású kérdéseket tartalmaz, 
egységes mind a négy csoport számára. Az általános kérdésekre adott feleletek 
egyik része az egyén személyi adatait, másik része az egyén foglalkozásával, vezető 
tevékenységével (tanulás, termelőmunka) kapcsolatos informáoiókat tartalmazza. 
Az első kérdéskomplexumban különösen fontosak a szülők foglalkozására vonat
kozó 'kérdések. A  szülőkkel egy háztartásban élő fiataloknál ugyanis kétféle rétege- 
ződésről beszélhetünk: a szülők és saját maguk társadalmi munkamegosztásban el
foglalt helye alapján. Habár az előbbi csak közvetve hat ki a fiatalok társadalmi 
csoportosulására (rétegeződésére), mégis e kettő összefüggése világosan rámutat 
a társadalom nemzedékeinek mobilitására.

A kérdőív második kérdéscsoportja a társadalmi és a társas életre, a harmadik 
pedig a művelődési életre és a szabad időre vonatkozik. Ez utóbbi kérdéskomp
lexum a legterjedelmesebb és magában fog la lja  a fia ta lok  olvasottságát, művelődési 
rendezvények látogatásának, a tömegkommunikációs eszközök »fogyasztásának« 
szintjét és az e téren jelentkező igényeket.

A kérdőív nyílt és zárt kérdéseket tartalmaz. A kikérdezéseit egyéneknek az 
objektív tényállásai és a szubjektív véleménynyilvánítással kell feleletet adniuk.

A kérdőív végleges összeállítása előtt próbafelm érést készítettünk a kérdések vég
leges céljából. A kapott feleletek egyes kérdések módosítását vonták maguk után.

Az időmérleg hét lapból áll. Egy-egy űrlap egy-egy napi tevékenység feljegyzésére 
szolgál, így a hót lap egy heti tevékenységről nyújt képet. Az időmérleg űrlapján 
baloldalt a tevékenységek vannak feltüntetve. A felsorolt tevékenységek nagy része 
egységes mlind a négy csoport fiatal számára, de természetszerűen különböznek a 
foglalkozással kapcsolatos kérdések. A tevékenységek sorát ki lehet bővíteni olyan 
tevékenységekkel, amelyeknek az illető idejének egy hányadát szenteli. Az idő
mérleg űrlapja víszintes irányban a tevékenység időtartamának jelölésére szolgál 
(0-tól 24 óráig). Egy-egy tevékenység hasábja két részre van osztva. A felső rub
rikába az órabeosztás víszintes tengelyéhez igazodva az egyes tevékenységek időtar
tamát kell bejegyezni (egyenes vonallal). Az alsó rubrika a tevékenység helyének 
jelölésére szolgál. A tevékenység időbeni kezdetét és végét pontosan kell bejelölni. 
A  negyed óránál rövidebb, de el nem hanyagolható tevékenységeket ponttal jelöljük. 
Amenyiben a fő  tevékenységet melléktevékenységként más tevékenység is kíséri, 
akkor annak időtartamát lis be kell jelöln i (szaggatott vonallal). Ha ugyanaz a tevé
kenység a nap folyamán töbször is ismétlődik, de más-más változatban, az ismét 
lődést is jellemezni kell. A lapok hátoldala a (fő- és mellék-) tevékenységekben 
résztvevő vagy jelenlevő társaság közelebbi jellem zésére meghatározására szolgál.

A kérdőív és az időm érleg a felmérés szempontjából azonos jelentőséggel bírnak, 
s m íg a kérdőív a kutatáshoz elsősorban minőségi, addig az időm érleg elsősorban 
mennyiségi adatokat szolgáltat. Tekintve az időm érleg kitöltésének bonyolultságát 
és a vele járó  kicsit sem lebecsülendő, egy heti időbefektetést, ennek alkalmazása 
mellőzhető olyan csoportoknál, melyeknél a kitöltés kivitelezése eredménytelennek 
bizonyul. De ilyen esetekben az adatok összegyűjtése nem szorítkozhat csupán a 
kérdőívre, hanem kiegészítésként más technikai megoldást is kell alkalmaznunk.

Egy-egy csoportnál úgy az adatgyűjtés, mint a feldolgozás folyamán a körülmények
nek m egfelelő módosítások alkalmazhatók. Ügyszintén lehetséges, sőt kívánatos 
alhlipotézisek, altípusok felállítása, a különböző csoportokon belül.

Az adatok felvételét néhány ikérdezőbiztos segítsége m ellet e sorok író ja  végzi. Az 
adatok gyűjtésére és feldolgozására maximum két évet szántunk. Az adatgyűjtés 
első szakasza 1974 decemberében kezdődött. A kutatás jelenleg az egyetemi hallga
tókra vonatkozó adatok feldolgozásának és a földműves fiatalokra vonatkozó ada
tok felvételének stádiumában van. A 'kutatás statisztikai, matematikai értékelése 
eddig kizárólag kézi feldolgozás útján történt.

E bevezető után a vajdasági magyar fiatalok életmódjánák a bemutatása a követ
kező sorrendben következik: egyetemi hallgatók, földműves, munkanélküli, mun
kásfiatalok, s végül átfogó képet nyújtunk az em lített fiatalok életmódjának jelleg
zetes vonásairól.



Sokszor és sok mindent akartam neked mondani, de az emberi agy a hprptkfl 
leghálátlanabb mechanizmus a világon: két hasogató fejfájás intermezzo- ^ 
jaként egy halomra való gondolat egyszerűen felszívódik, eltűnik, tőre- TBrGflC
dékké válik. Ennél rosszabb állapot tálán nincs is. Tudod, hogy valamit _____
akartál, de az a valami egyszerűen nincs, hiába is keresed, nyomában 
feltépett nyugtalanság, bizsergető kábu'lat. Hangyaboly, hemzsegő pa 
rányi feketeségek, egy-kót kenyérmorzsa maradványa. tö

1.
Előtted egy képen gótikus katedrális madártávlatból, hátulján három  
rövidke szó, egy keltezés a fekete bélyegzőn: Milano, 2. 7. 75. Elképesz
tő összefüggések —  akadozó vonalú filctoll, alaktalanul növő/sorvadó 
betűk, a háttérben egy mélységéig kiismerhetetlen valóság, rengeteg meg- 
hasonló rejtély, melyek szimptómái ott lappangnak a betűk ákombá- 
komában. Meg a gótikus katedrális szúrós tornyai: megannyi tüske, R.-hez 
bőr alá szántó hegyes csoda. Biztonság és bizonyosság, valami nyughatat
lan megnyugvás.

Micsoda kiengesztelő egyensúly: a három botladozó szavacska s a renge
teg hegyes, cikornyás keresztben végződő torony.

—  Látod a százlírás bélyeg fanyar mosolyú bronzkirálynőjét, mily csú
fosan megjárta? —  mondom most neked, mire te ironizáló kíváncsiság
gal fordulsz felém. Meg kell magyaráznom, hogy a bélyegző éle kettéha- 
sítot'ta a koponyáját, azért olyan barna és nem zöld, mind a hetvenlírá- 
son. Bár a hetvenlírás zöld bélyeg fanyar mosolyú bronzkirálynőjének fe
jét is kettéhasíthatja a bélyegző, ez a lehetőség azonban nem jut eszem
be. Különben is, magyarázatot sokkal egyszerűbb úgy adni, hogy a széles 
összefüggéseket egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk. Nem csalás, csak 
egyszerű önámítás, vagy talán még az sem? (Tele kellene írni ezt a sort 
kérdőjelekkel, hogy legalább önmagunk előtt csillapítsuk lölkiismere- 
tünket, ha ugyan olyasmi létezik egyáltalán.)

Önámítás, lelkiismeret. Demagóg kategóriák, melyek mögött egy tudomá
sul nem vett lázadás lappang. Nevetségesek és mégis oly szuggesztívek, 
hogy az ember önkéntelenül is megretten tőlük. De azért a leszámolás 
nem maradhat el.

Lelkiismeretünket gyakorta sutba vágjuk, s érdekes, milyen nyugodtak 
vagyunk ilyenkor. Megfigyelhetted magadon is, nem bánt, nem piszkál 
semmi, tudatod mögött nem érzed csiklandozó motoszkálását, s akkor 
azt mondod, boldog vagyok. Nem tudom ezt fenntartások nélkül elhinni 
még néked sem. így van, hiába próbálod bizonygatni az ellenkezőjét, s ha 
magad biztos vagy is benne, önkéntelenül is ama másik kategória kátyú
jába kerültél. Önámítás. Vagy nevezzem úgy, hogy önámítás mellett a 
csalás kísérlete?

Azért ezt mégsem tehetem. Túlontúl is szigorú lennék veled szemben.
Mert ha igazadat nem is tudod rámtukmálni, meggyőződésedben kétel
kedni nincs jogom. Azonban még,is . . .

Boldogság . . .  Élj úgy, hogy neked jól essen, engedd át magad valami el
ringató lelkiállapotnak, tégy úgy, mintha nem tennél semmit, csak neked 
jó legyen. Élj LELK I ÉLETET!

Emlékszel, mennyit beszélgettünk erről? Ki az, aki tud lelki életet élni, 
ki az, aki nem. Az egészben a legfájóbb az, hogy szerinted egy olyan ma
terialista, mint én, távol áll attól, hogy valaha is lelki életet éljen. Pedig 
tévedsz. Egyébként a materialista— idealista reláció (ezzel jelölted az 
alapvető különbséget köztem és közted -- igaz, jelentésben távol áll mind
kettő a filozófiai értelmezésnek egy kontár félremagyarázásától is) ese
tünkben meglepően egybevágó fogalmak viszonya: összes ellentmondá
sosságuk és ellentettségük már alaki szinten kimerül. Ha mélyebbre ha
tolunk, paradox módon különös, egymást kiegészítő egybevágóságot for
dít ki lapátunk.

Tisztában vagyok vele, hogy a filozófia szemedben nem túl magasztos do
log, de megfigyelted-e már, hogy még a legelcsépeltebb közhelyek mögött 
is a bölcselkedő eltűnődés nyomait fedezhetjük fel. S jóllehet, Tho- 
mas Mannt éppen filozofálgatása miatt veted meg, magad olykor leg
alább annyira eltűnődsz egy-egy problémán, mint Naphta és Settembrini 
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Emlékszel arra az öreg párocskára a Duna-parkban? Az asszony elmélyed
ve olvasott fel egy könyvből a férfinak, míg az álmosan bámult a leve
gőbe, követte a furcsán cikázó rovarkákat, leveleket, hangfoszlányoikat. 
Néha diszkréten ásított. Találgattuk, mire gondol, s elmélkedtünk. 
Arról, hogy unatkozik-e a férfi, ha igen, miért. Vajon a nő jelenléte okoz
za-e, vagy a felolvasott szöveg, illetve hogy az unalom és a nő között 
semmilyen okozati összefüggés sincs, s az unalom adott esetben magán- 
való dolog. Bizonyára azt mondod, hogy most hazudok, mert ezekről nem 
is beszélgettünk, pedig így volt. Talán azzal az árnyalatnyi különbséggel, 
hogy a dolgokat nem neveztük ennyire a nevükön, azaz nem fordítottuk 
le a filozófia nyelvére. Most is csupán azért tettem meg, hogy bebizonyít
sam állításomat, meg azért, hogy kiengesztelést nyerjek tőled, ha esetleg 
elkalandoztam volna olyan mezőkre, ahol magam is idegen vagyok, ahol 
legalább annyira rettegek az eltévelyedéstől, mint te, és sokkal jobban, 
mint amikor elvesztünk a toronyházak tövében, s csak mentünk egy meg
határozatlan irányba, magunk sem tudtuk, hová, amíg meg nem láttuk a 
sportpálya rerflektortornyának csúcsán azt a 'két parányi vörös fényecs- 
két, mely az éjszakázó pilóták szemében egy-egy világító Szkülla vagy 
Kharübdisz.

Megkapó volt az a gyors feHeszmélés, amikor megláttad őket, hirtelen is
mertté vált előtted minden, mindaz, ami eddig ismeretlennek, soha nem 
látott valaminek tűnt. S örültél. A felfedezés öröme volt ez? Nem hin
ném. Sokkal inkább a magadra találásé. Figyeltem, mennyire biztossá 
váltak a lépteid, az ismeretlen bizonytalanság mintha félszáradt volna, 
mint a harmat.

Akkor egyszerre abbahagytad Thomas Mann szapulását. Vagy csak nekem 
tűnik úgy pár hónap távlatából?

Ügy látszik, a hiú bölcselkedés leple alatt meddő kísérletnek, kilátástalan 
próbálkozásnak tűnik kapcsolatot keresni a dolgok és jelenségek között. 
A foghíjas emlékezet mindannyiszor alaposan megnyirbálja az ember 
lehetőségeit. Igaz, olykor szárnyakat ad az ábrándozóknak, gyakrabban 
azonban kegyetlenül elébe terpeszkedik mindazoknak, akik valamilyen 
összefüggést próbálnak kihámozni a megtörtént dolgokból. Hogy lehet
séges mégis az, hogy az ember ennek ellenére szinte megszállottként ka
paszkodik az emlékekbe? Kábítja magát velük, mint egy narkomániás, 
s az emlékek olykor csúnyán elbánnak vele. Elszakítják a jelentől, de 
csökönyösen távol tartják a valós múlttól is. Egyfajta lebegő állapotba 
kényszerítik jó időre, mígnem egyszer kénytelen a jelenbe zuhanni. 
Olykor elég kellemetlen érzés ez, napokig hasogat benned, s nem tudod, 
mi is van veled.

Ennek ellenére az emlékek táplálnak téged is. Gyorsvonatok orrán meg
villanó, majd szemérmesen hunyorgó fényszórók, egy erkélyről nyakadba 
rázott pokróc, az ötödik emeletről magát a mélybe vető bácsika. Rendőr
színű pontházak.

Előttem szőke kutya képe villózik, egy kétéves kislányé meg egy öreg
asszonyé. Tisza-part, szeder, villanykarókra szerelt mézszínű, osöpögős 
utcai fényforrás, de ezekről már annyit beszéltem. Téglaház, az ablakból 
egy kislány játékosan ölti a nyelvét a járókelőkre.

Állandó önámítás. Mindig és mindenkor önámítás és semmi egyéb. Kút, 
melybe bele kell zuhannunk, oldaláról hideg mohát, fény után sóvárgó 
gazt szedünk. Lábunkat ijedten visszarántani a jeges vízből, aztán újra  
belenyomni, ki tudja, még hányszor, mindig csak egyre növekvő kéj
érzettel.

Sok mindent el akartam neked mondani. Látod, nem megy. Töredékek 
jutnak csak eszembe, megannyi szilánk, meily képes arra, hogy fölsebez
zen, s arra is, hogy védekezésül magam köré rakjam őket.

Vártál te már valamit nagyon, valamit sokáig? Ügy, hogy minden fél 
perc türelmetlenséggel szabdalt órának tűnjön, mely milliónyi lábával, 
lábainak milliónyi karmával irdálja a belsőd?

Furcsállod a kérdést, mert még nem érezted talajvesztettnek magadat. 
Nem ugrottál fejest örvénybe, nem kóstoltad a kavargó iszapos homok 
ízét, nem tudod, milyen az, ha nincs mibe kapaszkodnod. Tudsz arról,



hogy van kapaszkodó, de nem találod. Vársz, érzékeled, hogy halad az 
idő, de úgy tűnik, minden mozdulatlan körülötted. Bebuksz a csónak 
alá. Tudod, hogy ki kellene kecmeregned a tíz méter mély vízből, elei- 
nyednek az izmaid, meg kéne kapaszkodni a csónak oldalába, de nem 
találsz kiutat a vízből. Fejed irgalmatlanul beleütődik a ladik aljába, 
mennyezetet érzel magad fölött, melyet nem lehet áttörni, alatta sűrű és 
fojtogató, a levegő utolsó élvezhető molekulái is kiszorulnak tüdődből.

Csak egy-két erőtlen buggyanás visszhangzik fönt, te ezeket sem hallod. 
Leszámolsz mindennel, mindenneddel, amikor a sodrás kirtelen elhajtja 
a fejed fölül a csónakot, s te egyszerre kijutsz a levegőre. Előbb kétségbe
esett, de egyszerre reménykedőbe átmenő arcot vágsz, aztán felkiáltasz 
magadban, hogy létezel.

Ilyen az, ha sokáig és nagyon vársz valamire, aztán hirtelen megkapod. 
A felocsúdás utáni pillanatokba oldódik a türelmetlenségben eltöltött 
napok üledéke, felélesztenek ezek a percek, mint az első szippantás le
vegő, amikor feljössz a víz alól. Aztán természetessé válik minden, s a 
várakozás kezdődik elölről.

Szokatlan és furcsa az, ha valakit sokáig csak félhomályban látunk. In
kább csak sejtjük ittlétét, aztán egy váratlan alkalommal erős, déli nap
sütésben jelenik meg előttünk. Az egyetlen, világosba burkolt találkozás 
fátyolt húz a félhomályok elé, s két hónap meg kétezer kilométer, nagy 
késéssel érkező pár szó rövidzárlatot csinál az ember tudatában.

A félhomályt csak kissé felhasogató két ötszáz wattos villanyégő fényé
ben egy szokatlan mozgalmasság tompítja az érzékelést. A meglepetés 
valószínűtlensége még inkább. Ezért nem is csoda, ha tizenöt méterről 
alig ismerjük fel ismerőseinket. Sokkal érdekesebb és izgalmasabb az a 
néhány perc, mely a nehezen jött felismerést követi. Hasonlít ahhoz, ami
kor megpillantottuk a reflektortorony piros égőit, de még inkább ahhoz 
a pillanathoz, melyet a csónak alól felmerülő fuldokló átél.

Könnyebb dolgokról fogok most beszélni, nem terhellek bonyolult érzel
mi folyamatok leírásával, mesélek neked emberekről, kutyákról, költők
ről egy keveset.

Meg sáros heréskerti utcákról, nárciszokról, melyeket le kellett volna 
tépni, ha parányi elszántság van bennünk. Csendes, de belül annál heve
sebb és kellemetlenebb veszekedésekről, az idealista— materialista reláció 
kíméletlen összecsapásairól. Sportolókról, ismerősökről. Két ellentétes 
világról, melyek hasonlítanak a kártyalaphoz: az egyik olyan, mint a kár
tyalap ábrás oldala, bárhogy is fordítjuk, mindig, új és mégsem új, ugyan
az, de más is, csupa dialektika (ez a te világod —  most biztosan nevetsz 
rajta, tévedés, mondod, fatális tévedés, ez nem létezik, tévedsz). Pedig 
ilyen dolgokban ritkán szoktam tévedni. Ismerem az embereket. —  Én 
is ismerem az embereket —  mondod — , pláne magamat. Ismét kételked
nem kell a szavaidban, de tudom, hogy nem rossz szándékból erőlteted 
vélt igazadat. Egyszerűen azért, mert nem látsz mögé. Illetve nem akarod 
beismerni azt, amit vélt igazad mögött látsz. Azért kell azt mondanom  
rád, hogy demagóg vagy.

Azt ígértem, emberekről beszélek. S mindjárt három értelmiségi kinézé- 
sű pasas jut az eszembe, akitől azt kérdezted, merre van a vasútállomás. 
(Évek óta arra laksz.) Azok egymás szavába vágva magyaráztak, féltéke
nyek voltak, ha valamelyikük fél szóval többet mondott. Nem tudom, 
godolkodtál-e már rajta, miért volt ez? Önzetlen segíteni akarás? Nem  
hinném. Sokkal inkáb hiú önigazolási vágy: bizonyítani akarták egymás, 
de főképp önmaguk előtt, hogy mennyire készségesen rendelkezésére áll
nak a segítségre szorulóknak. Jó próba volt. Rólad is gondolkodtam azu
tán, főleg az érdekelt, miért rontottál nekik olyan váratlanul a kérdéssel, 
ráadásul olyan kérdéssel, melyre a választ sokkal jobban tudod náluk- 
nál. Azonban most nem fejthetem ki, mik jutottak eszembe. Tetszett a 
játék, érjük be ennyivel.

Furcsa igénytelenség.

Utána sokáig nevettünk a három hirtelen begerjedt pasason. Több ilyen 
huncutságot jó  ideig nem csináltunk. így utólag belegondolva sajnálom 
is. Az emberek annyira kiismerhetetlenek, s minden egyes próbálkozás és



kísénlet csak újabb és újabb adatokat szolgáltat. De vajon meg lehet-e 
fejteni az ember rejtélyeit? Sokkal indokoltabb a kérdés, meg akarjuk-e 
fejteni. Föltehetően nem. Mégis micsoda megelégedettséggel tölt el, ha 
birtokába jutsz egy eddig számodra ismeretlen adatnak!

Még egy szerencsétlen fűzfapoéta förmedvényének betűzgetése közben is 
rájöttünk bizonyos dolgokra. Én sajnáltam a szerencsétlen poétát. Nem  
amiatt, hogy csöpögős közhelyei rávilágítottak sajátos lényére, hanem 
azért, mert visszaéltünk e rávilágítás tényével.

Ezután önkéntelenül is egy külvárosi utca és egy kutya jut az eszembe, 
mely tudva, hogy ott lépdelünk el a nagykapuja előtt, s visszaélve elő
nyös helyzetével, ti. hogy ő lát minket, de mi nem látjuk öt, egy hirtelen 
csaholással halálra rémített bennünket.

Látszatra távol áll a két példa egymástól, de hangsúlyozom, csak látszat
ra. A lényeg majdnem megegyezik. Eggyel több adat birtokában sértő 
vagy ijesztő visszaélés.

Értetlen arcot vágsz. Csodálkozol azon, mit lehet egy fűzfapoétán sajnál
ni. Az az ember kitakarózott előttünk, s mi röhögtünk meztelenségén.

Mint ahogy mi is kitakaróztunk a külvárosi kutya előtt, s az drasztikus 
módon visszaélve helyzetével, megrémített bennünket.

Hosszan lehetne még a példákat sorolni, de fölösleges. Előbb-utóbb rájön
nénk, hogy aki valamivel többet tud, mindjárt van egy jó alkalma a visz- 
szaélésre. S akkor csalódnunk kellene az emberekben. Mindenek előtt 
magunkban, mert rá kell jönnünk, hogy magunk sem álltuik ki a próbát.

Figyelted valaha a gondolatokat? Ahogy félig számyszegetten lebegnek, 
magadra hagynak, és mennek utánad, de te eltűnsz az egyik sarok mö
gött. A megkezdett mondat töredékként hull a földre, aztán a többivel 
együtt mágikus táncba kezd. Körbeállnak, ugrándoznak, fickándoznak, 
nekiszaladnak egymásnak, némelyik fájdalmasan vonaglik. Akár az embe
reket figyelnéd, ahogy egymás mellett élnek, ahogy megférnek egymással, 
s ahogy ellenségei egymásnak.

Minél többször és minél több mindent akarok neked mondani, annál in
kább rá kell jönnöm erre. Egyik oldalon az emberi agy hálátlansága, a 
másikon a gondolatok sajátos törvényszerűségei, melyek szinte egybevág
nák az emberi élet megfoghatatlan irányítóival, alaposan kifognak raj
tunk. Rajtam is, rajtad is. Éppen azért ne várj tőlem mást, csak töredé
keket. Töredékeket, melyek az autó szélvédő üvegjéhez hasonlíthatók leg
inkább: mihelyt valamilyen erőhatás éri őket, azonnal darabokra törnek.

Különleges erőhatás. Vizsgáld csak meg alaposan, s rájössz, igaz kétel
kedve benne és meglepetten: erőhatás, mely te vagy, magad, és én vagyok 
magam s valamennyi ember, aki szinte akaratlanul is, kapcsolatokat 
próbál kihámozni a dolgokból.

Sokszor és sok mindent akartam neked mondani, de az emberi agy a leg
hálátlanabb mechanizmus a világon: két hasogató fejfájás intermezzója- 
ként egy halomra való gondolat felszívódik, eltűnik, töredékké válik. En
nél rosszabb állapot talán nincs is. Tudod, hogy valamit akartál, de az a 
valami egyszerűen nincs, hiába is keresed, nyomában feltépett nyugtalan
ság, bizsergető kábulat. Hangyaboly, hemzsegő parányi feketeségek, meg
annyi kenyérmorzsa maradványa.



mindennapra

Néhány rablépés, ha kiméred, 
vakocska, lélek, milyen hideg van itt.
Hát védekezz! Míg világ a világ,
és telihold a telihold,
s a láthatáron,
a két szem mit belát,
ha nő a mondattan árny,
rázza öklét, a fogatlan, hevesen gesztikulál,
az úgy nem volt soha,
hogy fölmenthesd magad.

kaptató

Legmagamra utal, ellenemre hagy, 
szemvillanással kényszerít, alvó magam nézzem. 
Sugárzó szökelléseim, éltető ravaszkodásaim 
szálkás ujjakkal sorra lenyesi rólam.
Zsebeim kiüríti, kincseim a szélbe szórja.
Éjjelre sötét szobába zár.
Déli verőfényben a fal elé állít.
Fegyvertelen félmosollyal 
hogylétem után érdeklődik.

Szelíden a nem-útra térít, majd a véletlenre bízza, 
örökölt csillagképemre, ha rosszul lépnék, 
szakadékba zuhannék, étlen-szomjan halnék.

Már visszafelé, szembejő velem, 
vagy hátrálva járna, megbillent mosolygással, 
oly ismerős itt, másként nem lehet, 
ha mindig előttem egy iszonyú arasszal, 
vagy a látszat játszik még itt is velem?

ahova tartozunk

Mint a megszállott, ám ki példás rendben 
tartja holmiját, s a port törli, perc mint perc, 
visszhangos szobában, elgondolt tárgyak 
sima fedelén, és kezében a puha anyaggal, 
jól látni, zavart mosollyal békés arcán, 
de félelem nélkül, és dolgából kimozdíthatatlan, 
most megáll, megtorpan —

úgy fedezzük fel, újra és újra,
egy hangosabb szóban, egy hevesebb mozdulatban, 
a mindig ugyanegy, jelöletlen tájat, 
fényverte vidékét a képzeletnek, ahova tartozunk, 
eszmélésünk óta, visszavonhatatlan.

»a vers születése«

(B. P.-nak)

A huzattól megnyílt ajtó, 
nem érdemed, ha rányitottál.
Most körbejárod, falait érinted, 
égő homlokkal vert földjén 
megállsz. Már mondanád is:
»Ott, a fal tövében, hol a fény!« 
Járkálsz felindultan. Félúton 
megfordulsz. Nézed az üvegje nincs 
keskeny ablakot. Majd: fölnevetsz, 
»mert újra látod, mert itt lehetsz«. 
Annyi idő és félelem után, előtt, 
a nevét kiáltanád. »Hadd zengjen, 
vagy omoljon alá a pallat is!«
S már itt se vagy, ellököd magad. 
Hogy rámutathass, hogy megnevezd. 
Ki ittt keres, árnyékod találja, 
akárha mély, de száraz kútba les



veszteg
ferenc
versei

ó mért kell . . .

Ú mért kell látnom, hallanom, éreznem. 
Gonosz sütőben még lüktető koponyákat, 
pirosból mélybarnába játszó 
lassú tűzön
álmatlanok gyűrűdző kínjait, 
megvakított pásztorokat, 
lidérceket,
bégető nyájakat: tompa fájdalmat.
Ú  mért kell látnom, hallanom, éreznem.

buborékok . . .

Egy délelőttön hirtelen 
falra író kézzé lettem. 
Grafitceruzával írtam hinduul 
ismeretlen képjeleket 
nagy, kátrányfekete zárójelben.

vajon meddig eme rontom-b/ontom

Alkotok magamnak Formát, Színt, Hangot, Mozdulatot és Illatot. 
Egy ideig gyönyörködöm benne, majd lerombolom.

oh, oly jó eltitkolni, elhallgatni mindent, m indent. . .

Valaki jönni fog, ezt sugallja Hillikónom&.
Valaki, akit mindig ide vártam.
Valaki, akivel végre nem kell megértetnem magamat.
Valaki, aki előtt tiszta fénnyel állhatok sugaramba.
Valaki, aki talán én nem vagyok.
Valaki, aki szeretetben, gyűlöletben, közönyben egyformán Vele tart.
S megérkezésekor mondaná: »Fiam, te se tettre, se gondolatra nem vagy képes.« 
És én: »Oh, oly szép e nehézkedés, e nehézkedés.«
És édesanyám, egymásba olvadnának üres gondolataink.

(& —  ezt nem tudom megmagyarázni) 346



felfedezés

Annyi év után felfedeztem 
egy ártatlan kis jelet. 
Mintha most minden csakis 
miatta íródna.

shiki emlékére 

Szél —
Élünk s nézzük 
egymást: ő meg én.

távol

Halkan.
Egyet erre, egyet arra.

hervad a kardvirág

Ha én ezt így kimondom,
akkor súyos szikláknak kell rejtőzni
a háttérben.

az én álmom

Meg szeretném tudni írni, de elmém sötét, csak alakzatokat Iátok, a homály 
kivehetetlen mozgását.
Látom pedig Dantét mérgesen, akitől utamon én sem mehetek háborítatlan. 
És valami szennyes Styx féle tó bugyog lábaim előtt. Becsapni Dantét nemigen 
tudom. Ö hagy engem menekülni. Utána mintha lógnom kellene óriás liánokon, 
és a 'Sötétség^ a magamra hagyottság szaggatja tagjaimat. Valaki pedig (talán 
Vergilius?) mintha a fülembe súgná a kínokat, amelyek Ilyen függő helyzetben 
várnak majd rám, mert ő már mindezt átélte. Tehát én következem. Mi mást 
lehetek, belenyugszom, hogy ezentúl már így kell éjszakáznom.
Amíg így lógok, ő lassan, szenvtelenül ismételgeti, milyen fájdalmasan szakad 
majd le rólam egy-egy sötétség-nyaláb. (Pontosan ezzel a szólánccal: sötétség
nyaláb.)
Alattam pedig végtelen területen habos hínár hullámzik.
(Semmi hüllő, semmi élő.) És úgy kell lennie, hogy végül bele is pottyanok ebbe 
a piszkos habba — , hiába, nem bírom magam tovább tartani: elalélok. De 
csodák-csodá j ára
várakozásomon felül nem süllyedek el benne. Bokáig gázolok csak 
bele esésemben. Undorodva rázom le lábaimat.
Megtisztulok.
Tovább nem tudom, mi történik.
Annyit azonban mintha mégis sejtenék, hogy újólag 
lógnom kell a magasban.

(Magyarázatot fűzök hozzá: Ébren vagyok!)



tolnai ottó

karton & karfiol &
i.
karton
átmegyek a kartonon 
izzó piszkavas 
bal keze
már béna vo lt mondják 
át
parázzsal
teli vasnadrágban
önnön körömpaprikásommal
marva ahogy érem
nem érem a holdérem
másik oldalát
nincs baj
csak nagy
át
átmegyek
bár a kartonon
a szótár kartonfedelén
a tengerimalac-hoz
és ez szép éntőlem anyukám
nyugodj meg szép
szép önmagad kísérleti
állatkájává lenni
kísérleti önmagad
állatjává

szép vadállatjává lenni 
s/.óp
nyugodj meg anyukám  
hiúz-hiú fiúk lám  
árvalányhajba tört 
koponyám betört 
felsültem
bár nem nyaraltam 
karton & karfiol &
kisfiú vagyok egy fényképen
többé sosem lesz fehér zakóm
fekete is csak ha az üvegliftbe szállók
az üvegliftben alászállok
csontváz egy klisén
ministráns a kantoni misén
manillakereszt
egy hajnali újiságcsomón manillakereszt

ez tény 
karton-
és nem palaszürke lenne 
a karvaly háta
ha nem éneklő madarakkal élne 
a megzabált ének finoman színez



fájdalmasan felüvöltött 
a korallágacska törte 
fel is sebezte hátát 
mélyen
vagy sirály sikított 
kés volt a kezemben 
m elyről a gyűrűsujj hiányzott 
mint a karácsonyi kaktusz 
csöpögő vérszíne 
a télben
a bíbortetű testéből
mésszel kiválasztott
kármin
kárpit
kárpátok
kartoték
és kedvesemnek agyar-ék

az az idióta meghalt 
m iért
kartonbőröndje ég 
legyen néki könnyű 
és legyen nékem lis könnyű 
a szájamban 
m iért
m iért halt meg 
m iért a szájamban 
nem tudom 
ott nehéz 
ott nehéz

tiszavirágkitin-ikoton 
upravás kanász létemre 
soha szebb vers-sorom 
sótelap
szalmakas mézmelege 
gipszdísz-raktárban töltött nászéj 
hajnala
zsebbe rejtett toszkán szivarvég
hagymahéjzaja
sótelep
sótelep hajnalzaja

a pattanásos rudak 
szép hangszertokokban 
homoerotikus testvérek játéka 
jó  zene
és kölcsönpénz 
és kölcsönpénz

a raktárban 
ki tette a kocsikenőcsöt 
a dakürakásra 
átitatta
a cipészek nem veszik 
nem veszik a lapokat 
nagy az adó 
milyen nagy az adó

összetöröm ezt a
rádiót
hogyan
sehogyan csak mondom
nem kellett volna megvenni
rossz készülék
műanyag
hajlik
a rádió erős 
én gyönge vagyok
én gyönge vagyok kedves hallgatóim

nagy ólom  
morzsolódom

szarvasiesan m ajd táinazene 
tolnai-lexikon aradi vértanúk 
nekiidőlök a kátrányos falnak 
hányok
a platánok alatt lenn
olcsó kartonruhában szép oigánylányok

sikerült
a kisfiú szívQperáaiója 
ljubljanában 
már haza is hozták 
boldog vagyok verset írok 
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kipöckölve
ljubljanában
egy indonéz asszony
és egy braque-lostmény között
nagy dolog a szlovén grafika

látom ahogy hóna alatt 
krisztus-rajzaival 
eltűnik a sarkon 
kasíroztatni viszi őket
karagöz: karamell forrázta börarnyék-liiíiii
látom
látom hónalját 
látom hónalján 
e felhasított
szőrös csillagvizsgáló-kupolán át 
az é ji világot

neved szent kishúgom neve
rém lik meghalt
haját őriztük
nem merek mozdulni
félek túlszaladok
miközben süllyedek egy lyukban
az emeleten
s mégsem érem el
mint a vakond
a fö ld  gyémántját

nagy tél volt
soha különösebb úrfölmutatás 
a patkányok
egész kartontáblákat ettek 
soha különösebb áldozás 
a raktárban
a inaranas aranybetűs selyempapirosát 
meg sem szagolták

télen is 
nyáron is
különös akusztikájú
szó az asztrahángallér a karcerban
nem is szó
sütős valami
jeges valami
minit az slkaisztdkötél

piküla
szereti a pirítás kenyeret 
mindent
m i 'ropog m int a osont 
pikula pilkulórum

m ajd ha a karbidégő-forma 
golyó
átüti a vajszívű karnagyot 
akkor jön
fagyöngyszín ruhában 
a karhatalom 
ha nem jön annál jobb 
függjön össze 
összefügg

függsz

özvegy józsef attila
hogyan adjam tudtodra
sejtem  ami sejthető
hiába szorítjuk egymás kezét
messze sodródunk a vörös téren
hogyan
lassan

kis bricseszem akarom a halkést s a/l
igen
azt amit versben senki még

kolibrikarambol 
szép félsz 
taps
némely fölvételen 
ott a taps 
még titok
hogy már túl vagyok 
ablakot vágsz vissza 
a dobozba 
a tengerlmaluc-lxi/.
szeretőm  a rom án iS  a l<n «vH  nyvlvrt



szeretek a párizsi teraszokon 
mint tehénnyelv a sókristályt 
nyaldossa talpunk 
a carrarai márvány
küszöböt
melyről a semmibe 
hágunk

hágunk a semmiben

az ősz nekem 
hágában szökött be

ó verm eer sízentkékje 
segíts

II. 
karfiol
a testbe süllyedő
agyvelő
lágy á-
gyúgolyó-dallama

a sintér fiával ültem 
az utolsó padban 
apró aranycsontokat 
csereberéltünk

a kamillafésű ládájába bújtak 
a ikarfiolbundás kiskutyák 
a fényes hurok elől

hamupipőke 
az üvegfel von óban

nő a habverő 
zsugorodik a hab 
nincs 
olyan

édes gipsz 
legyek

legyek a kenőcsös kartontáblán 
legyek
legyek a legyek karfiol-on
legyek edit lenni vagy nem lenni című rézkarcán 
legyek
legyek fa melyen villám fut keresztül
legyek

a lélek barokkos 
a lélék barokkos 
barakkja 
egy fa latja  
A KAR FIO L 
A K AR F IO L

svejk sörhabja 
medúza rokona 
rezeg keménységében

egy lyukat dobálok 
ugyanazzal a lyukkal 
egy lyukba kiáltok 
álmomban fel-felkiáltok 
ugyanabban a lyukban

gyűrött nulla

vasalt hulla

már nem szödörjes 
torkába göngyölve 
fehér nyelve 
karfiolkísérlctem 
m egfejve

.un
emelkedünk 

karvaly karfiolja

karfiol karvalya 
a fö ld  gyémántközepe felé

k ifordított kesztyűbe 
zárt 
taps
vihar 
kísér
csődör a sziken 
forró
teában úszik 
a sintérház felé 
lába között jeges 
torma

legyen könnyű a szájamban 
kihúztam egy könyvet 
s a helye nő 
most látom csak 
ez az a harmonika 
melyet a m etró folyosóján 
hallgattam a szajnta alatt 
fehér bottal átszűrt szívvel 
átvezettek 
sehova

bolgárkertész 
ha lettem  volna 
észak-bácskában én

a tisza
tiszavirág tiszafa 
tiszta szív vízi tiszt 
locsolta
anélkül hogy locsolta volna 
a tisza
hatalmas villanyégőkkel sütögetik
homlokunkat halántékunkat
pap józsef és koncz istván
jugoszláviai m agyar költők
'tisza-verseiik nnetafMikájáród
váltanak szót az elektromos kamerák előtt
fehér kálmán jugoszláviai magyar költő
m ajd az angazsált versről szól
az én témám a modemnek lenni mindenestül lesz
két kézzel akarta markolni a durva valót mondom

majd
feleségem
jugoszláviai magyar költő felesége
a monitoron néz bennünket
char isorge-ával és bonnefoy duve-ével
minit a  tisza m ellékfolyóival
én is bekapcsolódhatnék
de nem lesz idő
marhaagyvelőforma karfiolom at sem 
mutathatom be egyik előző kötetemből 
a titok csődörszín pöcsétje 
maradjon feltöretlen

harmat min
verem minek
vernek kit
anyáim asa'k egyfélét
tudott készíteni belőle
féleségem párizsból hozta
a recepteket
és én
és én

óriás
nem úgy m int a 

kanizsai törpe bolgárkertészek 
feredek ferdeségeimben

józsef attila mondta 
a vörös téren 
e kupola
hóval nem hagyma
igen így alliterált
ha neon költött alliterált
hóval nem hagyma hanem
K ARFIO L
szép
ezt még feljegyzem  
mondtam m eghajolva

az első padban ülök 
óriás aranycsontok között



történelemóra 
fö ldrajz német 
magyar irodalom  
a sintér fia
rántott karfiolt zabái a pad alatt 
s én azt hiszem aigyvelő elhányom magam 
jukus még m indig tüzel a padban 
tűzálló padok ezek 
rántott agyvelők

papundekli a hátamon 
valamihez nélkülözhetetlen 
még nem tudjuk mihez 
felmegyünk a kálváriadombra 
a rozsdán átsüt a nap 
■majd a sintérteileip fé lé  caipilatiurik 
a forró  sziken
k i duigta a lókopomyálba a  karfio lt 
sosem tudom m egfogni már 
szépen átcsúsztatjuk 
a méterszer hetvenes papundeklire

az újvidéki árumintavásárra 
a kutyák
és az indiai kelmék m iatt
ment ki a család
ó az a homokszín arab agár
mely elrágja az antiilop inát
ó az az indiai vászoning
melyet nem ragaszt hátadra verejték
igen a kutyák és a kelmék miatt
de már az ailliteráció is sejteti
m i történt
1975-ben az őszi árumintavásáron
megpillantottam: A KARFIO LT.
sósam láttam még így
kiállítva
gyökerestül
gyökere akár a torma
a torma költészetemben
mint tudják
mint nem tudják
a halott csődör nemiszerve
még parazsalló nemiszerve
tehát eo ipso
nemi'szervre szerelt agyvelő

ősz van
érzem a künnfelejtett karfiolokat 
észak-bácskában m ind 
érzem mint egy ketrecbe zárt nyúl 
álmában 
a tisza látja
látja a még parazsalló földbevert lónemiszervekre

szerelt
agyvelőket 
én érzem
a tisza miint óriási hosszú kamera látja
lát mindent
senki sem tudja
senki sem tud semmit
nem vettük m eg a homokszín arab agarat
jugoszláviában csak három  van
nem lehet pároztatni
hozni kell m ég egyet mondta ia nagykövet
nem vettük meg
el sem adták volna
pénzünk sem volt
nem vettük meg a dohányszín indiai szoknyát 

ősz van
a tél elé akarok menni 
fázni szeretnék végre igazán 
tán meg is fagyni

kirántott agyvelők
lereszelt nemiszervek
könnyek: Joye, joye, joye, pleurs de joye.

egy mauseres öreg bácsi 
őrizte felavatás előtti éjszaka 
1975. július 6-a és 7-e között 
az új tisza-hidat 
kanizsa és törökkanizsa között 
ő mesélte:
vitéz nagyanyámmal karonfogva

felsétáltunk a frissen lestctt hídra 
s az lévén függőhíd 
veszélyesen hintázni kezdett 
hajnalban távozásunk után 
kisrókák menyétkék vízipockok 
szaladtak a szép hídra 
és farkukkal felsöpörték
milyen súlyosak nagyanyám lxiiubu<<A'sont jai 
mondottam tűnődve az öreg őrnek
igen
akár le is szakadhattunk volna 
a halottak csontjaiban 
nagy ólom  van mondta 
nagy ólom 
nagy ólom

legyen könnyű a szájamban 
m íg futok utána 
legyen könnyű 
legyen könnyű 
az égő kartonbőrönd 
legyen könnyű a szájamban

III.
&
é jfé lkor ás ötkor kell beadni a kicsinek az orvos 
ságot nem fe fezem  le  -mit csinálok feljegyzem  mi 
t csinálok azt csinálom am it feljegyzek jáitszo 
m  a zsebpohárrál m intha csalk tisizta forrásból in 
nék a disznóól-at teháit olyan műinek (kell felfog 
ni amely a diákmozgalmat megelőző időszakban 
keletkezett játszom  a cserfkészcsattal két kék és 
négy rózsaszín példányon aláíróik formular art a 
z indigók lebegnek m it csinálok m it csinálnak ra 
gőzök a huzaitban ők hasadnak az indigók azt esi 
náiják amiit feljegyeznék szagolgatom üvegcséim 
et a vietnámi balzsamot m iközben a tv^ben a vi 
etnámi háború borzalm ait bámultuk vietnámi b 
alzsammal kenegettük halántékunk homlokunk a 
levendulaolajat lajos hozta hvárról budapestre is 
vitt évának és most levemdulaillatú az egész kol 
légiurn a m árványkodály az irodalomtudományi 
intézet szagolom őket a kölni kölni kint van a fü 
rdőszobában meg kell keresnem sartre baudclai 
re-jét szeretem azt a részt ahol a spirituálisról 
illat stb. m int a baudelaire-i költészet faktumán'} 
1 ír  már teljesen vak nem csinálhatja m eg tv-mü 
sorát két utolsó interjú ját én is adtam az újvi 
déki rádióban nem találom  a könyvet 60-ban ott 
voltam  a belgrádi bölcsészkar dísztermében tar 
tot't előadásán egy varangy beszélt akár az isten 
frissen croce leopardi-esszéje kerül a kezembe ;i 
minap m eg montale nobel-díjáról írva ezt .nem t 
aláltam kardos t. ír ja  hogy m a is mutogatják a I 
eopardi-házban a költő egykori dolgozószobáiába 
n carducci ottjártának emlékeit ez nem vahimi 
véletlen látogatás vo lt de elkötelezettségei jeleni 
ett carducci érdekes különös módon leopardit lo 
lytatja  a költői logikája nem oly tiszta de entu 
ziazmusa nem kisebb búcsúzom a szobámtól látó 
tt-e engemet az ablakpárkány és a felvonó kö/öt 
t ez a négy fal látott-e a lebegő indigók kö/öt t ív  
az a jtó  búcsúzom búcsúzol búcsúzik mi maiad 
utánam a

márványkarfiol

költészetem büszkesége centruma mely korlll im 
már ha tetszik ha nem forognom kell forognia k 
e l  a világnak mit csinálok forgok a

márványkarfiol

körül gombrowicz novellája n 

karfiolról

úgy érzem végk ép p «! igazolt tudtam nem hiába 
foglalkozom életművével éreztem meg fogom  tál



álni benne is a karfio lt egy vegetáriánus társasá 
gban ahol m egvetik a vért a húst karfio lt tálalnak 
miközben a főhős gombirowicz aiz aznapi vörös 
kurirban egy aikket pillant meg egy

karfiol

nevő kisgyerek öltűnéséről hajnalban távozásako 
r a ház előtt m egpillantja a megfagyott

karfiol bolekot

kiszáradt tintásüvegeimet is szagolgatom búcsúz 
unk szaglászok akár a patkány melynek szaglász 
ás az élete és intelligenciája m indig példaként le 
begett előttem  a körkérdésekre kilk voltak a péld 
aképeim m indig azt feletem  a patkányok szaglás 
zom hiszen vannak nagy üvegeim  is sósavas bal 
fanjaim  s iltit van m indig iis velem  volít a valós 
ág vitriolos üvege szaglászom mi elcsúfított s 
csúfítani fog  továbbra is m íg végül szép nem les 
zek halott búcsúzok délután egy kolázs-ikiállítás 
ról írtam át kell gépelni az öngyilkosságomról í 
rt ciklust m ég korái öngyilkosnak lenni korai át 
gépelni noha a

karton & karfiol &

előtt van a helye a celebesz celebesz nélkülinek s
zaglászok befejeztem  lars gusitafsisoin gustafsson 
úr személyesen aímű könyvének olvasását rögtö 
n a könyv elején  budapesltről elbert jános kiütik 
uis fogairól és liulkács gyargyről ír  a óOnas évekke 
1 foglalkozó regényeik közül különösen a iflm m űv 
észetben lehetett érezni hoigy 1960 valam inek a k 
ezdete ez tetszik legjobban az qgyes száim első sz 
emély új dimenziója grass lokális anesztéziája és 
nupel tea és puskák négykorja melyben konc jós 
ka az egyik főhős mdllé kell helyezni elkezdtem  
sangvinetti olasz capriccióját káizmér em őről ké 
szülök verset írn i a belgrádi moszlkva teraszán k 
etzdem kísérni e  cseh falkerasíkedöt ó a végtelen 
csupasz fenyőrönikölk ós zágrábbain mestrovié-má 
rványon folytatom  és doktor sándor kanizsai szá 
műzetéséről is készülök szólni valamelyik műfaj 
bán koncz pistának ajánlva nagy köd van j. lég 
épelte egyfel vonásomat amelyben azt mondják a 
londoni ködről hogy nyersmakk-ízú a kicsi köhö 
g bonnefoy jobb esszéíró m int költő tán du buch 
et és duipin is komnenié m ost adta ki dupin-köt 
étét bonnefoy-t is ő adta ki Zágrábban meg m rko 
n jié pesten meg tím ár kibédi dicséri íim ár ford  
ítását s azt m ondja bonnefoy fizice veöresre ha 
sonlít m egígérte elküldi raymond roussel-esszéj 
ét amelyről a gál-temetés utáni fülledt éjszakán 
mesélt a dunaparton de én m indig úgy érzem  ős 
z van hágában vagyunk ha vele vagyok lezuhant 
prágánál egy  jugoszláv gép a légibisasszony ismé 
t élve m aradt és még el sem raktam asztalomról 
az olasz literatúrát egy deszkával szétverték pás 
olini fe jé t szeretem pasolini izrael című költem 
ényét pasolini gimsberg enzensberger et cetera h 
alkan búg nem zökken nem csapódik a jta ja  nem 
áll meg emeletünkön a felvonó délben még gala 
mb sétált búgott pléhjpárkányán a szobának mel 
yben három évig fogva tartottam  magam melyt 
ől most búcsúzom szaglászva nem szórok morzs 
át s mégis eljön  a  párkányra nap m int nap a f 
ehér galamb m it keres honnan hová röpül lese 
m néha csak az üveg választ el bennünket a dup 
la üveg hom lokom  veri zokogok zokogunk avagy 
turbákolunk niagy galam bfej hideg angyalszemek 
ki mesélt minap a békegalamb óriás fehér lábár 
ól halkan búg vagy beleimben rendeződik a sár 
előlbb csak sétált isizemezett fenite csőrét minid 
gyorsabban lépked az alkonyaiban toporzékol a 
lebegő indigók között a plóhszegélyen az angyal 
újvidék e hősiesen és sorszerűen és olykor tragi 
kusan tragikomikusán is új város fe lett melyet 
nem szeretek m ert új mint költészetem s nem t 
ud még élni benne az ember halkan búg szaglás 
zom búcsúzikodom szobámtól pasolinitól esik c 
söpög a lkod esik akár két halász című versemb 
en érdekes verseim iküzüíl a két halásziban esik 1

egilntemzívelbfoen az eső gyerdkkorom horganyozo 
tt teknőjén kopog a tisza hűlő testének kopogás 
át hallom hallom a csicsóika dobogását a földb 
en a

karfiolét

a karalábét a tormáiért hallom  vitéz nagyanyám 
bamboszcsonitjait minit hajtóvadásizaton a botok 
kopogását az apró vad hány gaszitanyefa is van 
a kanizsai főutcáin kiviiiráigoztak októberben elősz 
őr amióta élék kiheveriik-e ezt a rendhagyó virág 
zásit vagy kivágják őket m ind jobban esik akár 
két halász című barokkos versemben számomra 
nincsen alapvető különbség a vers ós a regény k 
özött mondta aragon dom iniqoe arbaonalk atmiko 
r én húsz éves voltam  mindenki azt tartotta eze 
ntúl már lehetetlen olyan verset írni amely nem 
fér rá egyetlen lapra mind nyugtalanabb angyali 
toporzékolás duplaüveges ablakom előtt újvidék 
felett m it keresnek k it mint a paprikás-lányok ö 
sszefogdossák a férfiak  szeméremtestét néhány f 
űszál is ázik a kanizsai réteken de nem nőnek m 
ár új fű maradnak önnön zöld kis késükbe búkn 
ak akár én az egyes szám első személybe hideg v 
an lesz-e hó hallom-e m ajd a havat újvidéknek p 
árkányán az angyali havat nézem apám fénykép 
ét 35 éves m ég nem kopasz de m ár elkezdte ha 
rcát hajáért a börtönből nagy dús bajússzal tér 
t haza tülekednek az esőcsepp-patájú angyalok a 
párkányon mely csak künn mutatná meg merre v 
ezet vezet-e valamerre légtornász vagyok-e én av 
agy lírikus-s esik áznak ziimoniiénál a birkák esi 
m bókjaik akár a bretagnei kavicsok áznak a kis 
rókák apámék ásták ki őket nem messze a vele 
biti halomsíroktól levágták a farkukat egy kisf 
iú hazavitt háromat ha megnőnek kikészítik ők 
et áznak a vörös téren egy lány kezében a hudoz 
sesztvennij-be váltott jegyek búcsúzom angola tu 
lajdonképpen é jfé ltő l kezdve független ázik pári 
zs ázok lesek szobámba könyveim  nem mozdulna 
k értem bentről citromkopogás hallik ki kopog 
ki komponál e savanyú sárga gyümölcsökkel ki í 
rja  visszafelé e háromrészes ciklust mely végül í 
me áttűnik át valam i egészen mássá valam i más 
sá tovább írja  sótelep kezdetű töredékemet hoz 
zámontázsolja kubalát az asztalon a pohár a há 
tvéd a gyufásdoboz a szélső ós a kockacukor a k 
apus ezután belekeveri a lekvárt a joghurtba és 
kanalazni kezd mellettünk egy idős hölgy áll m 
eg dedikáltatni a híres sportember fényképét egy 
fólkegydlmű is üdvözli laci beküldi őt inni valarn 
iit kontóra aki asak elhalad a terasz m ellett felk 
apja a fe jé t az emberek megállnak nézák-nézák k 
ubalát búcsúzom búcsúzom hozzámontázsolom k 
ubalát feloldom  kubalát bealMterálom mint KAB 
ALÁT m ajd egy fényre tartott filmtekercsen ú jr 
aénekelem az egészet búcsúzom bemegyek a rádi 
óba a telex jelezte hogy a svédektől megkaptuk 
pasolini utolsó interjú ját mondom a titkárnőnek 
hogy igényelje adni fogom  az interjút azt a pede 
rasztát kérdi meghökkenve igen mondom azt a 
nagy költőt aki már valam i más aki trilógiájána 
k hőseiről így nyilatkozott a nemiség nem jelent 
nehézséget vagy tragédiát számukra egyedül az ö 
röm forrása még akkor is ha olykor halállal kell 
megfizetni érte m indig akad valam i idegesítő be 
nnük valam i más ázunk már a felvételező csopo 
rt is itt topog a párkányon lessük a kisróikákat a 
hogy vérző farkcsonkjukkái telefirkálják a falak 
at a könyveket a fényképeket az ablakokat a ez 
óbel- és szenteleky-plakátot siessetek mondom a 
kisrókáknak m iért kérdik a filmesek mert é jfé l 
kor kell beadnom a kicsinek az orvosságot a kic 
si is itt van mondják s valóban ott ül egy ablak 
mosószékben lázasan nem tördösték ki apámék a 
kisrókák fogait mondom megsértik a könyvek g 
erincét m. a medieinski depo-ban gipszagyakat fé 
nykópeztet tedd erre a nickelre s hajolj be tűk 
rözodj most tedd erre az üveglapra most te ne 
hajolj be m ondja hosszú u jja ival müjnt tengerika 
gylót poroelánniipipat isknqgatva a itakdtekervénye 
két tekervónytekéket m. az ember fe jét is úgy tu 
dja simogatni hogy u jja i benn az agytekervénye 
k között kígyóznak mondtam menjenek ki a kór 
házba ós a vágóhídra is mondtam kapcsolatban 352



kell lenni velük és am ikor jelzik  van egész agy 
csak ki kell ugranli egy fotóssal vagy filmessel m 
ért már akkor is tudtam hogy nem csak vershez 
folyóirat

papundeklifedelére

kell az agyvelő a gipszagyvelő igaz egykor a fo ly 
óiratokat is filmdkké akartam oldani a

karfiol-fotók

megvannak ám hogyan fényképezni ám hogyan f 
ilmezni a

kartont 

karton

csak úgy nincs ki látott már absztrakt 

papundeklit

pasolini ír ja  hogy a filmköltészetben a függő be 
széd alkalmazása csak ürügy lehetővé teszi a mű 
vésznek hogy közvetett módon első személyben s

zólhasson meg henry m iller írja  repülőre ülök h 
ogy meglátogassam apámat betegágyán és itt fö 
nn a felhők között dühöngő viharban a hátam m 
ögött két embert hallok beszélgetni arról miként 
kellene nyélbe ütni valami nagy üzletet ez a biz 
onyos nagy üzlet pedig igen jelentős dolgok

kartondobozok

körül bonyolódik tehát az én feladatom csupán a 
z hogy a

papundeklit

és pasolinit mint egykor pasolinit és polanskit ö 
sszehozzam s m ivel ezt a feladatot becsülettel el 
végeztem búcsúzom egyik orrlyukammal már tú 
Ivilági illatokat szaglászva bambuszkürttel dudál 
va búcsúzom m íg a stewardess a lebegő indigók 
között liliom fehér kezével m egsim ítja az egyik

kartondoboz-ügynök

homlokát búcsúzom búcsúzom búcsúzom búcsúzó



az
utolsó
beszélgetés
gombrowicz-csal

(Az interjút Bettina Knapp, a  Hunter College (USA) 
francia szakos tanára készítette 1969 júliusában az 
Azúr-parton —  ahol Gombrowicz meg is halt —, s a 
The Drama Review 1969. 1. számában jelent meg elő
ször.)

K. —  Mely írók hatottak önre?

G. —  A lengyel költők  közül M ickiew icz és Pasek; 
a franciák közül Montaigne, Rabelais, A  Jarry 
és a szürrealisták (nem  közvetlenül, hanem, 
m int valami, am i a levegőben van); az angolok  
közül Shakespeare, a Pickwiick klub és Ches- 
terton ; az oroszok közül D osztojevszkij; a né
metek közül Goethe és Thomas Mann.

Van még néhány klasszikus, így például Cer
vantes, aztán filozófusok, m in t Schopenhauer 
és Nietzsche, akik inkább író i nézetemre, sem
m int a stílusom ra voltak hatással.
Önmagam form á ltam  magam  —■ mégpedig ked
velt író im  stílusa ellenében.

K. —  Hatott-e önre a festészet?

G. —  A festészet? É n  ellensége vagyok a festészet
nek —  küzdők ellene, akárcsak a dohányzás 
ellen. Az életben léteznek jogos értékek és 
jogtalanok. Ha kenyérre van szüksége, ez jo 
gos, ám ahhoz, hogy szeresse a festészetet, rom 
lottnak kell lennie. M i ez a rom lottság? A  ha
talmas m űkereskedői piac, a mesterséges kul
túra, az egyéni versengésen alapuló eltorzu lt 
szenzibilitás, a ránktukm ált értékhierarchia és 
így tovább. A  Cahier de V Herne-ben jelenik  
meg D ubuffette l e kérdésekről fo ly ta to tt polé
miám.

K. —  Hogyan keletkezett első drámája, az Ivona, a 
burgundi hercegnő?

G. — M űveim  többsége, valóban, tőlem  függetlenül 
form álódik.

K. —  Részt vesz-e a próbákon?
Beszélget-e a rendezővel és a színészekkel mi
előtt elkezdődnének a próbák?

G. — Soha.

K. —  Fejlődött-e az Ön színháza az idők folyamán?

G. — Színházam  sajátos utat já r  meg, önmagát ala
kítja, m iként m inden művem. A m ikor hozzá
kezdek egy darabhoz, soha nem tudom, hol fo 
gok kilyukadni. Ez m inden m űvem ről elm ond
ható. Cinikus vagyok. Keresem a hatást, a köl- 
tőiséget, és, különösen, a színpadi értéket. Há
rom  darabomat m inden színházi hatástól füg
getlenül gondoltam  el és írtam  meg, m ivel 
gyakorlatilag soha nem járok színházba, külö
nösen hogy, m ióta  Argentínából elköltöztem , 
kívül kerültem  minden színházi és irodalm i 
környezeten. Ilyen  körülmények között a ma
gam sajátos ú tjá t kellett járnom . A m ikor  
1964-ben két darabomat bemutatták, a k riti
kusok az abszurd színház képviselőihez sorol
tak, Ionescoval és Beckett-tel együtt. H o lo tt el
ső darabomat 1935-ben, a másodikat meg épp 
1946-ban írtam ! Vagyis jóva l Beckett és Iones- 
co műveinek a megjelenése előtt. M i több, az 
én színházam nem abszurd színház, s én alap
jában véve ellene vagyok az abszurddal való 
megszállottságnak, és áltálában ellenzem m ind
azt, am i a mai irodalom ban uralkodó. Ez kezd 
unalmassá válni.

K. — Az ö n  darabjainak hősei hús-vér emberek-e, 
vagy valaminek a jelképei?

G. —  Nem . N em  szim bólum ok. N em  vagyok X IX .  
századi regényíró.

K. — Milyen környezetben szereti viszontlátni darab
jait?

G. —■ Jó színházban: legyen elég nagy és jó  akuszti
kájú.

K. — Fontos szerepet tulajdonít-e színházában a dísz
letnek, a hang- és fényhatásoknak?

G. —  Igen, ezeket fontosnak tartom . Bár gyűlölöm  
az örökké egyform a  á’ la mode stílust. Őszin
tén szólva, egyszerűen nem avatkozom bele 
ezekbe a dolgokba. Szabad kezet adok a ren
dezőmnek. Általában véve, lustaságom m iatt 
ezekben a dolgokban én igazi h ivő vagyok és 
hiszek a Mindenhatóban.

K. — További tervei?

G. —  A sír. 354



a menyegzö 
olvasásához

A struktúra

Három  strukturálisan je lö lt valóságszint hierarchi
kus szerveződése alakítja a Menyegzö világképét: 
az egzisztenciális látomásé, az azt képszerűen ki
bontó és továbbfejlesztő, művészileg konkretizáló 
álomé, és a velük szembehelyezkedő, de általuk m ind
végig determ inált realitás-igényé. E három valóság
szint hierarchikus viszonylatainak egyértelmű meg
határozása igen kockázatos feladat, hiszen a Menyeg- 
ző dramaturgiája szándékosan mossa egybe a köl- 
csönviszonyok határvonalait; a szerző intenciói sze
rint is, »m inden a kölcsönös deform áció« hatása 
alatt áll, ennek jegyében történik —  hogy végül is 
mind e valóságszinte'k fölött a fo rm a  győzedelmes
kedjék, a drámai » happening«, mely mindeme való
ságszintek és viszonylatok dramaturgiai funkcióját 
form ájuk által betöltöttnek/kimerítettnek mutatja.

A Menyegzö külső valóságtalajának —  strukturáli
san is je lö lt —  ideje és tere: a I I .  világháború, va
lahol Franciaországban, ahol Henrik és Laci kato
na. Ez a külső valóság határozza m eg Henrik tudat
állapotát, közvetlenül befolyásolja belső világát. Hen
rik látomása (a nyitókép és a m onológ) a világgal 
meghasonlott, a pusztítástól/pusztulástól megcsömör- 
lött, cóltévesztett, magára maradt egyéniség zavaro- 
dot tudatállapotát jelöli. Ennek az egzisztenciális 
zavarodottságnak, elbizonytalanodásnak az erjesz- 
tője a világot értelmesnek mutató értékrendszernek 
a .külső világban tapasztalt totális széthullása, lerom 
bolása, m elyet az egyén (Henrik) egyszerre kétféle
képpen él át: egyrészt, mint az értelmetlenné vált, 
istentől m egfosztott, ».kiürült« világban rászakadt 
kietlen, reménytelen magánytudatának semmi-ké
pét, másrészt, m int egzisztenciális, erkölcsi valósze
rűtlenséget, m int valamit, ami merőben idegen a lé
tezés valódi természetétől.

E 'kettős tudat határozza meg Henrik látomását, s e 
kettős tudat él benne tovább az álomképben is. Meg
közelítésünknek ezen a szintjén az álomkép Henrik 

.355 adott tudatállapotának: a magány semmi-képének és

a világ valószerűtlenségként vailó átélésének a szín
padi (költői) imaginácioja lehet; az egzisztenciális lá
tomás és az álomkép viszonya tehát itt az elvont és 
a konkrét viszonyának felelne mog. Így az első szín
padi kép (»Nyom asztó, reménytelen táj. A homályból 
egy tem plom  rom m á-torzult maradványai vehetők 
k i« ) ,  mely imég (először és utoljára) közvetlenül utal 
a dráma külső valóságtulajára, a dráma világképé
nek metafizikai m etaforája lehelne. A rammá-tor- 
zult templom kópé s az álombéli menyegző-szertar- 
tás és az ember-isten megteremtésének vallási-bibli
kus motívumai éppoly közvetlenül jelzik e/.t a fajta 
kötődést, m int Henriknek az álomban is megmara
dó kettős tudata, érzelmi állapotának változatlansá
ga. Ilyen értelemben a Menyegzö nem más, mint 
Henrik művészileg objektivizalt (»színre v itt«) nagy
m onológja.

Ezt az egyszerűsítést az olvasás egyik szintjén felté
telezi Gombrowicz drámája, s az egyértelmű viszony- 
-hierarchiát Henrik belső (látomás) és külső világa 
(alom ) között akkor sem kell egészen megtagadnunk, 
amikor az olvasás egy újabb szintjén a két világ 
egymásrahatásából bekövetkező kölcsönös deform á
ciók dramaturgiailag önállósulnak és ezáltal kevés
bé egyértelmű strulkturális viszonyokkal szembesü
lünk. Henrik álma nem egyszerűen Henrik tudat- 
állapotának képi kibontakoztatása, hanem tovább
fejlesztése is. Henriknek álmában nemcsak a/, eg
zisztenciális jelen konkretizálódik a szabad asszo
ciációk álomszerű révületével, hanem a valószerűt
len jelen által befolyásolt, alapvető jegyeiben meg
határozott kollektív jövő  képe is, ahol e valószerűt
lenség m integy önállósulva, törvényerőre lépve te
remti meg az emberi létezés és viselkedésmódok új 
és új alakzatait. Henrik álomképe dinamikus struk
túra; kívülről nézve: sokkal inkább történelm i kari
katúra, semmint ólményszerű káprázata, freudi vissz
fénye az egyén lehetséges, fé lt sorsának.

Henrik a maga kettős tudatával vesz részt az álom
ban, m indvégig tudja: m indez végletesen valószerűt
len, mesterkélt, ő  maga pedig végzetesen egyedül 
van. Tudja, hogy ő hozta létre az álomképet, és hi
szi, hogy szét is zúzhatja azt; az álombéli világ még
is fölébe kerekedik, kérlelhetetlen játékrendje szám
talanszor olyan helyzet elé állítja, amikor semmi
lyen érzelem, erkölcs, egzisztenciális tapasztalat 
nincs segítségére, am ikor az álombéli szituáció alap
ján kell döntenie »okosan« vagy »ostobán«. Ha Hen
rik »rendező«, ahogyan őt Gombrowicz, a rendkívül 
tudatos alkotó jellem zi, akkor akárha happeninget 
rendezne, ahol a színészeknek joguk és kötelességük, 
hogy szabadon éljenek a szüntelenül demisztifikálódó 
játékhelyzetekkel.

Az álom alapszituációjában kocsmaként élő tűnő szülői 
ház így változhat át k irályi palotává, megértetvén Hen
rikkel, hogy az em berfölötti, isteni törvény nélküli vi
lágban az emberi akarat, az emberek közötti megegye
zés abszolút érvényre jut. S ha ez az álombéli történés 
még közvetlenül szolgálja is Henrik szubjektív-miti
kus vágyképét: a háborúban meghurcolt család esz
ményének megtisztulását —  az álombéli világrend- 
önálíósult logikája ismeretlen és befolyásolhatatlan 
mítoszellenes erőket szabadít föl. A Menyegzö álom
képében az egyén öntudatlansága helyett, azt monda
nánk, a kollektív  öntudatlanság ‘szabadul fel. Hen
rik, apja királyságának ákarattalan elárulásával 
úgy lesz királyi zsarnokká, hogy azt egzisztenciálisan 
már semmiképp sem választhatta; ezt a szerepet az 
álombéli emberközösség vaslogikája osztotta ki szá
mára, és Henrik, m ert a játék Menyegzőt ígér egy 
tiszta jegyessel, átváltozást, csodát, a mítosz meg
újhodását, engedelmeskedik a játéknak, vállalja uj 
szerepét.

Henriktől eltérő módon viselkedik az álomképben 
a másik hús-vér hős, Laci. A valószerűtlenbe fordult 
létezés mesterkélt viszonyai őt alig zavurják, mert 
nem egész egzisztenciájával, hanem passzívan vesz 
részt az álomban. Sodortatja magát az álombéli tör
ténésekkel, nem befolyásolni akarja a/okat, hanem 
felhasználni őket a maga javára.

»M it  számit az, hogy valam i nem normális,
Ha m i magunk normálisak vagyunk!
Ezek a székek is valódiak, fából vannak, és a büfé

ben biztosan lesz valami enn iva ló . . .«



— biztatja a m egzavarodott Henriiket, rálelve a kí- 
vülmaradás egyetlen lehetőségére: alkalmazkodik az 
új helyzethez, m ódot talál realitás-igényének kielégí
tésére.

»V ilágos! N em  számít, hogy álom, 
ha egyszer öröm et szerzel vele magadnak«.

— valllja másutt még egyértelműbben. Laci tüntető 
rugalmassággal alkalmazkodik a játék logikájához, 
egészséges ösztönnel ford ítja  azt a maga javára, 
hogy közben m egőrizze egzisztenciájának integritá
sát. Halála egyform án következik a játék logikájá
nak önkényességéből és törvényszerűségéből. Halála 
véletlen, m ert számtalan más szituációnak kellett 
előre nem láthatóan úgy alakulnia, hogy Henriknek 
ne legyen más, hatalmát és menyegzőjét veszélyez
tető ellensége, mint barátja, az álombéli világ rajta 
kívül egyetlen valóságos hőse; és törvényszerű, mert 
Laci ösztönös taktikája: kiszolgálni az álombéli vi
lág logikáját, de egzisztenciálisan nem vállalni tör
vényeit, m egőrizve így  egy másik rend, a reális vi
lág törvényeihez való hűségét —  szükségszerűen vitte 
őt a pusztulásba. Az álombéli v ilág  megcsúfolta ru
galmas alkalmazkodóképességét: Henriknek a szere
péből adódó 'kérésére, amiről mindketten tudják, 
hogy nem is gondolta komolyan, öngyilkos lesz.

Laci halálában ugyanaz az álombéli logika győzedel
meskedik az önmegismerésre és a világ átlátására 
igényt tartó realitás-érzék fölött, amely Henriknek, 
teremtő képzeletét felszabadítva történelmi távlatok
ba vetítette egzisztenciális létbizonytalaságát. Hen
rik álmában —  elfödve előtte/előttünk a valóságos 
és a mesterkélt, a lehetséges és a valószerűtlen, a 
tényszerű és a képzeletbeli határait, érintkezési pont
jait, az alakuló form a önmegismerési aktusán át, az 
önkényes formálódás kockázatának vállalásával —  
az előítéletekké m erevedő erkölcsi, vallási, filozófiai, 
politikai és esztétikai m ítoszokról való gondolkodás 
vált lehetővé, s ezáltal legyőzetésük, emberközelbe 
hozásukkal humanizálásuk is.

A drámai beszéd

Drámai »happenimgnek« neveztük Gombrowicz M e
nyegzőjét, s azért »happeningnek«, ha idézőjelben 
is, mert a dráma struktúráját kibontó rendezőelv, 
az álomszerűség, a harsány játékosság —  bárha a 
dráma rendkívüli szigorral/tudatossággal megszer
vezett is, ahol minden jel-eszköznek pontosan kimért 
hatáskeltő funkciója van a dramaturgiai je l együt
tesben — , m egőrzi/ felfed valam it az asszociatív sza
badossággal alakuló happening játékelvéből. E ljá t
szott, megrendezett happening, mondanánk, ha ez 
nem lenne logikai nonszensz.

»A  Menyegző a form a drám ája«, ír ja  Gombowicz, s 
ha az eddigiekben ezt a dráma struktúrájában értel
meztük, a drám ai beszéd fe lő l a gom browicz gondo
latot árnyaltabban tudjuk megvilágítani. Ahogyan a 
Menyegző struktúrájában a kölcsönös deformációk 
közepette alakuló álomszerűség a domináló valóság
szint, úgy a drámai beszédben a mesterkéltség, a 
torzítás, a paródia. A beszéd itt nem az értelmes 
kommunikáció lehetőségét szolgálja, és természete
sen, távolról sem valamilyen drámai történet nyelvi 
stilizálását (ahogyan Gombrowicz írta: »H a  Shakes
peare egyik drámájában valaki azt k iá ltotta  volna

az apjának, »te  disznó«, a dráma abban állna, hogy 
a fiú  m egsérti az apját; am ikor azonban ez az itt  
következő darabban történik, a dráma a sértést el
kiáltó alak és saját kiáltása között játszódik l e . . .«), 
a beszéd itt felrobbantja, szétzúzza a mindennapi 
kommunikáció nyelvi konvencióit. Ebben a törekvé
sében, mely a dráma struktúráját szolgálja, éppoly 
radikális, akárcsak a beszéd ösztönösségére, spon
taneitására építő happening, bár vele éppen ellenté
tes irányba halad: a nyelvi konvenciók eltúlzásának, 
s ezáltal parodisztikus eltorzításának irányába.

A Menyegző hősei, Henriket és Lacit kivéve, nem hő
sök, hanem szerepeket a lakító  elképzelt alakok, akik 
a konkrét drámaszituációtól függően alakítják/mo
dulálják szerepüket, sohasem »adják önmagukat«, 
sohasem őszinték, m indig mesterkéltek. M eg sem 
kísérlik —  ez az út m ár fellépésük előtt végképp be
zárult, hiszen álombéli figurák — , hogy szerepüket, 
hangjukat a valósággal szembesítsék, sem a múltbe
livel, a hiteles emlékezés révén, sem a megváltozott 
valósággal, az önmegismerés és helyzetfelmérés által 
(egyetlen alkalommal kerül sor erre, a dráma végén, 
amikor az anya-szerep álarca mögött egy pilla
natra, mint látni fogjuk, felbukkan az autentikus 
anya-arc); szavalnak, olyképpen alakítják szerepüket, 
hogy alakításuk a többi szereplő által veszélyeztetett 
drámai helyzetük fö lé em elje őket. Alákoskodnak, 
ahogyan azt a szituációk változása, »hogy az szégye
nüket ne hozza«, megköveteli tőlük, az alakoskodás 
mértékét csak annyira túlozva el, hogy szerepük 
azért mindig felism erhető maradjon. Ezért beszél
nek, beszélhetnek hol versben, hol prózában, hol 
választékos irodalm i nyelven, hol népiesen, hol fenn- 
költen, hol vulgárisán ugyanazon szereplők. A sze
repjátszásnak, a mesterkéltségnak ez a törvényszerű
sége Henrikre is vonatkozik, sőt, mint az álombéli 
világ irányítójának, megteremtőjének, neki és fik 
tív ellenlábasának, a Részegnek ju t ki az alakosko
dás legszélesebb szerep-skálája. (Jellemző példa er
re a Részeg-Diplomata jelenete.)

Egyetlen kivétel a szerepjátszás, a szavalás e köte
lező szabálya alól: Laci, aki m indvégig »önmagát 
adja«, akinek beszéde, hallgatólagosan semmibevéve 
az egymásnak feleselő színjátszást, megőrzi termé
szetességét. Törvényszerű, mert így a leghatásosabb, 
hogy rajta teljesedjék be az, amit Henrik a szerep
beszélgetések során ú jra  m eg újra tapasztal: hogy a 
szavak árulói lesznek a beszélőnek, akaratától függet
lenül új irányba terelik a beszélgetést, új helyzetet 
teremtenek. Ahogy Henrik mondja:

» . .. Hátunk  
M ögött áruló szövetséget kötnek a szavak,
És m ár nem m i m ondjuk őket —  ők mondanak

minket,
E láru lják gondolatunkat amely szintén elárulja  
áruló érzéseinket, ó m ennyi árulás.
Szüntelen árulás, árulás!«

Henrik tudatmonológjára felel a:

»Részeg (felkapja a szót): Ügy van, árulás 
Egy áruló: Árulás! Le a királlyal!

Le a k irá llya l!«,

amikor is tettszerűen bekövetkezik az, amiről Henrik 
szólt, —  az »árulás« szó tényleges árulást eredmé
nyezett.

A  kimondott szó, m ely a dráma álombéli világában 
nem az emberek közötti értelmes kommunikációt 
szolgálja (»S en k i sem ért sem m it« —  mondja Laci 
az apa-kocsmáros királlyá változása során), szuggesz- 
tivitásával hat, a fo rm a  akaratával/erejével, azzal, 
hogy objektivizál valamit, egy új helyzetet, ami 
ugyan képtelenség, logikátlanság, de ami abban a 
pillanatban —  a kimondás pillanatában —  egyetlen 
lehetőség, hogy az ezt megelőző képtelenségnek, lo
gikátlanságnak fölébe kereskedjék, hogy a játék 
folytatódhasson, előre-hátra kapcsolódva megszer
vezze önmagát, művészi érvényességre jusson. Az 
apa-kocsmárost megszorult helyzetében fennkölt stí
lusa menti meg, általa, a játék logikájából követke
zően, ő objektíve királlyá lesz, ahogyan m ajd a má
sodik felvonásban félelm e növekedésével párhuzamo
san szüremlik be királyi stílusába a paraszti táj szó
lás —  királyi erejének gyengülését objektivizálva, 
trónfosztását előrevetítve.



Ezért kell szükségszerűen befejeződnie a drámának 
Laci halálával, akinek, m ert kimondta, öngyilkos 
lesz: öngyilkosnak kellett lennie, s ezzel a játék to- 
vább-ncm-folytathatóvá vált, abszolutizálódott a szó 
objektivizációs (művészi) hatalma. Logikájának fel- 
magasztosulásával a játék egyúttal lehetetlenül is.

Itt, a játék epilógusában, miután Henrik Laci halá
la bekövetkeztével levonja a játék utolsó rá vonat
kozó szabályát és elítélteti önmagát, szólal meg elő
ször az autentikus, menedéket kínáló anya-hang:

»Gyerm ekem , ne izgasd fö l magad, hagyd ezt az egé
szet Henrik, ezt én mondom  neked, én, az anyád. 
N em  tudsz végre normálisan beszélni? Nem  tudsz 
úgy megcsókolni, ahogy szoktál?«

Az Anya itt kilép anya-szeropéből, kivonja magát az 
álombéli világ játékrendje alól, szembeszegül a for
ma akaratával (s hogy erre lehetősége nyílt, az nyil
vánvalóan következik a Menyegző egyik hangsúlyos 
motívumának, a család mítoszának, is ezen belül az 
ainya szerepének Henrik (s közvetve Gom brow icz) vi
lágképében való központi jelentőségéből) —  szükség
szerűen hatástalanul, hogy e hatástalanság leméré- 
sekor ismételten a form a diadaila legyen érzékelhe
tővé.

danyi magdolna

parabola
a
művészetről

Borgésnek a palotáról szóló parabolája kisprózai 
írásainak egyik legbravúrosabban megkomponált 
darabja. Jelen vannak benne »prózai univerzumá
nak« jellegzetes terei, helyei, tájai, tárgyai: teraszok, 
amfiteátrum, kert, labirintus, tükrök, koncentrikusan 
elrendezett fasorok, tornácok, udvarok, könyvtárak, 
lermek, folyók, szigetük, tornyok, a »látszólag elva
rázsolt vidék«. Elvontabb síkún ezek a motívumok 
Borgés gazdag jelentéstartalmú szimbólumainak fe
lelnek meg, amelyek végigvonulva opusán egy sze
mantikailag öszetett szimbólumrendszert alakítottak 
ki.

Jorge-Luis Borgés
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Parabola a palotáról

Azon a napon a Sárga Császár végigvezette a költőt 
a palotáján. Az első nyugatias teraszok, melyek egy 
meghatározatlan kiterjedésű am fiteátrum  lépcsőihez 
hasonlóan enyhén le jte ttek  az éden vagy a kert felé, 
messze m ögöttük maradtak. A  fém tükrökből és sö- 
vényfűzérekből labirintusok alakultak ki. E lein te élve
zettel vesztek bele, m intha játékba feledkeznének, 
majd félelem m el, m ert az egyenes fasorok jelentékte
lenül, ám szüntelenül kanyarodtak, és észrevétlenül 
körré rendeződtek. A  csillagok szemlélése és az alkal
m i teknőcáldozás é jfé l körü l feledtette velük a lát
szólag elvarázsolt vidéket, de nem szüntette meg egy
ben azt az érzésüket is, hogy eltévedtek. Végigjárták  
a tornácokat, udvarokat, könyvtárakat, a hatszögletű 
term et a hom okórával. Egyik reggelen egy kőembert 
p illantottak meg a karám tetején, akit többé soha 
nem láttak viszont. Ragyogó folyókon eveztek végig, 
bár meglehet, hogy m indvégig ugyanazon a folyón  
csónakáztak. Császári m enet vonult el, s az emberek 
arcra borultak előtte. Egyik napon egy szigeten kö
töttek  ki, ahol egy a rra járó  nem ha jo lt meg előttük, 
m ert még sosem látta az É g  fiát. A  gyilkos levágta a 
fejét. Közöm bös szemeik e lő tt fekete hajak, fekete 
táncok, öszetett arany maszkok vonultak el. A való
ság egybeolvadt az álom m al. Illetve, a valóság az 
álom  egyik sajátságaként je len t meg. Lehetetlennek 
tűnt, hogy a valóság más is lehet, m int kertek, v i
zek, épületek és fényűzés. M inden századik lépésnél 
tornyok emelkedtek az ég felé. Látszólag egyforma 
színűek voltak, noha az első sárga, az utolsó pedig 
bíborszínű volt, annyira észrevétlenül folytak át egy
másba a színek, és olyan hosszú vo lt a sor. Az utolsó 
e lő tti torony lábánál a kö ltő  rövid beszédet mondott, 
amely ma m ár elválaszthatatlan nevétől, s amely, a 
legjobb történészek szerint, megszerezte számára a 
halhatatlanságot és a halált egyidejűleg. Az errő l szó
ló  feljegyzés elveszett. Sokan határozottan állítják, 
hogy csupán egyetlen szakasza volt, mások pedig, 
hogy mindössze egy szóból állott. Bizonyos és hihetet
len, hogy a költemény magában foglalta egészen rész
letesen a hatalmas palotát minden híres porcelánjá
val, minden porcelánedény minden rajzával, az alko- 
nyatok árnyaival és fényeivel, és a halandók, istenek 
és sárkányok dinasztiáinak, akik a legrégebbi időktől 
o tt éltek, minden boldog és boldogtalan pillanatával. 
A jelenlevők elnémultak, a Csá;.?ár pedig fe lk iá lto tt: 
»E lraboltad  a palotám at*, és a gyilkos a költő életé
re tört.



Mások másként beszélik el a történetet. A világon 
nem létezhet két azonos dolog. Ahhoz, hogy a palota  
eltűnjön, m egsem m isüljön, m intha villámcsapás érte 
volna az utolsó szótag által, elegendő volt, hogy a 
költő kim ondja a verset.

Az ilyen legendák, természetesen csak iroda lm i ko
holmányok. A  k ö ltő  vo lt a Császár s írja  és m int ilyen 
halt is meg. M űvét elfeledték, m ert megérdemelte a 
feledést. Utódai még keresik, de nem fogják meglel
ni a Szót, amelyben bennefoglaltatik a világ.

A novella első részében cselekményszinten más nem 
is megy végbe, m int hogy a Császár végigvezeti a köl
tőt palotáján, a »látszólag elvarázsolt vidéken«. Az el
ső előrejelzés, amely a novella valóságos, valószerű 
burkát megrepeszti, annak megsejtése, sejtetése, hogy 
a költő és a Császár eltévedtek. Hogy ez az eltévedés 
nemcsak a vidékhez kötődik, hogy nemcsak a térrel 
van kapcsolatban, hanem az idővel is, arra a határo
zatlan időkategóriákból következtethetünk (»egyik  
reggelen«, »egy napon«): a költő és a Császár sétájá
nak hátteréül a bizonytalan, az időn kívüliség irá
nyába kitolódó tér- és időfogalmak szolgálnak.

Néhány sorral le jjebb  azt az anticipációt, mely sze
rint a valóságos mozzanatok észrevétlenül kimozdul
nak ós irreális dimenzióban folytatódnak, megerősíti 
a következő megállapítás: »A  valóság egybeolvadt az 
álommal. I lle tve  a valóság az álom  egyik sajátsága
ként je len t m eg.« Az itt bekövetkező törésnek  nem
csak a palotáról szóló parabola megértésében van 
döntő szerepe, hanem a sajátos borgési módszer egé
szét tekintve is, ugyanis a reális m om entum ok és az ir 
reális mozzanatok, az álom, a fantasztikum dim enziói
nak egybejátszása központi jelentőségű eljárása a 
borgési prózának.

A valóság m etam orfózisai, illetve az irrealitás meta
m orfózisai Borgésnél korántsem csak felszíni törést 
vonnak maguk után, nemcsak szemantikai ambivalen
ciát kölcsönöznek a novelláknak, és nemcsak szerke
zeti összetettséget eredményeznek. Feltétlenül hatnak 
a kompozíció ilyen irányú megváltoztatására is, és 
ezeknek a vonatkozásoknak a hangsúlyozása elenged
hetetlen az elemzésben. A palotáról szóló parabolát 
kezdettől fogva latensen meglevő ós az irrealitás irá
nyába ható erővonalak hálózzák át. Az átsiklást, az 
átváltást a parabolisztikus elbeszélés fokozatosan ké
szíti ellő. A fokozatosság mozzanata már a séta ele
jén felbukkan: az egyenes fasorok jelentéktelenül, ám 
szüntelenül kanyarodnak, hogy észrevétlenül labirin
tust alakítsanak ki. Később a tornyok színeiben ész
lelünk hasonló fokozatos átmenetet. Anélkül a kijelen
tés nélkül is, amely egyértelműen leszögezi: »A  való
ság egybeolvadt az á lom m al«, kézenfekvőek és félreért- 
hetetlenek az utalások erre az egybemosódásra. Nem 
kerülheti el a figyelmünket a költő sorsát megpecsé
telő fordulat sem, amely a halált és a halhatatlansá
got, tehát egy valószínű tényt és egy irracionális kép
zetet kapcsol egybe.

A m etam orfózisok  Borgés prózájának szemléleti, f i
lozófiai alapjaiban gyökereznek, s ezért nem elegen
dő, ha csak a m etam orfózisok felszíni vonatkozásaira 
figyelünk. Borgésnél logikai, filozófia i síkon, tehát 
a prózai metanyelvben következik be a törés, az átsiik- 
lás a való világ törvényszerűségeivel mérhető (pró
zai) valóságból abba az imaginárius tartományba, 
amelyben ezek a törvényszerűségek nem érvényesek. 
Borgés prózai univerzumának a reáliák világa épp
úgy csak egyik kiterjedése, mint a fantasztikum, vagy 
a szellemi, mitikus emberi hagyomány, vagy akár az 
ironikusan kezelt, beépített tudományos apparátus. 
A racionális komponens a fantasztikummal egyenran
gúan jellem zi, m ert m indkettőt ugyanaz a mélyen 
ironikus szemlélet mozgatja: a világ, amelyben élünk, 
s amelyet különböző intellektuális, morális élvek kor
mányoznak, nem valóságos. Emberi invendió az egész, 
amelynek értelm ét a kaotikus, abszurd realitással va
ló szembenállása adja meg. Kétségtelenül szkeptikus, 
agnosztikus álláspont a Borgésé, aminek rendkívüli

szerepe van prózai világának nagymérvű kiteljesedé
sében.

A Parabola a palotáról a maga rétegezett felépítésé
vel, motivikus elemeivel, metaforikus kifejezésm ód
jával, példázataival a parabolisztikus novella keretei 
közé fogla lja  Borgés művészi és filozófia i problema
tikáját. Az érintett prózai eljárások, a fokozatosság, 
az átváltások, m etamorfózisok, ahogyan az eddig 
elemzett részben megjelennek, előkészítik, bevezetik 
azt a szakaszt, amely a központi jelentőségű példáza
tot magában foglalja. »Bizonyos és hihetetlen hogy a 
költemény magában fogla lta  egészen részletesen a ha
talmas p a lo tá t. . .«

A költői Szó irracionális hatalmát példázó vízió a 
novellának azon a pontján jelenik meg, amely mére
teiben, jelentésgazdagságában meghaladja a novella 
többi kísérletét a valóság és az irrealitás összekap
csolására. »A  fantasztikum  Borgésnél annak a szük
ségletnek az immanens kifejezése, mely szerint a tu
dat az im agináció egyetlen aktusával irreálissá válik, 
és ezzel kérdésessé válik a létezés értelm e«  —  írja  
B. Donat. Am it a költői szó kérdésessé tesz ebben a 
parabolában, az az em beri megismerés korlátlanságá
ról, a valóságról, az értelem  kormányozta emberi lo
gikáról és a művészetről mint játékról, jeu d ’esprit- 
ről alkotott elképzelés.

A költői Szóról beszélő paraboláknál ki kell zárni a 
közvetlen, egyenesvonalú értelmezés lehetőségét épp
úgy, mint a banális jelképességet. A Szó, »amelyben  
benne fogla lta tik  a v ilág«, a betű, amely minden tu
dást magába fogla l (Is ten  betűje), a pont, amelybe 
minden más pont sűrítődik (Az A lef) Borgés grandi
ózus metaforái, amelyeket mint szemantikailag/f ilozó- 
fiailag összetett jelrendszereket kell interpretálnunk.

A költői Szó vízió jával a példázat végére értünk. A  tá
volkeleti legendákban is ismertek a palota elrablásá
val, »k isa já tításáva l rokon példázatok a művészet 
»külön birodalmának« tökéletességéről és a külső va
lósággal szembeni magasabbrendűségéről. Borgés to
vábblép a bravúrosan megszerkesiztett legendán és ke
retbe helyezi azt. M egterem ti a novella másik szintjét, 
amelyben kívülhelyezkedve a példázaton ironikus 
gesztussal elutasítja azt, de úgy, hogy ebben az eluta
sításban a groteszk elfogadás is benne van. A fan
tasztikum felé kilendülő próza a legmélyebb rétegek
ben végzi itt el a maga ironikus destrukcióját. A pél
dázatot, amely a reális és irreális összefüggések, a pa
rabolisztikus és látomásos képrendszerek felett egyen
súlyoz, egyértelműen a legendák, koholmányok kö
rébe utalja. Az elvetés, a kifigurázás a gesztus látha
tó, szövegformájú változata. Az, ami emögött leját
szódik, az a borgési próza áttörésének pillanata: az 
elbeszélés azáltal, hogy kilép önmagából, figyeli és 
kommentálja az elbeszélés folyamát, az általa kihor
dott víziót a mindennapi logika nyelvére fordítja, és 
egy új narrátor/kommentátor szerepét veszi magára, 
látszólag lerom bolja, kétségbe vonja azt, amit a para
bola felépített. Valójában egy olyan vetülettel gazda
gítja  a novellát, amely a határok kitolására, fellazítá
sára emlékeztet, és megerősíti ezt a parabolisztikus 
játékot abbeli igyekezetében, hogy a valóság és az ir
realitás, az értelem  és a képzelet szintézisében reali
zálódjon.

Annak a térnek, amelyet ez az ironikus novellazáró 
gesztus kialakított, van még egy kiterjedése. Az ön
magát kétségbevonó, megkérdőjelező parabola a je 
lentések ambivalenciájára, a művészi kifejezés rend
kívül összetett, rétegezett valóságára h ívja fe l a fi
gyelmet. Borgés a reáliák, a jelenségek világát meta
fizikus távlatokkal toldja meg: elválaszthatatlan egy
séggé ötvözi a szellem, a képzelet játékát az értelem, 
a logika, a tudás tartományaival, mert meggyőződése, 
hogy a művészet valahol mindezeknek a kifejezés- és 
megismerésformáknak a metszéspontjában helyezke
dik el. Borgés mindezt nem a palotáról szóló parabo
lává/, hanem a parabolában mondta el, a próza im
manens eszközeivel.
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az
eszményi
képlet
nyomában

BITEF-eken át

Az eszményi képlet szerint a drámairodalom  és a 
színjátszás megújulásának együtt, egymást segítve- 
-biztatva kell történnie. Sajnos, ez a képlet legtöbb
ször nem azonos a valósággal. Vagy a drámairodalom 
siet előre s a színházi átalakulás képtelen hasonló 
gyorsasággal, erupcióval követni, vagy a színházi avant- 
garde já r  messze a drámairodalm i előtt. Az eredmény 
mindkét esetben ugyanaz: disszonancia. De a szándék 
is azonos: az eszményi harmónia megteremtése. Erre 
törekszik a színjátszás, ha történetesen hátrányt kell 
ledolgoznia, s erre törekszik a drámairodalom  is, ha 
újszerűség, korszerűség tekintetében a színjátszás 
mögött kullog.

Ha ilyen szempontból vizsgáljuk az utóbbi néhány 
évtizedet, aikkor a következő ábrát látjuk:

Nem  sokkal a háború után a drámairodalomé a veze
tő szerep. Ez az avantgarde dráma majdnem egy év
tizednyi virágzásának nagy korszaka. A drámairoda
lomban történő formabontás természetes és szükség- 
szerű reakció m ind a túlzottan, kizárólagosan realis
ta, mind pedig a lehetőségei maximumáig fe lfe jlesz
tett, tökéletesített polgári szórakoztató színházra, és
—  ez szintén magától értetődő —  az ennek a szín
háznak drámai szövegeket, nyersanyagot szállító rea
lista és kommersz drámairodalomra. Az avantgarde 
dráma megpróbál túllépni a hagyományos realista, il
letve üzleti jellegű drámákon, de a színház mintha 
nem követné elég merészen, mintha féltené, óvná azt 
a form át a drámairodalomban, amely mindinkább ki
fullad, képtelen az újszerűség benyomását keltő rep
rodukcióra. M i következik ebből? A dramaturgia és a 
színjátszói form ák disszonanciája. Az avantgarde hoz
ta újszerű jegyek mellé —  újszerűségüket per
sze nem kell készpénznek venni, hiszen a dra
maturgiai újítások legtöbb esetben csupán elfe
ledett ötletek, eszközök újrafelfedezése —  nem társul
nak a színjátszás hasonló eszközei. A becketti vagy 
a donescói avantgarde drámamodellek, amelyeket, 
bár lényegesen különböznek, sokszor —  tévesen — 
egyként neveznek abszurd drámának vagy antidramá- 
nak, többnyire a polgári bulvárszínjátszás form ájá
ban lépnek közönség elé. És ha sikerül áttörniük a 
számukra idegen, kényelmetlen színpadi form anyel
ven, tehát éppen azon, aminek dramaturgiai m egfele
lő je ellen harcba indultak, akkor ez vagy elsősorban 
az író, vagy elsősorban a színészek rendkívüliségének 
köszönhető. Legtöbbször azonban érezhető a disszo
nancia a dráma és a játék között, felesel egymással a 
kettő. Természetesein az összhang hiánya, s az a tö
rekvés, hogy az em lített disszonancia eltűnjön, még
is kikezdi a változtathatatlannak látszó színpadi esz

közöket, olyan réseket üt a színjátszás formanyelvén, 
amelyeken hosszabb-rövidebb idő múltán a nagyobb, 
a merészebb változások, újítások is behatolhatnak a 
nemrég még sziiklaszilárdnak hitt színjátszási form á
ba.

Tehát megvalósul az a bizonyos harmónia? Bármeny
nyire is természetes lenne, sajnos, a közelmúlt szín
ház- illetve dráma történ etében nem ez következett be. 
A drámairodalomban, m ivel úgy látszik, eltűntek azok 
a társadalmi és emberi források, amelyek drámai 
helyzetekkel, emberi szenzibilitással, gondolati és ma
gatartási form ákkal szükségessé tették ós előhívták 
az esztétikai változást, a kifulladás je le i mutatkoz
tak. A vezéregyéniségek kiírták magukat, önismétlés
be kényszerültek, belső erejük és hatékonyságuk 
csökkent, lassan elhallgattak vagy belevesztek az őket 
követők szürke hadába. A színházban viszont a meg
indult, a drámairodalom  újszerűsége kiváltotta válto
zásokat már nem lehet megállítani. S ezen a ponton 
következett be a fordulat. A színjátszás vette át, vin
dikálta magának, egészen jogosan, az avantgarde je l
zőt. Igen ám, de a m egváltozott formanyelvhez meg
felelő új, minden eddiginél újabb drámai alapanyagra 
is szükség van. A drámairodalom pedig érezhetően 
stagnál. Mi más marad hátra a színjátszás számára, 
mint hogy más irányba fordul jon. S ez, ahogy a né
hány évvel ezelőtti belgrádi nemzetközi színházi fesz
tiválon látott előadások is szépen mutatták, oda ve
zetett, hogy a társulatok, közülük is elsősorban a gát- 
lóan hagyományos szervezési struktúrák nélküli fél
profi vagy amatőr együttesek, új drámák helyett csu
pán szinopszisokat, lazán ősszel üggo, sok improvizá
ciós elemmel megtűzdelt jelenetsorokat vittek közön
ség elé, esetleg —  ez a másik, az elöbhinél talán még 
elterjedtebb változat —  a drámairodalom klasszikus 
alkotásai falé fordultak, méghozzá azzal a kimondott 
szándékkal, hogy egy-egy régebbi, értéket jelentő mű
ben m egtalálják a minél nyilvánvalóbb, teljesebb idő
szerűség fonalát, vonulatát vagy csak mozzanatait, és 
ezeket kinagyítva jelenidejűvé változtassák a müvet, 
így  kerül sor a klasszikusok aktualizálására, aminek 
van ugyan alapja és jogossága, de ami sokszor túl
zásoktól, szándékos és tudatos átértelmezéstől sem 
mentes.

Ha az eddigi B ITEF-ek műsorában keresnénk m egfe
lelő példákat, láthatjuk, hogy a belgrádi színházi se
regszemle akkor kapcsolódott be a világszínházi ese
ményekbe, am ikor a színház vette át az úttörő szere
pét. A  drámairodalom  avantgarde korszaka megelőzte 
a B ITE F  születését, s ezzel magyarázható, hogy sem 
Beckett —  akinek, ha jó l emlékszem egyetlen műve 
sem szerepelt eddig a fesztiiváli műsorban — , sem 
Ionesco drámatörténeti szempontból olyannyira je 
lentős opusa nem kapott méltó, egy avantgarde szín
házi világszemlén természetesnek tekinthető helyet. 
Felettük már kissé eljárt az idő, amikor a belgrádi 
rendezvény létrejött. (A  becketti és ionescói korszak 
a B ITEF-et m integy tíz évvel megelőző belgrádi kísér
leti színház, az A telje 212 alapításával és hőskorával 
eset egybe.) Az első BITEF-ek jellegét, tehát legjelleg
zetesebb, máig ható, ma is eleven, aktív emléket és 
élményt jelentő előadásait egyrészt a szinopszis-szerü 
szövegeket életre keltő, Peter Schumann vezette Bre
ad and Puppet Theater, a végtelenül agresszív Pip  
Sim m ons Theater, az 1789. óv krónikáját megelevení
tő Napszínház, Gyurkóék Fényes szelekje jelentette, 
de ide sorolhatók a klasszikus szövegeket teljesen 
szabadon kezelő együttesek és előadások, az Antigo
nét a gesztusok szintjén tolmácsoló Freehold Theater, 
Ronconi ő r jö n g ő  Lóránd  rendezése, a sportcsarnok
ban, Madách Tragédiájának 25. Színházb&ü kollázsa, 
a Dionüszosz 69-et bemutató Schechner vezette Per- 
form ance Group, a neves Liv ing Theatre Antigonéja. 
De az utóbbi m ár a klasszikus drámák tendenciózus 
aktualizálására is példa lehet. Ide sorolhatók, bár idő- 
szerűsítés tekintetében lényegesen szelídebbek a L i
ving Theatre előadásánál, K rejča  Iva ixn ’ja  Brook 
Szentivánéji atomja, Menzel Mandragordja, Bergman 
Álm jdtéka, E frosz Don Jüanja, amelyek szintén a je 
lenig érző közelmúlt színházának a korszerű dráma
irodalom  előtt járó avantgarde jellegét példázzák. 
Mindkét áramlat követői olyan színházi lépéselőnyről 
tettek tanúbizonyságot, amit a drámairodalom csak 
néhány magános, iskolát, irányzatot nem képező alko
tója —  például Handke a Afa.vparral vagy Bond a 
M egm entetekke l —  látszott vagy esetleg tudott úgy- 
-ahogy követni.



Az új drámák nélkül kísérletező színház azonban, ez
úttal is bebizonyosodott, nehezen tarthat ki a meg
kezdett úton. A  fenti kísérletek is gyérebbek lettek, s 
a színház szinte észrevétlenül visszatért az elhagyott 
polgári formákhoz. Természetesen ebben a visszaka- 
nyarodásban is teljesen evidens, hogy az avantgarde 
próbálkozások, ha nem is teremtették ú jjá  a színhá
zat, a színjátszást, mégis igen mély nyomot hagytak. 
Napjainkban úgy tér vissza a naturalista, a realista, 
sőt a romantikus színház is, hogy ez m ár több az 
em lített stílusok bárm elyik régebbi jelentkezésénél. 
A színpad valódi tűzhelyén teát főző, tojásrántottát 
csináló naturalizmus, a Moszkvába vágyódó nővérek 
realizmusa vagy a francia testőrök hősromantikája is 
kap olyan színezetet, korszerű mellékzöngét, amely 
megakadályozza, hogy egy az egyben realizmusnak, 
naturalizmusnak vagy romantikának fogjuk fel, fo 
gadjuk el, amlit látunk. Ugyanez a helyzet az ismét 
felfedezett népi színjátszásli formákkal is. De sajnos 
mindez valahogy kevésnek mutatkozik a színjátszás 
teljes értékű regenerálódásához, újjászületéséhez. 
Ugyanakkor az is evidens, ahogy az avantgarde szín
ház sok dilettáns, ,kókler társulat, halva született expe
rimentum elferdítő veszélyét hordozta magában, úgy 
a (némileg ugyan megváltozott formában) visszatérő 
polgári színháznak is szembe kellett és kell néznie az 
efféle megpróbáltatásokkal. Mindkét korszakban nagy 
egyéniségekre van szükség, hogy a színház ne csúsz- 
szon öncélúságba vagy sterilitásba. S ilyen egyéniség 
igencsak kevés van napjaink színházi életében. Sze
rencsére a BITEF-eken alkalmunk volt látni, rendezé
sük útján megismerni néhányat a legnagyobbak 
közül.

De az utóbbi két BITEF-en már más jelenségekre is 
felfigyelhettünk.

A színház még meg sem állapodott egyetlen vagy eset
leg néhány jellegzetes iránynál, ki sem hordott egy 
elképzelést, máris új lehetőségek felé fordul. S ez 
amennyire jó , m ert állandóan változó, kutató szellem
ről tesz tanúbizonyságot, je lzi a színház szellemi fris- 
seségét, nyitottságát, ugyanakkor rossz is, mert ha 
ez az állandó lázas keresés megreked a keresés szint
jén, akkor előbb-utóbb könnyen kapkodásnak minő
sülhet.

Ebben a szüntelen újszerűség-kutatásban a színház 
eljutott az önmagával való szembenézés állapotába 
is. M ár maga a tény, hogy fontosnak tartja  a saját 
eszközeit is felülvizsgálni, hogy önvizsgálatot tart, 
méghozzá szemérmetlen őszinteséggel, je lzi számunk
ra a szándék komolyságát, a hozzáállás nagykorúsá
gát, azt, hogy az a bizonyos szüntelen útkeresés sem
miképpen sem magamutogatási kór, hanem a létezés 
értelmének, a színház további funkciójának egészen 
természetes és szükségszerű vizsgálata; a saját létezé
se érdekében történő, önmagával való szembenézés ez. 
Hogy eme szembenézés, önvizsgálat során a színház 
előbb saját eszközeit revideálta, működésének me
chanizmusát mutatta meg közönségének, előbb for
dult az újteatralizmusnak nevezhető irányzat felé, 
amiint ezt a tavalyi B ITE F  gyűjtőcíme és előadása
inak zöme alapján gondolhatnánk, vagy a teatraliz- 
mussal m ár egyidőben, esetleg némileg utána követ
kezik a drámai alapanyag, a (fő leg a klasszikusnak 
tartott) szövegek színházi szempontok alapján törté
nő felülvizsgálata, ahogy erre az idei B IT E F  alapján 
következtethetünk, lényegében teljesen mindegy. Tény 
csupán, hogy a színház pillanatnyilag az önvizsgálat
nak egy sajátos periódusába jutott, hogy mind eszkö
zei, mind pedig az élőadások alapjául szolgáló drá
mai szövegek revíziójában látja hatékony létezésének 
további útját.

A 9. BITEF: mítosz és valóság

Az idei belgrádi nemzetközi színházi karnevál külső
ségek szempontjából már közel sem volt olyan tar
ka, mint a néhány évvel ezelőttiek. Gyűjtőcíme —  a 
m ítosz és a valóság között — igen sokféleképpen ért
hető, magyarázható. Az első kérdés: m ilyen és melyik 
mítoszról és m iféle valóságról van, lehet szó? De ha 
lenti fejtegetésem ből indulok ki, akkor már nem is 
anyira tág jelentésű a fogalomkapcsolat. A m ítosz 
magától értetődően lehet a drámairodalom, amely

nélkül, minden eddigi, ennek az ellenkezőjét bizonyí
tani igyekvő kísérlet ellenére, színház mégsem képzel
hető el, tehát a nélkülözhetetlen drámai mű, amelyre 
kiteljesedéséhez a színháznak szüksége van, de amely 
a színházi előadás születése folyamán mégis olyan 
szükséges közegellenállást jelent, amit a jó  előadás
nak föltétlenül le kell győznie. Kell a dráma, de a 
színház sohasem engedheti meg, hogy az irodalm i 
szöveg eluralkodjon felette, legyőzze, maga alá gyűrje 
a jellegzetes és sajátos színpadi formanyélvet, eszkö
zöket. Ez a különös, lényegében afféle »héja-nász.<-sze
rű együvétartozása az irodalm i szövegnek és a szín
padi kifejezés! formáknak igencsak logikus következ
ménye annaik, hogy a színpad számára az irodalom  
afféle mítosz, amely nélkül nem lehet élni, s amelyet 
rendre le kell győzni, a színház szolgálatába kell kény
szeríteni. Ha az irodalom, konkrétan a drámairoda
lom a színház számára mítosz-szerű, akkor az idei 
BETEF gyűjtőcím éből egyenesen következik, hogy a 
vele kapcsolatba hozott valóság pedig maga a szín
ház, amely elválaszthatatlan kapcsolatban van a drá
mával. M ivel a m ítosz fogalmába szükségszerűen 
beleértendő bizonyos múltba irányuló történelmi pers
pektíva is —  ahhoz, hogy valam iből mítosz váljék, 
bizonyos időnek kell elmúlnia, tehát a mítosz a múlt
ból ránk maradt, hagyománnyal, korral rendelkező 
szellemi vagy anyagi természetű dolog, jelenség, gon
dolat, szokás. . .  — , az itt, a 9. B ITE F  előadásai alap
ján Vizsgálandó irodalom — színház relációban termé
szetszerűen következik, hogy m ítosz értékű drám airo
dalmon mindenekelőtt a régebbi, az ún. klasszikus 
drámai szövegdket kell érteni. Hogy ez menyire így 
van, bizonyította a belgrádi szemle műsora is. Az elő
adások legnagyobb része, kivált pedig a jelentőseb
bek, régebbi, legalább néhány évtizeddel ezelőtti szö
vegek alapján készültek.

Arisztophanész vígjátéka, a Madarak, a nagy ókori 
drámák, az Antigoné, az Elektra, a Medeia, Shakes
peare I I I .  R ichárdja, a Schakespeare-kortárs Webs
ter Am alfi hercegnője, az egyik  legismertebb Moli- 
ére-vígjátók, a Tartuffe, Gorkij sokáig nem játszott, 
de újabban Európa-szcrte felfedezett műve, a Nya
ralók és egy Turgenyev-színmű képezték az idei ren
dezvényen közönség elé került előadások irodalm i 
alapanyagát, azt a bizonyos mítoszt, amellyel a mai 
színház megpróbál szembenézni.

Nincs ebben semmi új —  mondhatná bárki, hiszen 
a színház ősidők óta megpróbált valam iféle viszonyt 
kialakítani a régebbi drámairodalommal. M i több, 
még a BITEF-en is néhány évvel ezelőtt láthattuk 
azt a válogatást, amelynek gyűjtőcíme is a klasszi
kusok jelenkori értelmezésére figyelmeztetett. S ha 
ez igaz lenne, akkor valóban erőltetettnek, feltalált
nak tűnne a »m ítosz és valóság között« összefoglaló 
cím, és pontosabb, helyesebb lenne a klasszikusok 
mai értelmezéséről beszélni. Valóban tény, hogy egy 
tíz-tizenöt előadást egy közös cím alá sorakoztató 
frappáns elnevezés eleve gyanús lehet, s ez alól az 
idei B ITE F  felcím e sem kivétel, ellenkezőleg, talán 
minden eddiginél mesterkéltebbnek látszik, de ha 
úgy közelítünk az előadásokhoz, úgy vizsgáljuk a 
produkciókat, mint ebben az írásban történik rá kí
sérlet, akkor kiderül, hogy van alapja a m ítosz és 
a valóság kapcsolatpárjának, melyben a m ítosz a 
klasszikus drámairodalom —  a színházi repertoárok 
vitathatatlanul legbiztosabb bázisa — , a valóság vi
szont maga a jelenkori, eleven színház.

Ezekben az előadásokban nem a régebbi időszerűsí- 
tési törekvések térnek vissza. Nem  annak az ismert, 
ma is létező törekvésnek lehettünk tanúja, amely a 
megjelenítésre választott klasszikus mű egy bizo
nyos vonatkozását ki- és felnagyítva kísérli meg az 
aktualizálás látszatát kelteni. Az idei B ITEF-re össze
gyűjtött előadások közös ismérve, hogy szinte egy 
az egyben próbálták megjeleníteni a választott klasz- 
szikus művet. W ekwerth a legújabb Shakespeare-ku- 
tatásdk eredményeit felhasználva a korabeli népi 
színjátszás —  amelynek legkedveltebb alakja a Ri- 
chárd elődjének is számítható Bűn —  szellemében 
látja leghitelesebbnek életre kelteni a komédiás és 
ősgonosz uralkodó trónrakapaszkodásának, királyi 
gaztetteinek ós bukásának krónikáját. Planchon, aki 
évtizedek óta foglalkozik a Tartuffe-fél, néhány szín- 
reállításíi változattal m ár próbálkozót, most ju tott el 
ahhoz a gondolathoz, hogy a szavaknak visszaadja 17. 
századi értelmüket, úgy állítsa színre a darabot, ahogy



talán M oliére korában is játszhatták. S ennek ér
dekében ő  nem vígjátéknak fogta fel, aminek tartani 
szokás, hanem családi és politikai drámának, ahogy 
M oliére korában játszották, s ilymódon hangsúlyelto
lódásra kerül sor, a Tartu ffe  többé nem a képmuta
tásról szóló vígjáték, illetve nemcsak az, s legkevés
bé vígjáték, hanem korhű és egyszersmind jelenide
jűvé váló, a családi problémák fonalán társadalmivá 
szélesülő, a beavatkozó hatalom nyomatékosított 
szerepe révén pedig átforrósított politikai dráma. 
Hasonló korhűségre való törekvés jellem ezte Peter 
Stein Nyaralók-, Andrei Serban antik dráma, Koun 
Madarak-, Hanuszkiewicz Egy hónap falun és 
Philip Prowse Webster-rendezését is. Nemcsak a 
megfelelő korokat kívánták és próbálták megidézni 
a rendezők, hanem igyekeztek mind a kornak, mind 
pedig a mű szellemének legmegfelelőbb, optim áli
san autentikus formát, színpadi eszközöket is talál
ni, és amennyire ez lehetséges, stílus- és játékhűség
re törekedtek.

Jogosain következik a kérdés: miit láttunk? Szín
házi stílusbemutatót az antik, a romantikus, a re
alista vagy a naturalista színház korából? Látszólag 
igen. De lényegében m indegyik előadás, m indegyik 
rendező túl is lépett a tudatosan választott formán. 
Nemcsak a dráma keletkezésének idejét, korát pró
bálták megidézni, mégha az illető korba, társadalmi, 
sőt színháza körülmények közé helyezték is a m eg
jelenítésre választott művet, hanem az illető korhoz 
képest disszonáns elemmel próbálták elidegeníteni 
saját korától és közelebb hozni hozzánk.

Érdekes megfigyelni, melyikük hogyan látta ezt a 
szándékot leginkább megvalósíthatónak.

Wekwertnél és Planchonnál talán a díszlet útján tör
ténik ez az elidegenítés. A I I I .  R ichárd  előadásán a 
játékteret kerítésként akasztófák és kínzószerszámok 
zárják körül, s ezek nemcsak beszédes-jelképes ke
retet szolgáltatnak az előadáshoz, hanem egyrészt 
igazolják azt a  rendezőii elképzelést, amely szerint 
Richárd —  és a szerepet alakító színész —  egy sze
mélyben főszereplője és rendezője, pontosabban já 
tékmestere is az előadásnak, mai emberként, közü
lünk lép a színre, nekünk árulja el titkait, szándé
kait, s ezzel egyszerre több lesz mániákus bűnözőnél, 
patologikus esetnél, a közülünk, belőlünk való törté
nelmi, társadalmi, politikai Rossz megszemélyesí
tője lesz, s ehhez a Rosszhoz természetszerűen hoz
zátartoznak a kerítésként előttünk álló kínzószerszá
mok, másrészt viszont épp ez a különös »d íszlet« a 
konkrét darabon túli asszociációkat is ébreszt a né
zőben, a történelem  gyászos fejezeteit idézi em léke
zetünkbe.

Roger Planchon előadásában hasonló funkciót kap 
a díszlet, amely egyik oldalon úgy je lz i a két kor 
találkozását, hogy két stílus jegyeit használja fel 
gátlástalanul egymás mellett; a rombolás és az épí
tés egyidejűségét sugallva a díszlet így az emberben 
azt az érzést kelti, hogy az enyészetnek induló épü
leten nemrég kezdtek el dolgozni a mesterek, hideg 
monumentalitás és tüntetően kacérkodó giccsesség 
elemeit látjuk egymás mellett, m ásfelől pedig egy
szerre emlékeztetnek ezek a hatalmas színpadképek 
a mi korunkra és hordozzák a mai ember vélem é
nyét, k ifejezik iróniánkat is.

Stein és Hanuszkiewicz a világítással próbálja  a kor
hűség látszatát kelti, de a világítást használják fel 
annak bizonyítására is, hogy előadásuk több akar 
lenni egyszerű múltidézésnél. Stein úgy á llítja  elénk 
a Nyaralók  gyökértelenné vált értelm iségét a valódi 
nyírfaerdővel övezett hatalmas színpadon —■ ahol a 
szereplők mindannyian állandóan jelen vannak — , 
akárcsak Hanuszkiewicz naturalisztikus hitelességre 
törekvő, igazi fűvel, virággal, fákkal beültetett, igazi 
patakot és két agárt sem nélkülöző, alig néhány 
négyzetméteres játékterén, ahol Turgenyev Egy hó
nap falun  című színművét keltik életre, hogy a bá
gyadt fényben az alakok és a környezet is egyszer
re tűnnek valósnak és irreálisnak. Amolyan impresz- 
szionista fényjáték ez, amely múltat kelt életre és 
a jelen képzetét vá ltja  ki. Ebben a két előadásban 
nemcsak az optimálisan realista színjátszás a közös, 
hanem az is, hogy a színpadi világítás szituáaió- és

hangulatteremtő erejű, úgy érzékelteti az estét, hogy 
benne legyen az elmúlás, a reggelt pedig, hogy ben
ne legyen a bizonytalanság mámora is. Könnyen úgy 
tetszhet, hogy az előadás világítása a két darab ér
telmiségi szereplőinek nyugalmát, gondtalan jólétét 
emeli kd, holott a fehér fényű, erős lámpák mágnes
ként tartják fogva őket, ha alkarnak, akkor sem sza
badulhatnak vonzásukból, elbódult lepkékként röp
ködnek, erőlködnek előttünk.

A skótok három jelkép-értékű színnel, a fekete, a 
vérvörös és az aranysárga vegyítésével igyekeznek a 
romantikus stílusú rémdráma hitelességének eléré
sére, jelképesen fejezik  ki a rengeteg gyilkosságot, 
az emberfeletti kegyetlenséget és a félelmet; ezt 
szolgálja a realista elemekkel bővelkedő játék is, 
de ebbe nemegyszer stilizált megoldásokat vegyít a 
rendező, és így lép ki a díszlet-ruhák-fény-játék nyúj
totta hiteles keretből, közelít a mi világunkhoz, je lz i 
egy későbbi kor emberének részvételét és viszonyu
lását.

A realista és stilizált játék kettőssége jellemzi Koun 
Madarak*rendezését is, azzal a különbséggel, hogy 
nála a régi formák (tánc, zene) megmaradnak, csak 
éppen nem korhű, hanem mai változatukban fordul
nak elő, a színészek mozgása és az előadás zenéje 
a mai zenés játékok sablonját követi.

A  múlt idézésében legmesszebbre Serban merészke
dett. A rituális színházzal tesz próbát, s ezért kiik
tatja előadásaiból az értelmes, illetve az érthető be
szédet, az emberi hangot érzelemkeltő zenei elem
ként kezeli. K ísérlete azonban csak A tró ja i nők 
megjelenítésében mondható sikeresnek. Az ilyen, ér
zelemre ható színház a fájdalmat valóban hatáso
san kifejezheti, de sziituációk és történések »elm on
dására« már képtelen. Serban ma is természetes ér
zelemkeltő színházat kíván játszani, régi eszközök
kel, s ha jó l választ, ez sikerülhet, különben köny- 
nyen ismétlésekbe kényszerülhet, unalmassá válhat.

Mindannyian megpróbáltak visszamenni abba a kor
ba, amelyikben a megjelenítésre választott mű kelet
kezett, játszódik, de legalább egy ponton megás hűt
lenek lettek az így választott formához, hűtlenek 
lettek a régihez és közel kerültek a mi korunkhoz. 
Szembenéztek a mítosszal, megidézték, de végül ko
rokat, stílusokat átlépve mégis a jelenhez menekül
tek, a saját valóságuk talajára irányították az elő
adást.

Az írás elején em lített eszményi képletet, a színját
szás és a drámairodalom  együtt haladó fejlődését, 
újjászületését nem m utatta fel az idei rendezvény 
sem, amelyen néhány valóban nagyszerű előadást, 
ígéretes próbálkozást láttunk. De talán jobb is így, 
m ert a harmónia hiányával éppen a színháznak mint 
komplett művészetnek az állandó változékonyságát 
és k ife jezett jelenidejűség-dgényét bizonyították.

gerold Iászló



felszabadult

Tamkó Sirató Károly: Kozmogrammok. 
Szépirodalmi, Budapest, 1975.

Tematikai-formai szempontból két alapvető verstípus, 
illetve a verseknek két legfontosabb sajátsága figyel
hető meg a 70 éves költő legújabb gyűjteményes kö
tetében (válogatott verseit kiadta m ár 1969-ben, nem 
tudni, legújabb kötetébe m iért vette fö l a húszas 
években született verseinek azt a részét, amelyek e 
kötet verseinek sorába az eltérő stílussajátságok m i
att nem illeszkednek szervesen): a kozmikus kiálto
zás és a játékos kacsintás. Egyszerűsítve, a termé
szettudományos és személyes, ódái és epigrammati- 
kus fogailompárok je lz ik  ezt a tagozódást, és nagyjá
ból ezt tükrözi a kötet két ciklusra való osztása is, 
de ilyen szigorúan polarizálni lehetetlen, mert a hu
m or és személyesség ugyanúgy sajátja a K ozm ogram 
m ok  ciklusnak, m int a felszabadult végtelenség a 
Százaléksávoknaík, s az első ciklus is tartalmaz epi- 
grammatikus darabokat, miként a második is him- 
nikusakat. Megbízhatóbbnak bizonyul tehát, ha a fel
osztást nem tematikai jegyek alapján, hanem az esz
tétikum szempontjából vegezzük el.

A versek kisebb csoportjában a világ megnevezése di- 
rekt, áttételek nélküli, következésképp a reálvalóság 
és a versvilág egymást fedik, a közöttük levő eltoló
dás csekély mértékű. A valóság varsbeli képe azáltal 
válik a költő világról alkotott egyéni tudatának nyel
vileg form alizált k ifej ezőegysógévé, hogy benne a va
lóságelemeknek az em lített költői tudat szempontjai 
szerint tipikusnak ítélt darabjai új, immár szubjek
tív, sajátossá tett egységgé állnak össze, amely a 
töltelékelemeitől m egfosztott valóság lényegi kivona
taként hozza létre e verseket. Ezért ennek a kivonat- 
-világnak jelentésirányát megszabó esztétikai átminő- 
sülése közvetettebb, nyitottabb, bizonytalanabb irá
nyú. E nyitott versek tehát nagyobb teret hagynak 
a befogadói intellektus számára, így lehetővé teszik 
a vershez való produktívabb olvasói viszonyulást, 
mely a különböző megközelítések során eltérő irányú 
és tartalmú »üzenetek« kiolvasására ad lehetőséget: 
a vers összetett, ambivalens jelentéstartalmát feltéte
lezi, de egyben azokat a veszélyeket is rejti, hogy 
egyrészt a befogadó által az információkhoz hozzá
adott szubjektív tartalom  m l önkényes lesz, és így 
szükségképpen olyan eredményhez vezet, amely a 
vers születése során fö l sem merült, s a költői szán
déktól teljesen idegen, másrészt a kevésbé edzett, 
kevésbé produktív intellektus számára a »rövidrezá- 
rás« veszélyét rejti, vagyis hogy a befogadó, nem tud
ván leküzdeni a valóság megnevezése és önmaga kö
zötti távolságot, kénytelen megelégedni a versben kö
zöltek átminősítés nélküli befogadásával. Íg y  az alko
tás esztétikuma vész el. E két veszély azonban eltör
pül e versek nyitottságának implicit lehetőségei mel
lett, hisz a jelentés terének nyílt vo-lta épp azon koz
mikus végtelenség megközelítéséhez szolgál eszközül, 
amely e versek elsődleges témája.

A »zártabb« típusú —  nagyobb számban képviselt — 
versekben a valóság és a megnevezésével teremtett 
versvilág közötti távolság az irónia révén megnövek
szik, azaz az alkotásvalóság a reálvalóságnak nem 
pusztán kivonatolt tükörképe, hanem az aktív költői 
intellektus egyéni tartalmainak hozzáadásával átérté
kelt, átminősített valóságképe. E versek esetében vi
szont az így átm inősített valóságkép oly mértékben 
lezártnak bizonyul, hogy a befogadó irányában az ösz- 
szetett, ambivalens értelmezés lehetősége is megszű
nik: a tartalom egyértelműsített tendenciózussága a 
priori a tartalom rövidrezárását valósítja meg a vers
ben. Am i túlemeli őket az egyszerű próza, az aforizma, 
a szójáték, a vicc szintjén, amelyekhez leginkább ha
sonlíthatók, az az irónián való átszűrtség s az egy-egy 
gondolat poénra való kiélezettségéből eredő gnómati- 
kus-epigrammatiikus j elleg.

Az első verstípus verseiben a kozmosz törvényei sze
rinti lét fogalm azódik meg. A költő roppant méretű 
természettudományos ismeretanyag birtokában tudó- 
si alapossággal fe jti meg a természeti törvények által 
meghatározott egyetemes lét hierarchiáját, közép
pontjában az emberrel. Az egyetemes, kozmikus tóttői 
az egyes emberig befutott deduktív út során a tény- 
költészet fogalm i nyelvére ford ítja  a természet létre
hozta, természetalakító ós em berUneghatározó tör
vényrendszert, anélkül, hogy önmagát a törvényalko
tás illúziójában ringatná. Az egész alkotóelemeként, 
az általánosban szemlélve a legapróbb egyedi mozza
natok is az egyetemesbe transzponálnának, egy új, 
az elsődleges általánosságtól eltérő egyetemességbe, 
amelyben az egyedi mozzanatok megőrzésével egy exp
resszív megújulást, gazdagodást, tökéletesedést fe l
tételező optim ista jövőbelátás valósítja meg a vers- 
kép előremutató nyitottságát. A  vers a végtelentől a 
végtelenig eljutva előbb a tér, m ajd az idő végtelen
jének megragadása által a dimenzionista idő-tér szin
tézist, az Einstein-féle nem-euklidészi tér-idő kontinu- 
umot igyekszik létrehozni.

A második verstípusban viszont a legsúlyosabb lét
problémák szempontjából irreleváns, a lét lényegé
nek megállapítható összetevői m ellett jelentéktelen
nek tűnő mozzanatoik, összefüggések, paradoxonok, az 
ember törvénybe, összefüggésrendszerbe tudós ko
molysággal nem illeszthető meghatározóinak felism e
rése és rendszerbe illesztése valósul meg: az ember 
a mindennapdkkal írt jelenben birtokba veszi önma
gát, hogy ezen a birtokbavételen át az egyetemes 
meghódítására induljon, ami az első verstípusnak 
azokban a látnoki verseiben kap programként meg
fogalmazást, amelyekben a töretlen, permanens hit 
munkál. Ezt az állandó intenzitással lángoló lelkese
dést a megismerés korláttallansága és az emberi te- 
remtőképesség heroikussága fö lötti naiv ámulat hoz
ta létre, s m ivel a kozmosz meghódítására induló em
bert, a »csodák sarját és csodák sarjasztóját« teszi 
meg »az önmagába harapó tér ú j kö ld öké ivé , mélysé
gesen humánus költészet ez. Azonban e humanitás 
szólamszerűségig hangoztatott, kötelezővé tett opti
mizmusa (»Egyensúly és harm ónia mindig, m inde
nütt, m indenk ive l«) szükségképpen vezet el a naiv 
h ittől a szó és a valós, racionális lehetőségek kettésza
kadásához, bebizonyítva ezzel —  ezúttal nem tudo
mányos megfogalmazásban, hanem gyakorlati, hóhér- 
akasztás-szerű példán — korunk közösségi emberének 
meghasonlását az eszmékkel. Tágabb értelmezésben a 
létező és az őt megnevező szó madekvát voltáról van 
itt szó.

A tudományosan leírható anyagi világ feltárását köny- 
nyedén végzi el Tamkó: elegendőnek bizonyul számá
ra azotknak a tudományos eredményeknek a haszno
sítása, amelyek az egzakt léttények fogalm i megneve
zését adva lehetővé tették számára e fogalmak metá- 
foirisztikus kezelését: a puszta fogalm i megnevezés al
kalmazásával fölöslegessé válik a fogalom  mögöttes 
tartományának bemutatása, összefüggéseinek feltárá
sa, mert a fogalom  szerepeltetése feltételezi a foga
lom  jelölte tartalom indukálódását a befogadóban. A 
materialitás szubjektív átélésének kifejezésere leg- 
adekvátabbnak ítélt tudományos szakszókincs így vá
lik  Tamkónál minden élettóny fogalm i alakban törté
nő tudatosítójává. Optim ista hit fűtötte lelke
sedése olyan teremtő tűzzel hevíti át ezt a 
tudományos szakszókincsből összeálló nyelvet, hogy 
legutolsó részelemében is mélységesen tudományos 
volta ellenére biblikus jellegű lesz: természet-



tudományosan biblikus. Paradoxonná akkor válik 
mindez, am ikor abból a felismerésből kiindulva, 
hogy a tudat-építette egydimenziós logika, a ra
cionális emberi gondolkodás igaz, hogy nagyon je 
lentős lökést kapott a tudományos kutatástól önma
gunk teljesebb megismeréséhez, de mégsem képes 
olyan fogalm i rendszer megalkotására, amely vissza
adhatná a legmélyebb érzelmi-értelmi összefüggéseket 
(»ped ig  hogy akartam  / köbgyökbe törn i az ember- 
szenvedést!«) —  Tamkó mégis a racionálisan megne
vező tudományos nyelv eszközeit igyekszik mondan
dójához idomítani. Így  válik ez a nem-költői nyelv köl
tőivé, amikor a tudományos szakszókincs fogalm aiból 
egy (szabálytalan, de grammatikai szabályok szerint 
fölépített metanyelvet alkot meg, elsősorban a m oz
gás, fejlődés, haladás dinamizmusának kifejezésére 
irányuló igénynek m egfelelő igerendszert: DNS-elünk, 
lekínaiultam, bearabodtam. A nevezhetetlen régiókba 
való alászállás ezen az úton szükségképpen vezetett 
ehhez a tragikus (?) nyelvficamhoz. A kezdetben még 
a létmetamorfózis fö lötti csodálattal szemlélt halál 
szerepéinek lényegi megismerése öregkori halál-tuda- 
tot hív életre, amely a lét értelmetlenségének általá
nos emberi jelenvaióságát tudatosítja, és egyszerre 
nyilvánvalóvá válik az ellene való küzdelem értelm et
lensége is, a vele szembeni tehetetlenség, amely meg
kérdőjelezi a harc, a tett, az alkotásvágy optim izmu
sát, és a lét terhének elfogadását sugallja. A cselekvés 
értelmetlenségének felismerése fölveti a szavak szere
pének, devalvációjának kérdését. Ez a végső rádőbbe- 
nés kristályosíthatja ki a végsőkig lemeztelenített, 
grammatikájában m egőrzött nyelvet, amely a szabály 
teljes tagadásával, de mégis belőle építi új rendszer 
szerint versét, hogy vele a megfoghatatlant érje tet
ten —  a mítoszt, ahogy versének címe mondja. (E 
vers a hasonló felismerésből született Tandori-féle je l
versekkel rokonítható.) Tamkó verse a fogalmakba 
való belezavarodáson át ju tott el a létre való rákér
dezésig, a magabiztos tudományosságtól a létbizonyta
lanságig.

Naiv lelkendezése, belefeledkező tudományos komoly
sága esztétikailag akkor tudja hitelessé tenni a Tam- 
kó^verset, ha önmagán felülemelkedő iróniája fö ltéte
lessé teszi mondandójának igazságát. A  verseinek 
alapszemléletét megadó kollektív lét-tudat a több ol
dalról való látás révén szintén az ironikus kifejezés- 
mód forrása. A  Tamkó-versben az egyén önmagában 
egyesíti az általános lét fogalmait: a költő tudomá
nyos ismeretanyag-készletének birtokában az indivi
duálisát is csak összefüggéseiben, totalitásában tudja 
megközelíteni. A több oldalról történő egyidejű fe l
tárás érdekében a tér- és időbeli végtelenség versbeli 
megvalósításával kísérletezik (egyik eszköze az új 
grammatiikájú, egyéni nyelv, amely a költői tagadásá
val a szakszókincs kifejezéseinek egyedi társítását al
kalmazza; ez a k ife jező  intenzitásbeli fokozatokat tük
röző, a tartalom változásait követő hangszínt, hang- 
magasságot alkalmazó sajátos zenei nyelv). Az ironi
kus végtelenség kifejezésének legfőbb eszköze a pár
huzamosság. A  költő egyidejű leg több időtartományon 
vezeti át versét. Ha a többoldali megvilágítást m ellő
zi, tehát a domináns verstényezőket, közöttük a vers
időt, nem állítja  párhuzamba, vagy nem elleniétezi egy 
vagy több másikkal, akkor a vers megreked az egysí
kú megállapítás, az átlátszóan didaktikus közlés szint
jén, versidő tekintetében leggyakrabban a múltban, 
és szentimentálisán vadromantikus, gyermekesen egy
ügyű vagy dogmatikus szólarn-harsogó lesz. A banali
tás csak a banális karikírozásával bírható le, ehhez v i
szont nem elegendő a banálist csupán önmagával je l
lemezni. Az iróniával átitatott versek aktualitása az 
egyetemességben történő ábrázolás által nyeri el hi
telét. A párhuzamos ábrázolás másik form ája a kü
lönböző tudományos kategóriák megfelelő részletei
nek, fogalmainak párhuzamba állítása, például az 
anyagi szervezettségű kémiai létjelenségek és a tár
sadalmi hierarchiájú emberi lét rendszerének egymás
ra vetítése. Az így létre jövő  fogalompárok a meg- 
egyezésak-eltérések leolvashatóságával szinte kim erít
hetetlen forrást nyújtanak a virág ironikus szemlélé
séhez. Hasonló szerepű az oda nőm illő beleillesztése 
egy zárt verskópbe, mert ezzel az anakronizmussal le
hetővé válik a közlés hitelességének külső viszonyítási 
eszközökkel történő kontrollja. Mindezek az eszközök 
és módozatok, amelyek által a Tamkó-vers a mondan
dóját közli, a racionális komolyság oldaláról szem
lélve játékossá, gyemekiivé, puerilis szemléletűvé te
szik ezt a költészetet. A  magaieremtette rendszeren

belül azonban e költészetnek egyik fontos kifejező- 
eszköze a gyermeki látásmód, a játékosság, m ert álta
luk a racionális »felnőtt-ész« logikájával mérve meg
hökkentő, váratlan, abszurd és paradox fordulatok, 
párhuzamok az ironikus ábrázolás alapelemévé vál
nak. A költészet ilyen irányú átértelmezése lehetővé 
teszi, hogy a vers elvesse a versbe való bárminemű 
»jelentés« belekódolásának szükségességét. E költé
szetben fontos helyet foglalnak el a hangzás, a gon
dolatficamok lehetőségeit »öncélúan« kiaknázó ver
sek, amelyek egyben a gyermekversek legjobbjainak 
sorába is beleilleszthetők.

Ha az iróniát vesszük alapul a Tamkó-vers megítélé
séhez, akkor a poétikail'ag felszentelt form a és a köl
tőiként definiált gondolatok, szavak szorításában szü
letett korai versei nem tipikus Tamkó-versék, mert 
nem jutnak el a »kö ltő i« rombolásáig, am ivel Tamkó 
»a  polgári erkölcs retek term elő i és a társadalom geo
m etrikus fegyelm e« ellen lázad. A kései versek néme
lyikén viszont a túlírtság, a rutinszerűség érződik, a 
kikísérletezett és fölépített egyéni költószetkoncepció 
sémáinak hideg reprodukciója, amely nem képes iró
niával áthevíteni e verseket.

Az irónia egyaránt je llem ző mindkét verstípusra, csak 
m íg a nyitott versek esetében nincs iránya ennek az 
iróniának, addig a zártákban tendenciózus ós poentí- 
rozott. A csattanóra való kiélezés módja igen gyak
ran ane'kdotikus természetű, amikoir a vers egy tá- 
gabban értelmezett történet elmesélése, amelyben fon
tos szerepet kap a gyakran körülményes, hosszadal
mas felsorolásból álló előkészítés, majd a viszonylag 
sűrített és sokszor profán hatású csattanó követi. A 
banális, hétköznapi filozófia i tanulságok rehabilitálá
sát vállalja igen gyakran —  személytelen aforizma- 
-igazságok személyessé tételével. A köllő mértékű dra- 
matizálás és sűrítés segítségével a Tamkó-vers az ere
detiségen átszűrve gyakran változtatja vers-igazsággá 
az anekdota-, biod vicc-, aforizma-szerű prózai köz
nyelvi közléseket. A lazán kapcsolt gondolat egységek
ből pongyolán felép ített poén-versek mondanivalója 
viszont még a köznyelvi normákkal mérve sem lépi 
át a prózaiság határait.

Nyitottság és zártság, tudományosság és banalitás, 
felszabadultság és lemondás kettősségeiben rajzoló
dik ki e kölltészet lázadása a polgári és kispolgári 
erkölcs és ízlés szentesítette normák ellen, igen sok
szor önellentmondásoktól sem mentesen, hiszen ami 
ellen szóban állást foglal, azt gyakran semmissé te
szi a kész versből felénk sugárzó implicit sematizmus, 
szemléletbeli bezárkózottság. E költészet legfőbb eré
nye mégis az, hogy nemegyszer sikeresen megvalósu
ló kísérletet tesz a gondolatnak a társadalmi normák 
szorításából, a racionalizmus görcséből való felszaba
dítására, amellyel a szellem szabaddá tételéhez járul 
hozzá.

túri gábor



nyelvi-stilisztikai 
lényekről 
egzakt módon

Herczeg Gyula: A modern magyar próza stílusfor
mái. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975.

Herczeg Gyula .könyve az első olyan stilisztikai mun
ka, amely tudományos egzaktsággal határozza meg 
a modern m agyar próza fő  stílusformáit. Herczeg a 
stílust fejlődésének folyamatában vizsgálja, olyan 
»nyelvi tények összességének« tekinti, amelyek » fe j
lődésükben rendszert tükröznek«, ennek a módszer
nek köszönhetően nemcsak a stilisztika terén jutott 
alapvetően fontos eredményekhez, hanem a korsze
rű prózaelemzés módszerének kialakításához is je
lentékenyen hozzájárult.

A stílusformák meghatározását Herczeg a magyar 
próza szerkezeti síkon végbemenő fejlődésének vizs
gálata alapján végzi el. Három  szempontból elemez. 
1. A 'közlésmódok szerint (egyenes beszéd, függő be
szed, szabad függő beszéd) 2. a leírás szerkezeti 
megoldása alapján, és 3. a mondat (főként az össze
tett mondat) szerkezeti felépítése szerint.

A modern próza egyik fő specifikumának a szabad 
függő beszéd elterjedését tartja, amelyet m ár a múlt 
század nyolcvanas éveiben alkalmazni kezdenek az 
írók, de amely m ajd M óricz prózájában teljesedik 
ki. »Ahhoz, hogy a szabad függő beszédhez eljusson 
írja  — , az európai prózastílusnak hosszú fejlődést 
kellett m egtennie a m últ század folyamán. Lényegé
ben a balzaci m erev » betájolás«  felszámolásának 
kellett végbem ennie.« Megállapítja, hogy a huszadik 
század epikus írásainak sarkköve a bővülő kommen
táradás kérdése. »A  fényképező, dokum entum  je lle 
gű közlésform a nem  tartható fenn teljesen és vál
tozatlanul akkor, am ikor megnövekszik a gondolati 
tartalom , és m egnyúlik az írás: novellából regény 
lesz. Tökéletesíten i kellett a gyakran pusztán natu
rális eszközöket, hogy alkalmassá váljanak a regény
szerkesztés nyelvi megvalósítására. E lkerü lhetetlen  
ni., hogy a kom m entárok ne szaporodjanak meg, az 
íróknak meg kell fogalmaznia a szereplők gondolat- 
világában keletkezett vélekedéseket, eszmélkedése- 
ket, ezenkívül azonban a párbeszédes novellához ké
pest a regényben jócskán m egnő a táj-, a könyezet- 
rs a je llem ra jz  aránya is.« M indezek leírására a 
hagyományos közlésformák, az egyenes beszéd épp
úgy, mint a függő beszéd, alkalmatlanok voltak. A 
s/abad függő beszéd stilisztikai alakzata tette lehe
tővé, hogy a m odem  regény fő  sajátsága: az írónak 
;iz. a törekvése, hogy belehelyezkedjen a regényhősök 
tndatába-pszichikumába —  megtalálja a maga meg
felelő nyelvi k ifejezésform áját. A szabad függő 
bőszed kiteljesedését Herczeg M óricz Zsigmond pró
zájához. köti, és megállapítja, hogy M óricz m ellett 
Ni-moih László használ a magyar irodalomban leg- 
Kvakiabban szabad függő beszédet. De fe lh ívja  a 
(i«vi*lmet arra az esetre is, am ikor egy-egy regény 

novella modernsége gondolati és nem fejező

dik ki a mű nyelvi-stilisztikai alakjában. (Lásd: pl. 
Kosztolányi regényei.)

Ugyancsak a közlésmódok megkülönböztetése alap
ján végzett elemzést vezette el Herczeg Gyulát ahhoz, 
hogy megadja a népies prózastílusnak az eddigiek 
közül messzemenően a legegzaktabb, legpontosabb 
meghatározását. K im utatja, hogy a népies írók egy 
újabb közlési síkot alkalmaznak írásaikban. Ez az 
ún. kollektív kommentár, amelyet mintha egy »lá t
hatatlan kórus« vetne az írói előadás vagy a szerep
lők szavai közé, s amely általános nézeteket, szen
tenciákat tartalmaz. A  kollektív kommentár nem kü
lönül el, a külsőleg változatlan írói közlési szint 
helyébe lép: »m in tha  az író  élőszóval mondaná el a 
történetet és hallgatósága helyenként közbeszólna, 
vélekedne, értelmezne, helyeselne vagy elítélne. Az 
író  meg elkapja képzelt közönsége szavait, mondata
it, és beleágyazza a történet folyamába, anélkül, 
hogy annak egysége em iatt megszakadna.«
A harmincas évek új népies íróinak stílusáról írva 
Herczeg kifejti, hogy pl. Veres Péter, Szabó Pál stb. 
népiessége nem jelent szakítást a Tömörkény nyo
mában kialakult népies prózastílussal, de itt helyet 
hap a városi iköznyelv is, ezenkívül pedig a húszas 
évek eseményes prózájának eredményeit is felhasz
nálják.

Herczeg Gyula elemzései azt bizonyítják, hogy az imp
resszionizmus és expresszionizmus azoik az irányza
tok, amelyek a legmólyrehatóbban, legmesszebbme- 
nően határozták meg a X X . századi m agyar próza 
fejlődésvonalát. M indkét stílust a leírás szerkezeti 
megoldása és a mondat szerkezeti felépítése szem
pontjából analizálja. K im utatja, hogy az impresszio
nizmus stílusára a poimtillista momdatszerkesztési 
módszer, a részletek halmozása, a téma mind sok
oldalúbb meghatározása a jellemző, ezzel összefüg
gően a mondatban a névszók vannak túlsúlyban, 
olyannyira, hogy »a  főnevek m integy lebegnek a m on
datban, logikailag többnyire tisztázatlan összefüggés
ben«. Ebből a mondatszerkesztésből adódik ennek a 
stílusnak legfőbb sajátsága, amely azt a célt szol
gálja, hogy »a  kapcsolat meglazítása révén a 
ragtól m egfosztott főnév teljesebbnek, szemantika
ilag nyomatékosabbnak tűnjék, tehát a stílus kife
jező képessége em elkedjék.« Az expresszionizmus 
stílusának legfontosabb vonása szintén a mondat- 
szerkesztési módszerből olvasható ki. Az alany és 
az állítmány szemantikai (körének nem összeillő vol
ta határozza meg, ezen túl pedig az a megoldás, 
hogy e szokatlan jelentéstartalmakat az írók alany- 
-állítmány viszonyban kapcsolják össze. Az alany- 
-állítmányi viszony szemantikai inkongrueinciája át
terjedve később a hasonlatokra, metaforákra, a kép- 
látásra —  alapvető .meghatározója lesz a legújabb 
magyar prózának. Az impresszionizmus legtipiku
sabb képviselőjének Krúdy Gyulát tekinti Herczeg, 
a legteljesebb expresszionistának pedig Kassák La
jost.

Herczeg Gyula m indenekelőtt a stílusformák megha
tározására törekedett könyvében, s nyilvánvaló, 
hogy enélkül az eddigi nyelvi-stilisztikai irodalomból 
olyannyira hiányzó alapozó munka nélkül aligha 
készülhetnének el az egyes írók nyelvi-stilisztikai 
portréi. Logikus tehát, hogy ezekben az elemzések
ben a művek szerepe csak annyi, hogy szemléltetik 
a nyelvi tényeket. Ezzel azonban Herczeg m ár a má
sodik lépést is megtette. A  nyelvi tények fejlődésé
nek rendszerét vizsgálva az egyes stílusok időtarta
mát iis meghatározta, jobban mondva megjelenésük, 
eltűnésük, m ajd módosított formában való új ra f el tűné
sük vonalát is m egra jzolta. Beszámoltunk róla, hogy a 
modern próza kezdetét a szabad függő beszéd ki- 
teljesedett használatához kö-ti, amely M óricz prózá
jában m egy végbe; a nyelvi tények fejlődésének egy 
későbbi állomásán, a húszas évek eseményes próza 
címen tárgyalt objektív ábrázolásmódot alkalmazó 
epikája után, a harmincas években ú jra megnövek
szik a szabad függő beszéd alkalmazása, de m ár mé
lyebb és bonyolultabb tartalmak kihordására alkal
mas formában (Ném eth László, Déry T ibor). Ugyan
ez történik a népiesség tömörkényi, és későbbi Ve
res Péter-i változatának esetében. S végül ezt mond
hatjuk el az impresszionizmus és az expresszioniz
mus stílusform ájáról is. Napjaink prózája (Hernádi 
Gyula, Mándy Iván stb.) az akkori eredmények tel- 364



jesebfo, gazdagabb folytatásának, ós cgybon tovább
vitelének .tekinthető. Az az összefüggésrendszer te
hát,  ̂ amely az egyes stílusformák közötti kapcsolat, 
hatás vagy ellenhatás alapján felépül, olyan alapot 
nyújt, amely nélkül megragadhatatlanok volnának 
az egyes nyelvi-stilisztikai kategóriák éppúgy, mint 
az egyes írók nyelvi stilisztikai kategorizálása.

Fontosnak tartjuk még kiemelni (bár magától érte
tődőnek tűnik, ám a gyakorlat, a kritika sokszor 
rácáfolt már), miben látja Herczeg Gyula a művészi 
prózának mint nyelvi-stilisztikai kifejezésformának 
a lényegét. M indenekelőtt abban, hogy valamilyen 
többletet hordoz a közbeszéddel szemben. Az egyes 
stílusformákat tehát ennek a többletnek a mibenlé
te határozza meg.

Végeyetül még csak annyit: Herczeg Gyula a mo
dem  magyar próza nyelvi ítényeinek történeti vizs
gálatával elsőként állította fel e  tények összefüggés
rendszerét, és elsőként határozta meg stílusfom iáit. 
Munkájának jelentősége, haszna messze túlmutat a 
nyelvi-stilisztikai vizsgálatok tárgykörén.

juhász erzsébet

a
kizárólagosságok
megszüntetéséért
Milivoj Solar: Ide ja i priča (Aspekti teorije proze). 
Liber, Zagreb, 1974.

Solar tanulmánya, mint ahogyan alcíme jelzi, nem 
szolgál végleges eredményekkel, nem kész prózaelm é
let, vizsgálódása a tárgy néhány főbb aspektusára 
összpontosít. Abból a tételből indul ki, amely szerint 
a művészi próza fogalm a nem azonos a próza szöve
gével: ha a művészi prózát csak szövegnek tekinte
nénk, vizsgálata során nem jutnánk tovább a k ife je
zésmód analízisén. A művészi próza a szöveg és az 
olvasó kapcsolatában létezik, ebben a kapcsolatban 
kel életre a mű meghatározott jelentése, és ez a jelen
tés (értelem ) válik »az esztétikai dimenzió fon tos ré
szévé«. M ivel a szöveg értelm e az olvasásban valósul 
meg, nyilvánvaló, hogy a mű nem rendelkezhet egy
szer és m indenkorra megadott jelentéssel. Az irodalm i 
mű tehát az állandó újraértelmezések és átértékelé
sek folyamatában létezik, megvalósulása történelm i 
jellegű, csak textus és kontextus együtteseként fog
ható fel. A művészi próza Solar szerint olyan szöveg 
tehát, amely vizsgálata során elválaszthatatlan kontex
tusától: »egy m eghatározott tö rténelm i korszak által 
m egterem tett tradíció teljességétől.«

Ahhoz, hogy megértsük az irodalom  művészetként va
ló felfogásának egész tradícióját, döntő szerepe van a 
vers és a próza közötti különbségtételnek —  állapítja 
meg Solar. »A  próza és a vers különféle meg
különböztetései más-más következtetésekhez vezetnek 
a művészi irodalom  felfogására vonatkozóan.« Solar 
is a két műfaj közötti különbség meghatározásának 
segítségével v ilág ítja  meg a próza m űfaji sajátságait. 
Döntő különbségnek tekinti, hogy a művészi próza az 
» ábrázolt tárgyi v ilág « szintjén teremtődik meg, el

lentétben a lírával, amely a nyelvi valóság dimenzió
já t veszi az egyedüli valóságnak. S bár »a  művészi 
próza imaginárius világa szintén csak a nyelv meg
határozott öntörvényűségének keretében fogható fel, 
ezen tú l azonban a valóságelemek sajátságos megszer
vezését is elvégzi, m egőrizve ezáltal az ábrázolás és 
az ábrázolt közötti különbséget.« Következésképp a 
prózai mű és a valóság kapcsolatának a vizsgálata a 
műelemzés során megkerülhetetlen. Az irodalom  anya
ga a nyelv. A valóság tehát csak közvetetten van jelen 
a VALÓSÁG— N Y E L V — IRODALOM hármas kapcsolat 
egyik tagjaként. »A  nyelv az em beri tapasztalat uni
verzuma felé irányul, az irodalom  m egform álja  ennek 
az univerzumnak egy részét. Ebben az értelemben az 
irodalm i m ű a maga tulajdon világát terem ti meg, ez 
a világ pedig úgy viszonyul a valóságos világhoz, m int 
minden lehetséges tapasztalat hipotetikus egészéhez.« 
Az irodalmi mű elemzése során a mű és a valóság 
kapcsolatának vizsgálata éppoly alapvető fontosságú, 
mint a mű »be lső világának«, »a  világ prózában kife
jezett struktúrá jának« a föltárása.

'.■1 történet (p riča ) fogalm a fontos kategória —  írja  
Solar -  bizonyos iroda lm i m űfa jok tanulmányozásá
ban: a történet valami elem i struktúra, sőt azt is 
mondhatnánk: A G O N D O LK O D ÁS E G Y IK  FO RM ÁJA « 
(kiemelés tőlem: .1. E.) »,4 történet az elbeszélt ese
mények bizonyos rend és törvényszerűség alapján va
ló felállításának az eszköze«, amely által azok saját
ságos logikát, szerkezeti felépítést nyernek. »A  törté 
net aspektusa az egész művészi próza sajátságos in ter
pretálására ad lehetőséget, ez az aspektus magában 
fogla lja  a valóság megszervezésének általános tö r
vényeit és a történet történelm i d im enzióit egyaránt, 
az egyik történelm i idő igazságát, a másiknak pedig a 
fik tív  voltát. E  két d im enzió egysége: az irodalom - 
elm életi és az iroda lom történeti egyúttal arra is f i
gyelmeztet, hogy a novellát és a regényt m ielőbb át
tekintsük egyrészt a történelm ileg érvényes valóság
gal szembeni viszonyában, másrészt úgy is, m in t a 
valóságnak a műalkotás törvényei szerinti megte
rem tését.«

A tanulmány másik, címben kiemelt fogalma: az esz
meiség. Az eszmeiség Solar szerint az irodalm i vizs
gálódások tradíciójának kulcsfogalma. A mű eszmei
ségének fölfedése nélkül fölöslegessé válik az irodal
mi mű értelmezése. Márpedig ha elfogadjuk, hogy ?.z 
irodalom nem azonos a m itológiával, hanem m itoló
giai alapjai ellenére is képzettség és gondolkodás ered
ménye, az irodalom  értelmezésének aspektusa nélkü
lözhetetlenné válik. »A z eszmeiség feltárása az irodal
m i művekben —  írja  Solar —  nemcsak az irodalom  
világának megsértését je lenti, hanem azt a törekvést 
is, hogy ez a világ részévé vá ljon  a m i többé-kevésbé 
racionális kultúránknak«.

Solar prózaelméleti vizsgálódásainak alapvető fontos
ságú eredménye, hogy különválasztja az irodalom filo
zófiát, az irodalomtudományt és az irodalomkritikát, 
s ezzel járhatóvá teszi a marxista irányultságú iro
dalomkritika számára a fejlődés útját. »M aga az esz
me nem tartozik a m ű világába —  szögezi le — , ha
nem hozzáad ehhez a világhoz egy más, ú j értelm et, 
olyan értelm et, amelyet az iroda lm i alkotás » le fo rd ít«  
a filozófia  nyelvére«. Am ikor tehát a mű végső értel
me, a benne fogla lt eszmeiség után kutatunk, már 
nem az irodalomtudomány vagy az irodalomkritika, 
hanem az irodalom filozófia  területén járunk. A mű 
eszmeiségének felfedése ezek szerint sohasem lehet az 
irodalm i alkotás egészének bizonyos gondolkodási té
tel, politikai program  szerinti leszűkítő értelmezése. 
Az eszmei analízis szintetikus és értékelő, és mindig 
a mű konkrét elemzésén alapul. Végső konklúzióként 
tehát »az a tézis, amely szerint a művészet tartalma  
az eszmeiség, annyit je len t: a művészet tartalma a 
m egism ert és m egform ált valóság.«

Solar tanulmánya rámutat a marxista irányultságú 
eszmei-tartalmi kritika legfőbb céltévesztesére is. 
»Az eszmei analízis —  ír ja  —  m int azoknak az ideák
nak az elemzése, amelyek képviselve vannak a m ű
ben —  m indig szükségszerűen ideológiai analízissé 
válik, amely az eszmei értékeket az ideológiai háttér 
alapján határozza m eg«. A marxista irányultságú tar
talmi analízis pedig végkövetkeztetéseiben mindig iro
dalom filozófiává válik irodalomtudomány helyett. E 
céltévesztések gyökeréig hatolva mondja a következő
ket: »A  marxizmus nyílt filozófiá ja  nem rendelkezik



semmilyen biztos »re cep tte l« az egyes iroda lm i alko
tások értékeinek osztályozására, és nem is kell alá
rendelnie önmagának az irodalom tudom ányt. A tar
rendelnie önmagának az irodalom tudom ányt. A tartal
m i analízis és a form álisan marxista típusú ideológiai 
iroda lom kritika  kölcsönös kapcsolata olyan kapcsolat, 
amely az ún. pozitivista  irodalom értékelés tradíciójá 
ból következik, ebben az esetben azonban a pozitiv iz
must nem szabad filozófia i orientációnak tekinte
nünk, hanem olyan fa jta  iroda lm i elemzésnek, amely 
a legtágabb értelem ben érvényesítette azt a tézist, 
hogy a m ű értelm e kizárólag az a lkotóra tartozik, és 
az alkotó életének szociológiai és pszichológiai analí
zise alapján rekonstruálható.«

Solar tanulmánykötete azokat az aspektusokat adja 
meg, amelyek megalapozzák egy olyan prózaelmélet 
megszületését, amely leszámolva az eddigi kizáróla
gosságokkal, magában fogla lja  a műnek, m int öntör
vényű egésznek az analízisét, de ezen túlmenően szá
mot tud adni az alkotás és a valóság kapcsolatának 
lényeges vonatkozásairól is.

Solar nem tekinti tudományos diszciplínának a pró
zaelméletet, hanem csak sajátságos irodalom elm élet
nek, amely azonban nemcsak a prózát, hanem közvet
ve az egész irodalmat is meghatározza. Ahogyan a 
művészi próza nem pusztán szöveget jelent Solar 
gondolkodásában, hanem textus és kontextus együtte
sét, úgy maga az irodalom  sem létezik izoláltan, csak 
kontextusával együtt, amelyet első fokon az európai 
kultúra irodalm i tradíciója határoz meg, ezen túlme
nően pedig az összemberi tevékenység és tudás 
egésze.

juhász erzsébet

egy
sokarcú
filozófiai
irányzat
körvonalazása
Fenomenologija. Nolit, Beograd, 1975.

A Nolit K iadó Sazvežđa sorozatában megjelent, a fe
nomenológia köréből származó írásokat tartalmazó 
könyv is azt az általános véleményt látszik alátámasz
tani, hogy a fenomenológia korunk filozófiájában két
ségtelenül eredetisége és radikális változásokat igenlő 
eszméi révén vert gyökeret. Megalapítójának, Edmund 
Husserlnek a matematika vo lt elsődleges ténykedési 
területe, de a későbbiek folyamán mindinkább a fi
lozófia fe lé fordult, s teljes erőbevetéssel dolgozott 
egy olyan elmélet kidolgozásán, amely a filozófiát eg
zaktabbá és megbízhatóbbá tenné magánál a matema
tikánál is.

Husserl fenom enológiája kapcsán nem helyénvaló, ha 
Kantra vagy Hegelre asszociálunk, mert m indkettő
jükhöz vajm i kevés köze van. Husserl fenomenológiá
ja  ugyanis nem a kanti értelemben vett fenoménekről 
szóló tudomány, amely a jelenséget szembeállítja a 
megismerhetetlen magánvaló dologgal, nem is a hegeli 
szellem önfejlődését követő filozófia. Kanttól abban 
különbözik, hogy a fenomént alapjában véve nem 
különíti el a lényegtől, Hegeltől pedig abban, hogy — 
a fenomenológiai redukció bevezetésével ■—' a törté
nelmi dimenzió idegen marad elméletétől.
Husserl filozófiájának egyik alapvető fogalm a a tu
dat célzatossága, intencionalitása, vagyis az a tanítás, 
hogy a filozófia  a tudatot eddig csak a valam iről va
ló tudat form ájában tanulmányozta, s nem ju tott el 
a tiszta tudatig, a transzcendentális szubjektivitásig. 
Szerinte a filozó fia  tárgyát nem képezheti a klasszi
kus empirizmus tézisein alapuló asszociatív pszicho
lógia által vizsgált tudat, ugyanakkor azonban ta
gadja a tudat apriarisztikus voltát is, s nem fogad
ja  el a dualista filozófiának azt a módszerét sem, 
hogy a tudat tárgyát a tiszta transzcendens képezi. A 
lét és a tudat kérdése —  állítja —  nem oldható meg 
az intencionális aktusoknak egy, a túloldalon feltéte
lezett realitásra való irányításával, mert ez az elmé
let ismét a Kant álta'l konstruált —  fölöttébb nehéz
kes és ellentmondásos —  elmélethez vezetne. Husserl 
szerint a lét a tudat korrelátuma, a filozó fia  tényle
ges tárgyát tehát csakis a létezésre vonatkozó tudat 
képezheti. A filozófus épp ezzel —  a tudat intencionali- 
tásáról szóló tanításával —  akarta bebizonyítani, hogy 
korunk természet- és társadalomtudományainak rend
szere téves alapokra épült.

Elméletének másik alapkövét a fenomenológiai reduk
ció képezi. E szerint a dolgokról szerzett tapasztalato
kat »zárójelbe kell tennünk« —  a kifejezés nem Hus- 
serltől ered, de találóan jellem zi e tanítást — , a tu
datról le kell fejtenünk a rárakódott rétegeket, hogy 
eljuthassunk a dolgokról való tiszta tudatig, a transz
cendens szubjektivitásig, s a lét egy eddig ismeret
len területére lépjünk. A fenomenológiai redukció két 
szinten történhet: a filozófia i redukció szintjén tuda
tunkat a dolgokról való elméleti tudásról magukra a 
dolgokra irányítjuk (a dolgokhoz való ilyen »visszaté



rést« semmiképpen sem azonosíthatjuk a hasonló cé
lokat hangoztató pozitivista elméletekkel: e kettő 
ugyanis nemcsak a »visszatérés« módjában különbö
zik egymástól, hanem abban is, hogy mely dolgokhoz 
»térnek vissza«), az ún. eidetikus redukció segítségé
vel pedig a dolgok tiszta, minden akcidentálistól men
tes lényegéhez, az eidoszhoz juthatunk el. Husserl 
meggyőződése szerint az eidosz képezheti az alap
já t egy olyan univerzális tudománynak, amely mindig, 
minden körülmények között érvényes igazságokat tud 
majd kimondani, vagyis felfedi majd az egyetlen, az 
abszolút igazságot, azt, amelyik mindenki ítélőképes
ségében adott, de amelyet a dolgokról szerzett tapasz
talatok háttérbe szorítottak. A fenomenológia tehát 
nem az objektív valóság jelenségei közötti oksági vi
szonyok feltárását tűzi ki célul, hanem a jelenségek 
és a tények ideális jelentését keresi, a lényeget, ami
— szerinte —  ezek alapjaiban áll. A fenomenológiai 
vizsgálódások ezért nincsenek egy síkban az em piri
kus kutatásokkal, a tények és összefüggések em piri
kus vizsgálatával.

Husserl filozófiájának, ma már nyilvánvaló korlátai 
ellenére is (az igazság abszolutizálása, a szubjektív 
idealizmus bűvös önkörébe való bezárkózás stb.), óri
ási hatása volt a kultúra miinden területén. Közvetlen 
követői megpróbálkoztak azzal, hogy továbbvigyék a 
husserli gondolatot, s hogy a fenomenológiát mint 
módszert ós elméletet az egyes részterületeken alkal
mazzák (Ingarden az esztétikában, Scheler az axeo- 
lógiában. Heidegger és Sartre a lételméletben). N yil
vánvalóak ma m ár az okok is, amelyek a fenomeno
lógiát életre keltették: a pozitivista gondolkodás ex
panziója, az egzakt tudományok rohamos fejlődése 
idején felvetődik a nagy dilemma: vagy egzakt tudo
mány lesz a filozófia, vagy nem tart igényt többé az 
igazságra. E kérdést próbálta Husserl megoldani — 
kétségtelenül nagyfokú eredetiséggel, de kevés siker
rel. A fenomenológia által felvetett kérdés m indmáig 
időszerű —  megoldatlan — maradt: e tény azt lát
szik igazolni, hogy lényeges kérdésről van szó, s hogy 
a fenomenológiát —  éppen eredeti kérdés-felvetése 
folytán — nem szabad egyértelműen a legújabb kori 
bölcselet zsákutcájának tekintenünk.

A követőkről, a Husserl utáni fenomenológiáról szól
va többen megállapították, hogy nem beszélhetünk 
még egy alapjaiban egységes fenomenológiai iskolá
ról sem. M ilán Damjanoviénak, a kötet szerkesztőjé
nek tehát nem volt könnyű feladata, am ikor arra vál
lalkozott, hogy az összegyűjtött szemelvényanyag ré
vén bepillantást nyújtson e filozófia  sokrétűségébe. A 
kötet nem tükrözi a tényleges arányokat — ezt nem 
is várhatjuk el egy ilyen jellegű antológiától —  de lé
nyegében felvázolja  a fenomenológia alapvető áram
latait: tanulmányokat találhatunk az aidetikus-onto- 
lógiai fenomenológia (Conrad Martius, Román Ingar
den), a transzcendentális fenomenológia (Eugen Fink), 
a fenomenológiai ontológia (Heidegger) köréből. Kép
viselve vannak továbbá olyan filozófusok is (Merlau- 
-Ponty, Alphonse de Waehlens, Max Scheler), akiket 
még e laza kategorizáció révén sem sorolhatunk be 
egyik vagy másik csoportba.
A szemelvényanyag, az alapos bevezető tanulmány és 
a könyv végén közzétett részletes bibliográfia révén a 
kötet mindenképpen eleget tesz alapvető küldetésé
nek: felvázolja  e sokarcú filozófia i irányzat körvona
lait, s ezzel egy nemzetközi viszonylatban is érezhe
tő hiányt pótol.

junger ferenc

naiv
költészet
Maurits Ferenc: Telep. Symposlon Könyvek 46., 
Fórum, Üjvidék, 1975.

Két megalapozottan és következetesen érvelő kriti
ka jelent meg mostanáig Maurits Ferenc versköteté
ről, a Telepről, Bányai Jánosé (Magyar Szó, Kilátó, 
1975. október 25.) és Utasi Csabáé (7 Nap, 1975. októ
ber 31.); Maurits verseit végső következtetéseiben mind
két kritika költészeten inneninek, nem-költészetnek 
tartja. A két kritika elvárásaiban, hiányérzetében kö
zös alapokról indul, érvelésében és értékelésében is 
találkozik. A tudatos verselésnek, a költői-nyelvi meg- 
szervezettségnek, az emlékanyag költői-gondolati át- 
lényegítésének a hiányát róják fel a költőnek, minek 
következtében a mauritsi vers az élményt »a  maga 
egyszerűségében és partikularitásában« megkövültén 
mutatja fel, (Bányai János) illetőleg, »költészete óha
tatlanul megállapodik a kuriozitás szintjén«. (Utasi 
Csaba) A két kritika költészetelméleti premisszái, a 
kritikákból kiolvasható költészetfelfogás nem idegen 
számomra. Magam is úgy gondolom, hogy korunk 
nem kedvez az ösztönösen daloló ólményköltőnek, az 
»őstehetségnek«, hogy az eruptív érzékenység, az intu
íció mellett a költőnek tanulnia és tudnia kell mind
azt, amire a költészet megtaníthat; hogy rendelkeznie 
kell alakító képzelettel, s hogy gondolkodóként is meg 
kell kísérelnie a világát meghatározó tények közötti 
eligazodást; hogy tehát az ösztönös verselés veszély- 
lehetőségei hatalmasak, és —  végágmondva —  azt is, 
hogy az ellenőrizetlen ós ellenőrizhetetlen ösztönös ség 
volt (van és lesz) a legtöbb esetben a dilettantizmus, 
a fűzfapoéták legbiztosabb melegágya is.

Ha tehát a legtöbbet ígérő törekvések, korunk főbb 
költői irányzatai szellemében gondolkodunk és fogal
mazunk, ha következetesek vagyunk azokhoz a költé
szeti és köiltészetellmóleti tapasztalatokhoz, melyeket 
korunknak a világirodalomban, az egyetemes magyar 
irodalomban és a m i irodalmunkban is legértékesebb 
modern művészete kínál, akkor valóban el kell uta
sítanunk Maurits Ferenc költészetét. De meggyőződé
sem az is, hogy tévedünk, ha ezt tesszük.
M int ahogy biztosan tévednénk, ha a költészet köz
társaságából szigorúan kiutasítanánk például a negro- 
id költészetet, vagy a képző művészet területéről a 
naiv művészeket. Maurits Ferenc költészetét én iro
dalmunk egy magános jelenségének, esztétikai érték
kel rendelkező, naiv költészetnek tartom.
Épp ezért nem hiszem, hogy Maurits költészete, mert
hogy anyaga szociografikusain is körülírható vagy 
mert az emlékezésre hagyatkozik, akár egy pillanatra 
is párhuzamba állítható Brasnyó István költészetével. 
Pontosan azért nem, mert, miint Utasi is megállapít ja, 
céljaikban és eljárásaikban egészen különbözőek. Bras
nyó semmit sem bíz a szubjektumra, Maurits viszont 
mindent a szubjektumra bíz; e két költészet som eré
nyeiben, sem fogyatékosságaiban nem találkozhat, és 
nem is helyettesítheti egymást, sohasem lehetnek 
egymás ellenlábasai, ahogyan azt Garai U íszlö  a Telep
rő l írott impresszióinak lelkesültségében (Képes I f 
júság, 1975. szeptember 17.) és P in tér Lajos a Brasnyó 
költészetében szembetűnő megtorpanások ellenszerét 
keresve gondolta (A lföld, 1975. 9.). Brasnyó tudatos 
költő, aki tud írni, s akit képességei összetettebb, át
fogóbb kompozíciókra jogosítanak, ha erre erejéből 
futja; Maurits bizonytalan félmondatokat lúd a vi
lágról, »dadogva«, e félmondatok ferde szögéből lát 
rá a világra, s ez nem okoz számomra dilemmát, ez 
a költői szervezettség hordozója lehet. Maurits verseit



un .iN i.iii a pillanatban látom problematikusaknak, 
.tunkol -lolv.iiimtosun« akar szólni; ezzel önmagát ta- 
»'.>>■ i.i i i io ’ . es versbeszéde menthetetlenül prózává
' . / I l i k u l

V . im  k u l i , -..cinek tartom Maurits verseit, s a továb- 
li .ikhan mint ilyet kísérelem meg körülírni, értékei- 
n- rs togyatékosságalra rámutatni, de már itt meg- 
k<H k.i/t.iiom a föltevést, hogy ha a tudatosságot, az 
elmenvanyagtól való eltávolodást, a gondolati átlénye- 
iiitest követeljük meg ettől a költői magatartástól, ak
kui gyökerében tesszük lehetetlenné, m ert sajátos 
lieNo törvényszerűségétől, létalapjától fosztjuk meg. 
t ’ l-'v gondolom, hogy a naiv művészet szükségszerűen 
lim itül meg a partikularitás szintjén, de ez nem zárja 
ki eleve a költőiséget. A naiv művészet alapvető köve
telménye —  ismereteim  szerint —  az eredeti, a sajá
tos világlátás és az ehhez való kompozicionális követ
kezetesség, vagyis a jelenségeknek az egy sajátos és 
allandó(sult) látószögből (a szubjektum »ferde sik
lóból«) való regisztrálása és arányos elrendezése. A 
naiv művészet esztétikai-kommunikációs lehetőségeit 
tarthatjuk egysíkúbbaknak, korlátozottabbaknak és 
kői ülhatároltabbaknak értéktartományát esetlege
sebbnek és alacsonyabbrendűnek, de ha bennük 
ez. a belső következetesség fellelhető, akkor a konk
rét alkotástól nemcsak hogy nem vonhatjuk meg 
a művészi értéket, hanem az autentikus emberi 
dokumentumban egy varázsosan gazdag költői vilá
got láthatunk meg.

Maurits verseiben érvényre ju t ez a sajátos látásmód 
és a belső következetesség. Maurits mindent a szub
jektumra bíz, mondtuk, a szubjektum sajátos optikai 
lencséjére, ám sohasem hagyja a verset a szubjektum 
változékony és ellenőrizetlen hangulataira is, ami ho
mogén élményvilágát egyszer így, máskor úgy mutat
va, belső töréseket, következetlenségeket, az élmény 
közelsége folytán könnyen érzelgősséget, rész-jellege, 
átlényegítés nélkülisége m iatt feltétlenül öncélúságot 
eredményezne. Maurits verseiben nyoma sincs az ér
zelgősségnek és a maga pillanatnyi hangulatait magya
rázó, azt elfogadtatni akaró élményiségnek sem. 
Maurits a maga sarkított látásmódját akarja befoga
dójával elfogadtatni, versében egyeduralkodóvá tenni, 
emlékanyagának minden atomjában érvényre juttatni. 
Az. ő Telepjén valam i végzetszerű determinizmus irtiatt 
minden mozdulat bármiikor a visszájára fordulhat, 
ahogyan a padlásra épp hogy felhordott eperfalevelet 
támadják meg a selyemhernyók (selyemhernyók), úgy 
semmisülnek meg Maurits Telepjén, változatos mó
don, de kérlelhetetlen törvényszerűséggel, az emberi 
egzisztenciáik, vagy vegetálnak félagzLsiztenciálklkéint, 
hogy létük, létterük mégis —  vagy épp ennek kö
szönve — , megértetlenül, hátborzongató talányosságá
ban és pusztaságában is fogva tartsa a csak látni, 
de a látványtól elszakadva differenciálni már/még 
nem tudó, nem akaró, »k izáró«, vagy »exkluzív« je lle
gű költői képzeletet, ami a naiv művészet velejárója. 
Nem kuriózumok és nem szenzációk keresése ez, ha
nem egy torzító, egysíkú látásmód következetes érvé
nyesítése, az eredendően mauritsi látásmódé, amit, 
pontosabb megnevezés híján, misztikus, szürrealizmus 
e lő tti szürrealizmusnak nevezhetnénk. Ez a torkot 
szorító, misztikus végzetszerűség Dosztojevszkij regé
nyeinek, A Karam azov testvéreknek  a világával tart
hat távoli rokonságot. Lehet, hogy az ú jvidéki Telep 
sohasem volt egészen ilyen, amilyenné Maurits tor
zított látásmódja sarkítja (lehet, hogy Maurits gyer
mekkori társai sem egészen ilyennek őrzik em lékeze
tükben), és jó, hogy ma már mind kevésbé ilyen, 
hugv mind kevésbé »telep«. De Maurits el tud ja  ve
lem hitetni, hogy: ez a T E LE P , a megmagyarázhatat
lan ós elbűvölő gyerm ekkori félelm ek és szorongások 
világa, ahol az embernek sohasem sikerül egészen 
lolállni, okosan szétnézni maga körül, biccenteni és 
egyenesen járni, hogy ez a telep, mint fenyegető lehe
tősége a szociális és egzisztenciális em beri valóság
nak, létezhet. Küzdeni kell tehát ellene, és Maurits 
iigv küzd, mint a valam ikori varázslók: megkísérli 
nrw ti nevezni. S am ikor ez sikerül neki, akkor meg- 
wiimiek hiányérzeteink, akkor költészettel van dől- 
^Mink

S ha ezt várjuk el Maurits verseitől, akikor költésze
tének nyelvi megmunkálafilanságára, kopárságára is 
másképp kell tekintenünk. Egyszerű tényközléseiben, 
soronként újrakezdődő, darabos versnyelvi ritmusá
ban nem abszolút szervezetlenséget látunk, hanem 
a komponálás irányát. Versnyelvének szegénysége, 
metafora nélkülisége mélyen funkcionális, fogyaté
kosságának sokkal inkább az róható fel, hogy vers- 
nyelve nem eléggé kopár, nem eléggé metszetten  sze
gényes; versnyelvi ritmusa nem eléggé darabos, szag
gatottan kattogó —  sokszor az elbeszélés prózanyedvi 
logikájához, máskor, ritkábban, a magyaros (nép
dalos) ritmushoz igazodik. És olykor —  jogos észre
vétel —  valóban bőbeszédű is, mintha erőszakkal kí
sérelné meg kiegyenesíteni világa hőseinek a »járá
sát«. Akkor következik ez be, am ikor kívül kerül az 
élményen, am ikor eltávolodik tőle, am ikor »vissza
emlékezik«, am ikor nem m eri, vagy nem tudja ma
radéktalanul vállalni gyerm ekkori önmagát, egye
dül ő látta világát.

Nem  mentesek tehát Maurits versei az alkotói ki
egyensúlyozatlanságoktól, s ez az írás nem azért 
íródott, hogy elkendőzze azokat. Maurits szegényebb, 
egyszersmind gazdagabb nálunk. Ö —  mindannyiunk
tól különbözve —  még distancía nélkül tudja látni 
a világot, p rim itív  képzelettel (a szót nem köznapi 
értelmében használom), differenciálatlanul. H ogy ez 
a látásmód értékhordozó lehet, hogy Maurits naiv 
k öltő i világa kellhet nekünk, gazdagíthat bennünket, 
abban —  úgy hiszem —  nem szabadna kételkednünk.

danyi magdolna
1975. november 3.

ereszkedő
a
pokolba

Debreczeni József: H ideg krematórium. Fórum, 
Ú jvidék, 1975.

A Hideg krem atórium  dokuimentumragény. Elbeszélő
hőse a szerzővel azonos, aki a második világháború 
utolsó éviében végigjárta az »erőltetett menet«-nek a 
regényben leírt útjait. Nem  a képzelet, az alkotói 
alakítás, az élet esetlegességei m ögötti lényeg intuitív 
megragadása, az önmagunkra ismerés lehetősége fog
ja  végigolvasásra késztetni, aki e könyvet kézbe veszi, 
hanem a száraz tények és a mítoszok köde után a 
megbizonyosodás ingere: egy író vallomása életének 
és az egész emberiségnek egy válságos, pusztulással 
fenyegető korszakáról. Azért olvassuk el e könyvet 
a második magyar nyelvű kiadása után is, mert nem 
a csupán a saját bőrét fé ltő  szenzációvadász írta, ha
nem az eszményeiért, az emberbe vetett korábbi hi
téért aggódó humanista; aki miután a polgári szel
lem i élet labirintusából nem is a fizikai, hanem az 
animális emberiét szintjére kényszerült, s a vegetá
ciójához elengedhetetlen élelem még az állati takar
mány minőségével sem ér fe l —  még ilyen dilemmák 
között gyötrődik: »Egy nagy nemzetet, amely ember- 368



emlékezet óta döntő szerepet játszott a történelem  
minden vonatkozásában, egy nagy népet, amely G oet
hét, K ochot, Beethovent és Röntgent adta a világnak, 
nem lehet elmarasztalni részint kéj gyilkosság, részint 
rablógyilkosság kollektív  bűnében. Ez ellen nemcsak 
az elemző ész tiltakozik, hanem az ösztön is. Másrészt 
viszont tény, hogy a »gondolkozók népének« nyolcvan
m illiós töm egéből szerényen számítva tízm illió  közvet
lenül vagy közvetve érdekelve, sőt foglalkoztatva van 
az emberiség elleni nagy gaztett gépezetében. Tuda
tosan vagy tudattalanul a bűnsegéd szerepe ju t itt 
millióknak. M ié rt ö tlik  hát eszébe oly kevésnek kö
zülük, hogy —  bűnözik. A te rro r nem magyarázza ki
elégítően a kiállás csaknem teljes hiányát. Nyolcvan
m illió  gyilkosról talán valóban nem lehet beszélni, de 
néhány m illió ró l lehet. M indenesetre lehet.« A közvet
len valóságélmény, persze, száműzi a képzeletet, s az 
utolsó rángásig m ozgósítja a létfenntartó erőket. Deb- 
reczeni regénye ezeknek a koncentrációs tábor s/.ö- 
gesdrót-sövényének hatalmas nyomása által viss/.a- 
szorított-megcsonkított, de belülről csak elvétve mei',- 
semmisülő erők pislákolásának, tel-íellobbanásának 
története. Az író emberlátásának elmélyültségére vall
—  s ez szoros kapcsolatban van az olöbb em lített di
lemmájával — , hogy a táborok uraival, akiknek csu
pán a szelleme van állandóan jelen, nem állítja me
reven szembe az áldozatok jobb életre való érdeme- 
sültségét, latens humanizmusát, a jövőre konzervált 
emberségét. A szenvedések átélése és látványa nem 
homályosítja cl éleslátását, és arról számol be, ami 
ténylegesen történik az ilyen hangyabolyokban. Akik 
előéletükben elpuhultak a polgári élet jómódjában, 
itt elsőkként hullanak el. Akiket viszont m ár kint is 
megedzett a létfenntartás, azok szívósan verekszik 
fel magukat a szintén rabokból álló tábori arisztokrá
ciába. A gyámoltalanok, mert nincs erejük elfogadni 
a kinti ordaseszméktől nem sokban különböző játék- 
szabályokat, s képtelenek beilleszkedni a benti lopás
ba, harácsolásba és csörtetésbe, önkéntesen csatlakoz
nak a második világháború sokmillió névtelen halott
jához, a hideg krematórium egy-egy meszesgödrének 
ismeretlen csontvázaihoz.

A regény vallomás-értékét növeli, hogy a narrátor 
nem csinál magából mindenáron szentet. M int a fiz i
kai munkától elidegenedett értelmiségi, kétszeresen 
szenved, s az életért fo lyó  tülekedésben az ő filozo fá
ló morális énje is olykor elhallgat, csák az emberi 
arányokat vizsgáló figyelm e marad lankadatlan, ak
kor is, am ikor naipokig tartó lázas önkívületéről 
számol be. Mindenáron túlélni! —■ a nagy többséghez 
hasonlóan ő is görcsösen kapaszkodik e gondolatba. 
De nem érzékenyül el a saját sorsán, előéletéből alig 
árul el valamit, hiszen ő csupán egy a név helyett 
számjeggyel bélyegezteti tömegből. Nem  köninyezés- 
re késztet hát, hanem állásfoglalásra és ítélethozatal
ra. Ezért m indenekelőtt undort ós felháborodást 
igyekszik kiváltani. Egységes ábrázolásmódja is teljes 
egészében ezt a célt igyekszik szolgálni. Többnyire 
változatos szókincsű, tárgyi fedezetre törekvő egysze
rű mondatokat ír, gondosan elkerülve az írókat ilyen 
téma esetén gyakran magával ragadó szélsőségeiket: 
az önmagáért beszélő szituáció megideologizálását, a 
hangulat nihil-élményének világpuisztulássá duzzasztá
sát, a funkciótlan naturalista részlethalmozást. A 
könyv első oldalától tudjuk, hogy a narrátor túlélte 
a poklot, melynek tölcsérébe Topolyáról, a perem ről 
vele együtt ereszkedünk fokozatosan. Nemcsak azért 
tudjuk m ár előre a kifejlettet, m ert útközben ő sem 
tartja titokban, hanem m ert a regénynek fentebb em
lített jellem zői is elárulják. A főhős m indvégig hig
gadt és kiegyensúlyozott tanú igyekszik lenni, s bizo
nyos távolságból, az elbeszélő és az eseményeket át
szenvedő megkülönböztetését lehetővé tevő distancia 
mellett igyekszik megteremteni a tábor ember alatti 
szintjén is az emberi öröm ök és bánatok teljességét, 
életben reménykedő dialektikáját. Az íróban m indvé
gig megmarad az értelem  egysége, a szellemi és szem
léleti fölény az anyag mocskával szemben, mely csak 
ideig-óráig töltheti ki a jelent, m íg a változó szól elől 
el nem illannaik pribékjeik, s m íg meg nem pillantják 
a szabadságot hozó első orosz katonát. . .  Nem  giccses 
e befejezés, nem lobbantja el a regényt a háború 
utáni felsóhajtásunk hurrá-optimizmusával, m ert a 
szovjet katona nem m egváltó politikai távlatként je le
nik meg, hanem emberként, felszabadítóként. Ausch- 
w itz regényének polgári író játó l az emberi szubsztan
cia féltésének autentikus kifejezésén innen és túl nem 
kérhetjük számon a jövő  társadalmi formájának meg

sejtését, sem az erényeit, s még kevésbé a torzulásait. 
Visszatérve az ábrázolásmódra: a Joyce-on és Faulk- 
neren nevelkedett olvasó, aki a prózában is a belső 
élet am orf szenzációit vagy az intellektus ©lőre kiszá
míthatatlan és kiismerhetetlen játékait keresi, talán 
kissé külsőleges szerkesztésűnek, olykor hosszadal- 
masan tényszerűnek, a belső emberábrázolás nehézsé
geit megkerülőnék, tehát némileg egysíkúnak, olykor 
ápolt stílusú riportnak érzi Debreczeni regényét —  s 
valamelyest igaza is van, mert a prózának a Debre- 
czeniéhez hasonló útját járó  Peter Weiss vagy Hans 
Magnus Enzensberger nagyobb valóságanyagból gyúr
ják intellektuális montázsaikat, nem korlátozza őket 
a hely és az idő egysége. A Hideg krem atórium  jelen
tősége tehát nem elsősorban regény-voltában van, ha
nem okosan és megrendítően előadott anyagában; ab
ban, amit az utószót író Szeli István így fogalmaz 
meg: ».4 Hideg krem atórium  prózai közlésformája  
ellenére is tragédia. Annak ellenére, hogy író-hőse sze
mély szerint nem hal fizikai halált. Prom étheuszi sors 
ez: a költészet tiizét, fényét, m elegét elorzó és embe
rek között szétosztó poéta oktalan és igazságtalan 
szenvedése.«

vajda gábor

e lvá rá s
humor

Régen esedékes adósságát kezdte (részletre) törlesz
teni kritikánk az elmúlt fé l évben, amikor napvilá
got látott néhány igényes írás melyek a vajdasági 
magyar humorról igyekeznek —  lényegretörő módon
— állást foglalni. Külön figyelm et érdemel Hornyik 
Miklós cikke, mely alapjaiban kérdőjelezi meg hu
moros irodalmunkat. (Képes Ifjúság, 1975. június 1.) 
Ez az írás önmagában természetesen nem marad
hat meg végleges ítéletként. Hornyik gondolatait 
folytatni érdemes (ós kell is), akár támogatva, akár 
cáfolva azokat. Folytatást jelent Túri Gábor kritikaja 
az Üj Symposionban, (1975.121. szám) melyben —  amint 
ezt az alcím is jelzi: Széljegyzetek humoros irodal
munk állapotáról —  nemcsak Kopeczky László leg
újabb könyvéről, hanem a vajdasági humor egészé
ről is véleményt mond. Folytatást jelentenek Gion 
Nándor (Ü jvidéki Rádió, 1975. június 20.) és Ko
peczky Csaba (Üzenet, 1975. 8.) írásai is, melyek 
ugyancsak Kopeczky László új kötetéről szólnak, va
lamint Barácius Zoltán és Kopeczky Csaba írásai az 
Évkönyvről az Üzenetben, illetve a Kilátóban.Folytatás- 
nak látom  ezt az írást is, m elyet a vajdasági magyar 
humoristák 1974-es évkönyvének anyagára építek, és 
melyben szeretném (körülírni, megvilágítani humo
ros irodalmunk egy olyan elemét, melyet jellem ző
nek, lényegesnek és bírálandónak tartok.

Hornyik Miklós érveléseit két alapvető ítélet köré 
csoportosítja. Az egyik szerint »m ég  m indig nincs 
nagykorú olvasóknak szóló hum oros iroda lm unk«; 
a másik szerint »m egszabott teljesítm ényre és pon
tos határidőre írn i ugyan lehet, de nevetni aligha«. 
Hogy állást foglalhassak, mindkét tételt ismét mint 
kérdést teszem fel. E lőször is:



1. Lehet-e nevetni a vajdasági magyar humoros 
irodalmon?

Arra a kérdésre, hogy miin és hogyan nevetnek az 
emberek, ma már nagyon nehéz felelni, legfeljebb 
ha valamilyen örökzöld (közhellyel, talán aforizm á
val, vagy esetleg módszeres tanulmányikötettel. Le
szűkítve a kérdést, azt hiszem, van egyfa jta  nevetés 
melyre joggal számíthatnak a Hornyík által legtöbb 
joggal bírált humoreszkek is. Kapit Jaj Apu, szegény 
Apu, a szekrénybe beakasztott téged az Anyu, s az 
én p ic i szívem olyan szom orú! c. darabját nézve 
nemrég az Üj vidéki Színház előadásában, lehetetlen 
volt észre nem venni, hogy akkor nevetnek a leg
többen, amilkor valamelyik szereplő bemondja, hogy 
»ebből sem lesz éne'kes halott«. Nem volt egy szik- 
rányi lelkesedés sem ebben a nevetésben (nem úgy, 
mint a darab egy-két szellemes, váratlan fordulatá
nál), nem is tartott sokáig, meglepetést sem érez
tem benne, vagy magával ragadó jókedvet, nem állt 
mögötte váratlan rádöbbenés —  de nem maradt ki 
belőle egyetlen széksor sem. Egy reflex volt ez a 
nevetés, melyet olyasféle ráismerés vált ki, hogy ez 
az, ez egy olyan vicc (párhuzam, ellentét, szófűzés), 
amilyenen nevetni szoktunk. Egyszer valam ikor ta
lán meg is lepett, hogy »énekes halott«; aztán láttuk, 
hogy mások is nevetni szoktak rajta, és velük tar
tottunk, magunk is használtuk ezt a szókapcsolatot
—  eleinte olyankor, ha fel akartuk lazítani a társal
gást, később inkább olyankor, ha nem jutott eszünk
be idejében valami más kifejezés — , és most mosoly- 
gunk, hogy viszonthalljuk itt a színházban ,is.

Azt hiszem, hogy rádiónk és lapjaink poént érmésé
nek nagy hányada pontosan erre a nevetésre szá
mít; feltételezem  továbbá (egyelőre nem tudnám ele
gendő példával b izonyítani), hogy így van ez a va j
dasági m agyar irodalom  területén kívüleső rendsze
res rádióműsorokkal, lapokban megjelenő humo- 
reszkekkeil is. Olyat írnak, amin nevetni szokás.

Példákat, bizonyítókokat a humorteremtő hozzáállá
sok, mesterségbeli fogások különböző típusai bőven 
szolgáltatnak. Az itt következő példák ugyan nem 
statisztikai módszereikkel bizonyítani, hanem csak 
érzékeltetni akarnak egy jelenséget, de hogy a szó
ródás mégis minél kisebb legyen, valamennyi pél
dát a Marad a gyerek, ha látszik c. kötetből vettem.

• Eszik-e vagy isszák az egyenjogúságot?

Az obiigát nevetést kereső humor egyiik kedvenc va
dászterülete az ötletes szókapcsolatok, hasonlatok, 
szóviccek birodalma. Olyan kapcsolatoké, hasonla
toké és szóvicceiké természetesen, m elyek már régen 
kiállták a nevetségesség próbáját, melyeket a neve
tés pavlovi reflexiként követ. A köz-vicctudat elvár
ja, és ha langyosam is, de m ég mindig honorálja pél
dául, ha azt a 'körülményt, hogy valakinek valam i
ről fogalma sincs, azzal a tréfás hasonlattal fe jez
zük ki, hogy »nem tudja, eszik vagy isszák.« Ennek 
az elvárásnak megfelelően az egyik írásban az afrikai 
törzsfőnök, am ikor a vacsorára megfőzendő áldozat az 
egyenjogúságra hivatkozva védekezik, így reagál; 
»Egyenjogúság? Az m i? Eszik vagy isszák?« (46. ol
dal) Am ikor bevezették nálunk a fogyasztási cikkek 
szabványosítását (különösen a textiliparban), önma
gától adódott és csakhamar közkinccsé (pontosabban 
közhellyé) vált az a poén, hogy em berre (magunkra, 
másokra) mondjük, a JUS szerint való-e, vagy sem. 
Ezért természetes (elvárható), hogy ha valaki arra a 
témára akar viccet csiholni, m it jelent átlagos jugo
szláv nőnek lenni, felhasznál egy ilyen poént is: 
»É n  vagyok kérem az átlagos jugoszláv nő. A JUSZ 
szerint, úgy bizony.« (51— 52. oldal) A szellemi mun
kával kapcsolatban obiligát nevetésre számíthat az a 
szóvicc, hogy: »A  szellem i munkát nem szellemek 
végzik .. .« (55. oldal) Ehhez társul természetesen: 
»V égü l m egem lítjük  a rohammunkát is, am it nem 
rohanva kell e lvégezni. . .  (57. oldal).

A diák-viiccfaragásnak ősrégi fogása a frissen tanult, 
sajátos területen használatos szakkifejezéseket más 
területre alkalmazni, és így eljátszani a furcsa- 
-komoly szavakkal. Ilyen szókapcsolatok állandóan 
újratermelődnek és némelyikük (k i tudja már, m ióta) 
jellegzetes kelléke lett a szellemeskedő beszédnek, vagy 
pedig —  elég gyakran —  idővel lekopott róla a tréfás 
jelleg, ós nem szójátékként, hanem egyszerű kifejezés
ként honosodott meg az eredetiinéi szélesebb terüle
ten. Lassanként ez a sorsa annak a —  humoreszk
jeinkben még mindig a tréfás szófűzés igényével fel
bukkanó —■ kifejezésnek, hogy: »szenvedő alany« 
(természetesen nem nyelvtani értelmezésben — 55. 
oldal és más helyeken is).

Am ióta léteznek labdarúgásról folytatott beszélgeté
sek, a gól nélküli, 0 : 0-ás eredmények egyik legel
használtabb (m ár Hacsek és Sajó párbeszédeiben 
sem frissen ható) vicovonzata a WC-re való asszo- 
ciálás. Ezért tehát az elvárásnak megfelelő ez a zá
rósor: »V ádolom  a W C-ajtókat is a sok 0 : 0-ért!« 
(116. oldal).

A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk. Ér
dekes lenne eredetüket is vizsgálni. Néhány eset
ben ez megállapítható, gyakran azonban követhe
tetlen távolságra vezetnek a szálak. Az sincsen egé
szen kizárva, hogy Isaac Asimovnak van igaza, 
am ikor egy rövid science-fiction novellájában el
mondja, hogy hosszas fáradozások után a kompute
rek kimutatták, hogy az örökösen vándorló, határo
kat nem ismerő viccek nem is föld i eredetűek, egy 
magasabb civilizáűió szórta be közénk, hogy reagá
lásunkat figyelje, mint kísérleti patkányokét.

Szóval többféle magyarázat lehetséges. Bizonyos azon
ban, hogy eredetük nem irodalm i. A humoreszk csak 
másodlagos médium. Az eredeti közeget vidámestek 
vagy tanterem, értekezletek vagy egyéb társadalmi 
összejövetelek képezik, m elyek eléggé széleskörűek ah
hoz, hogy ritualizálódjanak, és ezáltal m egfelelő rezo- 
náló felületet biztosítsanak a bemondásoknak. (2— 3 
ember közt fo lyó  párbeszédben, beszélgetésben nem
igen képzelhetők el »beköpések«.) A szokásos bemon
dások sikerét kétszeresen védett helyzetük biztosít
ja. Először is, sikerül kivonniuk magukat annak az 
egyre általánosabb és egyre divatosabb megállapítás
nak a konzekvenciái alól, hogy »maga a rituálé unal
mas«, mert élvben mint a rituálé megbontása lépnek 
fel. Ezen nem változtat lényegében az sem, hogy ez 
a kiugrás, bontás legtöbbször csak látszólagos. Egy 
olyan sémának a bontása, mely virtuálisan létezik 
csak —  mint például az ex cathedra tanítás eszmé
nye, mely ma már szinte kizárólag csak retorikai tám
pontként szolgál az oktatóknak, akik értekezleten 
vagy asztaltársaságban bizonyítani akarják ú jító vol
tukat és elmondják, hogy eltávolodtak az ex cathed
ra tanítás elvétől. (E  poénnek az az előfeltétele, hogy 
gondosain őrizzük a képzetet: még miindiig az ex 
cathedra az elv, ez az általános eszmény.) Másodszor, 
a lázadás kényelmetlen kockázatában sem kell osz
toznunk, mert valójában nem történt kiugrás. A be
mondások nem tagadásai, hanem szerves részei a 
tényleges struktúrának és rituálénak. Éppen annyira 
törvényszerű tartozékai az oktatás ceremóniájának, 
értekezleteknek és egyéb összejöveteleknek, mint pél
dául a felelés vagy a felszólalás. Ezért nem marad 
el a nevetés, hangozzék el bár századszor is, ugyan
abban a környezetben, hogy valaki egy szenvedő 
alany, vagy mondjuk, hogy helytelen összekeverni a 
szezont a fazonnal.

Vidámestekre könnyen átültethetők a köziismert be
mondások. Az ambivalens mítoszteremtóst ós mítosz
rombolást elváró közönség, közös megkönnyebbülés
sel, beéri az utóbbival. A nézők eljutnak a felis
merésig, hogy »a  művészetben is a saját környeze
tükből már ismert háziviccek járják «, nem kell igye
kezni felnőni hozzá; és a nevetésben egy közös oso- 
porttudat kontúrjai derengenek. Az a kérdés, hogy 
működnek-e ezek a mechanizmusok akkor is, ha a 
csoporfiinerciák erővonalain kívül, kritikusabb ma
gányunkban szembesítődünk a jó l ismert szófűzések
kel, fordulatokkal. Szellemesnek ítéljük-e meg így is 
azt, amin összejöveteleken nevetni szoktunk? Nem 
akadnak-e meg reflexeink annál a —  nyomtatás által 
jobban hangsúlyozott —  igénynél, hogy író i ötletként 
ismerjük el azt, amin nevetni szoktunk?



• Chait noir

Az elvárásos humor jellegzetessége, hogy —  egy-egy 
beidegződött humorképlet felismerésétől várva ha
tást —  nem a hiteles életből, hanem inkább a több
szörösen hitelesített humorhagyományból indul ki. 
Nem megtalálni igyekszik a nevetségest ■— ebben a 
hozzáállásban Karinthy a valódi huimor zálogát lát
ja  — , hanem egy újabb példával bizonyítani. Ennek 
a magatartásnak a következménye, hogy humoreszk
jeinkben nemcsak olyan fordulatok és helyzetek is
métlődnek, melyek már objektíve kimerültek és 
szinte lehetetlenné tesznek egy alkotói hozzáállást, 
hanem kötelező erővel ismétlődnek egyes helyzetek 
jelölésére alkalmazott konkrét jelképek  is, melyek 
mint betanult színpadi párbeszédben a végszó, vonz
zák a partner reagálását, a nevetést. Így  jutunk el 
oda, hogy egyik —  egyébként ötletesen induló ■— hu- 
moreszkben a következő jelképek mutatják egy sznob 
küldött dilemmáit: »Am ennyiben a feleségéről kony
haszag árad, és nem eredeti párizsi Chat nőire, meg
szólják a coctail-partikon. Ha viszont Chat noire-t 
áraszt konyhaszag helyett, az utcán szólják meg, ta
lán éppen ö n ö k .« (26. oldal) Az író a felvágó ele
gancia jelképét nem egy valós környezetben igyek
szik megtalálni, felfedezni, hanem azt a szimbólu
mot alkalmazza, melyen az adott szövegkörnyezet
ben nevetni szokás. Humoremlékezetünkben a Chat 
noir az, amit m int elegáns végletet szembeállítanak 
a konyhaszaggal, ós ez kötelezően így marad akkor 
is, am ikor az író  is, az olvasó-hallgató-néző is na
gyon jó l tudják, hogy a Chat noir m ár évtizedek 
óta nem tartozik sem Párizsban sem Újvidéken a 
sikkes illatszerek közé. Ez azonban továbbra is a 
leghumoreszkszerűbb illatszer.

Ugyanezt a logikát követve, egy igazgató szobájában 
a tékozló reprezentálást természetesen —  ha nem is 
annyira inadekvát módon, de mindenesetre teljesen 
elvárhatóan —  a külföldi cigaretta és skót whisky 
jelképezi (38. oldal). M ert ezt a szituációt pontosan 
ezekkel a szimbólumokkal szokás viccesíteni.

A megmosolyogtató tudatlanságot, pontosabban a 
francia nyelv és Párizs nevetségesen felületes isme
retét persze az illusztrálja, ha valaki Tour de Fran
cé helyett Túr de Franc-ot mond, összekeveri a la
vórt ós a Louvre-t és elmondja, hogy a Sampon E li
zán sétált. (69. oldal.)

Ez a magatartás tulajdonképpen másolata a közéleti 
beszédben szélesen meghonosodott attitűdnek, fe l
szólalásoktól kezdve a temetői búcsúztatókig. V eri
fikált szólamokat keres sok megszólalás, bevett szó
kapcsolásokat, fordulatokat, melyek ilyen vagy olyan 
tartalomnak szimbólumává lettek és feleslegessé te
szik, hogy valaki ismét a tartalomból induljon ki, 
keresve az annak legjobban megfelelő kifejezést, 
jelképeket, szókapcsolásokat, fordulatokat. (Lehet, 
hogy így a félreértések is jobban elkerülhetők.) A 
nap-nap után következő újságcímek feltűnő hason
latossága, sőt gyakran teljes azonossága bizonyítja, 
hogy lassan elfe le jtőd ik  az a lehetőség, hogy egy 
esemény esetleg új címet is követelhetne. Ehelyett 
az esemény szerepe az, hogy a meglevő cím eket bi
zonyítsa újabb példával. A gyászbeszédek csak egé
szen ritkán indulnak ki magából a gyászból, sokkal 
inkább építenek a gyászt m ár közismerten fém  jelző 
fordulatokra. (Ez nem csak könnyebb, biztonságo
sabb is.)

Az alkotói magatartásnak ilyen visszaszorulása ter
mészetesen nem új jelenség a közéletben és nyilvá
nos beszédben, ós megértéssel tekinthetünk rá, ha 
nem is lelkesedéssel. Összeegyeztethetetlen azonban 
a művészi magatartással, hogy ne a változó és meg
újuló valóságban kutassuk újra meg ú jra a nevet
ségest, hanem ugyanannak az (akár vélt, akár tény
leges) elvárásnak igyekezzünk újra meg újra m egfe
lelni, felmutatva ismételten a közismerten nevetést 
vonzó végszót.

A Chat noir és az obiigát nevetés holdudvarának 
vonzásában az író helye eltolódik: nem azok közt áll 
már, akik alkotják, termelik, hanem azok között, 
akik fogyasztják a humort, a nevetségeset.

• »Beszélni úgyis könnyebb, mint dolgozni«

A humoreszkirodalom fénykorában, a két világhábo
rú között, kialakult —  vagy megosontosodott —  né
hány észrevétel, igazság, é letfilozófia i magatartás, 
mely erősen magán viseli a polgári társadalom ízlé
sének bélyegét, és amely azóta is imperatívuszként 
jelentkezik. Akkor is, ha m ár újszerű csomagolásban 
kínálva sem tud az ötlet újszerűségével hatni.

A 20-as, 30-as években, am ikor a továbbra is feltörő 
polgárság már nem a kérlelhetetlen, puritán, pénz
gyűjtő-vakond életform át ápolja, hanem nagyon is 
a napvilágon, fényességben igyekszik élnii, a közélet
ben, sportolva, mecénásságot vállalva, óvatosan ka
cérkodva a bohémséggel is, ekkor (persze nem elő
ször a történelemben) a munkának egy olyan filozó
fiai (vagy inkább bölcselkedő) beállítása válik diva
tossá, mely nem a merev utiíitarizmust helyezi elő
térbe, hanem sokkal oldottabb, és helyet enged az 
iróniának is. Nem  stílszerű már társaságban elme
sélni egy —  akár eredményes —  lázas pénzhajhászó 
kampányt. Ezt szemérmesen kezelik azok is, akik
nek továbbra is ehhez kötődik minden ambíciójuk 
és energiájuk, mint ahogy stréber diákok is szemér
mesen titkolják, hogy sokat tanulnak. Ebben a klí
mában szimpátiára és mosolyra találnak a bohém 
nem-dolgozó humoreszlk-figurák, akik nem dolgoznak, 
elmulasztják a kötelességüket, m indenféle kifogáso
kat találnak, vagy ad absurdum lusták. íg y  alakul 
ki egy humoreszkszerű (humoreszkvilágban hiteles) 
feldolgozás-sablonja a munka témájának, mely ma 
is abszolút érvénnyel jelentkezik. (Ebben természete
sen nem azt kifogásolom, netán humoreszkjeink té
ves ideálokat követnének. Ez értelmetlen vád lenne, 
mert a lusta, az élet könnyebb oldalát kedvelő, a 
munkát lebecsülő humoreszkfigurák —  ha rokon
szenvesek is —  nyilván nem azzal a célzattal és nem 
olyan áttétel nélküli didaktikus formában, nem olyan 
meggyőző erővel állnak elénk, hogy példaképet al
kothassanak. Továbra is abban látom a problémát, 
hogy a mai szerzők a már »meghumoreszkesitett« 
valóságot igyekeznek újabb —  esetleg néhány idő
szerű kellékkel díszített —  példákkal igazolni, ahe
lyett, hogy újra az amorf, még feltérképezetlen való
ságban keresnék a nevetségest.) Az ilyen magatartás
ra vonatkozó tréfák, akárki is ír ja  őket, természete
sen elcsépeltek, és nem csoda, ha nem találunk kü
lönösen hatékony bírálatot, vagy magával ragadó jó 
kedvet abban a mondatban, hogy »Beszélni úgyis 
könnyebb, m int dolgozni.« (54. oldal) És nem lelke
sít ez a József Attila parafrázis sem: »dolgozni o l
csón és szépen / ahogy azt tették régen / ma már nem  
érdemes.« (58. oldal)

Szintén a 20-as, 30-as években vált gyakori humoreszk- 
témává a iszínésznőjelölt, aki karriert akar csinálni, 
és ide kapcsolódik a kötelező fordulat, miszerint a 
lánynak tehetsége nemigen van, és ezt testi bájaival 
igyekszik pótolni.

Ezért akkor is, most is, és valószínűleg ezentúl is: 
»Szóval színésznő szeretne lenni.Sajnos ma már ah
hoz is kell tehetség. —  Az van is. Azonnal megmuta
tom. Hova rakjam  a ruhám at?« (198. oldal)

Ezzel rokon a kipróbált humoreszktéma: a férfiak 
komoly elfoglaltságukban, egy csinos nőt meglátva 
irracionális dolgokat cselekszenek. Ezen a fordula
ton is nevetni szokás. Ezt a szelet igyekszik vitor
láiba fogni az a humoreszek, melyben a falusi válasz
tógyűlés szervezői kombinéban söprögető lányokat 
állítanak az emelvényre, miközben kellemetlen kér
désekre kell válaszolniok, maj d monokli n is leányok
ra bízzák a megválasztandó jelöltek propagálását, 
hogy az ülés részvevői minden magyarázatot elfo
gadjanak, és megszavazzanak minden javaslatot. 
(133— 136. oldal).

A humereszk-alapigazságok közé tartozik az az —  is
mételten észrevétel igényével felbukkanó — megál
lapítás is, hogy N IN C SE N  PÉNZ. E motívum nélkül



nemigen képzelhető el egy vicclapszám (nálunk sem, 
külföldön sem igen). Több ízben jelentkezik az É v
könyvben is. Például: »A  pénznek nincs szaga■ Talán 
azért nehéz kiszim atolni a gyülekezési helyét.« (148. 
oldal) »H a  esetleg van akkor K Ö N N Y E L M Ű E N  K Ö L T 
JÜK. Takarékossági világnapon is.« (150— 151. oldal)

Valam ivel újabb keletű az az alapmegfigyelés hogy A 
K IS IPAR O SO K  SOKAT KERESNEK . (Lásd a 160— 
161. oldalon: A hősnek ismét nincsen pénze, a bank 
sem ad kölcsönt, erre autójavítással kezd szélhámos- 
kodni, dúsgazdag lesz, és m egfordul a helyzet, ezen
túl a Bank könyörög neki egy kis kölcsönórt.)

Ide tartozik az a megállapítás is, hogy AZ ÜJ LAK Á
SOK ROSSZAK (171— 172. oldal), vagy hogy AZ É T 
TERM EKB EN  ROSSZ É TE LT  SZOLGÁLNAK FEL.

Ismétcsak félreértések elkerülése végett, hangsúlyozni 
szeretném, hogy a motívum ok ismétlődésében nem 
valami plágiumgyanús jelenséget látok. Vannak a 
szépirodalom egyéb területem is állandóan visszatérő 
motívumok. A  humoreszk-alapigazságak helytálló 
voltát sem szándékozom vitatni. A nehézségek abból 
erednek, hogy a humoreszk mint műfaj (legalábbis 
mindmáig uralkodó koncepciójában) nem tűri a sze
replők pszichológiailag árnyalt egyénesítését. Az ala
kok szigorúan funkcionálisak, mint egy-egy ötlet hor
dozói, m egjelenítői. Az ötlet, az alaphelyzet dominál 
minden egyéb vonatkozásban is, tónusa átüt a rész
letek színezésén, bordázata közvetlenül kitapintható. 
Egy ilyen konstrukció nem szavatol teherbíró képes
séget. Az ötletek, fordulatok, alapigazságok hamar el
kopnak, különösen ha a részletek sem a m indig újra
értékelendő valóságra, hanem bevett nevetésreflexek
re (chat noir-ra, szenvedő alanyokra stb.) épülnek. És 
így egy felismerést nem is kell sokáig variálni, hogy 
az olvasóinéző-hallgató tudatában a válóság leleplezé
se felcserélődjön egy mási'k felismeréssel: »E z az, 
amin nevetni szoktunk«.

Ezért talál pontosan célba Pintér egyik aforizmája: 
»Bosszantó, hogy a hum orista m ár születése e lő tt ki 
van téve annak, hogy elírják előle leendő ö tle te it.«

2. Van-e szépirodalmi mértékkel pozitívan érté
kelhető humoros irodalmunk?

Hornyik megállapítását — »m ég  m indig nincs nagy
korú olvasóknak szóló hum oros irodalm unk« —  nem 
úgy értelmezem, mint egy felnőtteknek szóló humo
ros irodalom  számonkérését, am ikor a gyermekekhez 
szóló m ár megvan, hanem mint kétségbevonását an
nak, hogy létezik dicsérhető irodalm i szinten mozgó 
humoros irodalmunk. Ezen a tételen nehéz tovább- 
gondolikodni, ha nem közeledünk előzőleg (vagy egy
úttal) egy másik kérdéshez, ahhoz, hogy m it értünk 
humoros irodalmon.

André Breton híres humorantológiájában (Anthologie  
de l ’hum our n o ir) többek között a következő írók is 
szerepelnek: Swift, Sade, Fourier, Poe, Baudelaire, Le- 
wis Carroll, Niietsche, Rimbaud, O’Henry, Gide, Al
fréd Jarry, Apollinaire, Kafka, Prevert, Sokan legis
mertebb műveikből választott részletekkel. Egy ilyen 
válogatás a humornak, humoros irodalomnak kétség
telenül igen széles és sajátos koncepcióját tükrözi. 
Az is kétségtelen, hogy a Marad a gyerek, ha látszik 
szerkesztői egy másmilyen koncepcióból indultak ki. 
(Ezt nézetem szerint korrektül és következetesen va
lósították meg.) A  kötet előszavában megállapítják: 
»Jugoszláviai magyar irodalm unk egyre bujább füvész- 
kertjében a vers, novella, regény, dráma, esszé begó
niája, leandere, rózsája, szegfűje, estikéje m elle tt m ár 
régóta o tt v ir ít  a hum or, a szatíra kikiricse is«. Nem 
a versben, regényben, novellában stb. keresik tehát 
a humort, a szatírát, hanem csak egy azokkal pár
huzamosan létező specializált műfajban: humoresz
kekben, humoros karcolatokban. (És természetesen a 
karikatúrákban, m elyekre ezen írás keretein belül 
nem térek ki —  mindenképpen külön hozzáállást és 
tanulmányt érdemelnek.) Ezen a helyen meg kell em
lítenem, hogy e m űfa j szoros keretem belül évköny
vünkkel nem kell különösképpen szégyenkeznünk. Azt 
hiszem, hogy e válogatás egyes darabjai nem maradnak 
el a Ludas Matyiban  hétről hétre m egjelenő írások leg
többje mögött, nem választja el őket nívókülönbség

a Jezben, a Kerem puhban, vagy a Pavlihábán meg
jelent, m egjelenő írásoktól. A Punchban megjelenő 
humoreszkekben is m egfigyelhetők azok a sablonok 
ós üresjáratok, melyeket az előbbiekben igyekeztem  
körülírni. Magával a m űfa jja l lenne baj?

Ha egy kicsit bizarrul is hangzik —  igen! A humo
reszk nehézségeit Karinthy is látja már, aki kétség
telenül a legmagasabb irodalm i szinten és bravúro
san művelte e műfajt. A humoreszik széleskörű po- 
pularitása hatalmas nyomást gyakorol a szerzőre, szin
te azt várják el tőle, hogy napról napra új művel je 
lentkezzen. (Azt, hogy ennek a keresletnek igyekszik 
meg is felelni, természetesen anyagi okok is sugall
ják.) Közben érzi, hogy szétforgácsolódik ereje, te
hetsége, a legnagyobb művek megíratlanul maradnak, 
egyre nehezebb szembenézni fiatalkori terveivel, én
jével. (Lásd Karinthy több naplófeljegzzését és a Ta
lálkozás egy fia ta lem berrel című novelláját.) Sok író
nak Karinthy után nem marad ideje (gyakran szándé
ka sem), hogy újra meg újra a jelenben, a valóság
ban keresse a nevetségest, és a könnyebb ellenállás 
vonalán haladva megelégszik a már kialakult (és el
fogadott) humoreszkvalósággal; ugyanazt az elvárást 
és már reflexszé váló nevetés-reakciót igyekszik a vég
telenségig kamatoztatni. Továbbcsigázva a már apadó 
humorlehetőségeket és páratlan konzervativizmussal 
ragaszkodva az elvárásnak m egfelelő  szókapcsolások
hoz, fordulattípusokhoz, az író egy meghatározott 
humortípusnak egyre inkább fogyasztója, s nem alko
tója. A humoreszk sorsát ez a fáradás és megújhodás
ra való képtelenség két irányban is befolyásolja. E lő
ször is, a humorra szakosított újságokban, vicclapok
ban egyre inkább veszíti pozícióit, több teret kap a 
karikatúra, montázs, képregény, fénykép és a heti hí
rek ritmusának m egfelelő időszerű karcolatok, mint 
például Art Buchwald írásai, vagy a Le Canard en- 
chainében m egjelenő szövegek; az angol értelm iség 
körében igen népszerű Privá té Eye mint valam i aniti- 
-újság jelenik meg, főanyaga a napilapok és hetilapok 
különböző rubrikái (politikai hírektől a sporttudósi- 
tásokon át a képregényig) modorosságainak karikíro- 
zása. Sajátos új form ákat fedez fe l az amerikai M AD  
és más lapok is (beleértve a Ludas M atyit és a Je lt 
is). Ezek az új humorlátási form ák nincsenek sem 
felruházva, sem megterhelve a klasszikus (és konzer
vatív) humoreszk dilemmájával: »szépirodalm i művet 
alkotni, vagy megfelelni a heti normának«.

Másodszor, sorozatgyártás —  ós esetleg dilemmák, 
habozás —  közben, bekövetkezik egy funkcionális sza
kadás. Egyre több az olyan író, aki teljes munkaidő
vel (és semmiképpen sem lebecsülendő munkával), 
teljes állásban csak humoreszkeket ír, hétről hétre 
esetleg többet is. Kialakul egy sajátos új hivatás.
A könyv szerkesztői a humornak e sajátos megjelené
si form áját tartották szem előtt. Így  a kötetben nem 
szerepel Domonkos néhány verse (például az Atom - 
halál), Gion vagy Ném eth István prózája, Tolnai, vagy 
Pap József egyik-másiik verse. Néhány író, aki egyéb
ként szerepel a kötetben, nem azzal a munkásságával 
szerepel, mellyel rangos (vagy éppen kimagasló) he
lyet v ívott ki magának a vajdasági magyar irodalom 
ban, hanem szigorúan humoreszkkel, humoros kar
colattal. (Pedig Gál László verseiben, vagv M ajtényi 
Mihály regényeiben vagy novelláiban, például, nem 
lenne nehéz humort is találni.) A válogatás forrásai
ként megmaradtak az Ü jvidéM  Rádió Vidám műsorá
ban és a lapokban (elsősorban a Grimaszban) hétről 
hétre megjelenő írások.
íg y  feltehető a kérdés, hogy lehet-e Breton antoló
giáját használni összehasonlítási alapul, és tulajdon
képpen helyesbe —  amint ezt Hornyik teszi —  Örkény, 
Orwell, Lem  vagy Roth prózáját használni mérceként, 
mellyel az Ú jvidéki Rádió Vidám  műsorában és a la
pokban megjelenő humoreszkeket, humoros karcola
tokat mérjük. Erre persze nincsen egyszerű válasz, 
ha csak meg nem akarnánk hirtelen válaszolni azit az 
előbb akadémikussá vált, m ajd banalizálódott (és va
lószínűleg m indig rosszul feltett) kérdést, hogy hol 
a határvonal művészet és nem művészet, szépiroda
lom és publicisztika között.
A határok elmosódnak, talán feleslegesek is, de tuda
tában kell lennünk annak, hogy nem megállapodott, 
hanem mozgó felületekről van szó. Az elvárt humor 
és obiigát nevetés vonzásában a humoreszk távolodik 
a szépirodalmi mércék erőterétől.

várady tibor
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A továbbiakban rendszeresen m egjelenő Folyóira t
szemlénk nem egy-egy fo lyó ira t részletes ism erteté
sét tűzi feladatául, hanem folyamatosan kísérve a 
kulturális, művészeti, kritikai, filozófia i, pszichológiai, 
társadalomtudományi és szociológia i kérdésekkel fog 
lalkozó jugoszláv és magyarországi folyóiratokat, 
igyekszik ism ertetn i azokat a témákat és kérdéseket, 
amelyre szerintünk érdemes külön is fe lh ívn i olva
sóink figyelm ét. Témaválasztásainkat elsősorban la
punk érdeklődési köre határozza meg. Ügyszintén azt 
is, hogy e két kultúra szellem i horizontjának figyelé
sére vállalkozunk, nemcsak a m egjelenő könyvek, ha
nem a fo lyó ira tok  olvasása szintjén is. A kétoldalú  
kitekintésnek ez a form á ja  elevenebb, sokrétűbb tájé
kozódásra ad lehetőséget a jugoszláv és a magyaror
szági szellemi életben m in t amennyire ezt a lassabb 
ütemben m egjelenő könyvek olvasása lehetővé teszi- 
És rem éljük, hogy ez a két, a m iénkkel legközvetle
nebb kapcsolatban á lló  szellem i horizont hozzásegít 
bennünket a magunk kultúrkörének gazdagításához 
és sajátosságánák megerősítéséhez.

H O R AN YI ÖZSÉB V IZ U Á L IS  S ZÖ V E G E L M É L E T  cí
mű tanulmányában (FOTÓM ŰVÉSZET, 75/3) abból 
indul ki, hogy a vizuális szövegelmélet (vagy vizuá
lis szemiotika, röviden: V iSZE ) érvényességi körének 
meghatározásakor a LÁ TV Á N Y  terminusa kulcsfo
galom. A LÁ TV Á N Y  fogalm át többféleképpen meg le
het határozni (pl: a látvány »az, am it a világból egy
szerre, m integy egységnek fe lfogo tt képként lá tu n k «). 
Horányi vizsgálata során csak a látvány mesterséges 
eseteivel foglalkozik, ezeket KÉPnek nevezi. Tanul
mánya arra épül, hogy elméleti úton bizonyítsa, »nem  
az adja a kép lényegét, hogy m it jelent, vagy m i az 
érte lm e«, sokkal lényegesebb vonása a KÉPnek az, 
hogy »egy kom m unikatív akció részmozzanata«, a 
»V iS Z E  érvénye alá tartozó jelenségek m od e llje « pe
dig minden esetben egy-egy komuniikatív akció. H o
rányi a K É P  terminusnak a köznyelvi használatban 
elmosódott jelentése miaitt e fogalom  további árnya
lására bevezeti az IK O N  terminust is. Ilyen értelem
ben tehát a K É P  kife jezést a » kontextusba helyezett, 
ille tő leg a kom m unikatív akció mozzanatának össze
függésébe ágyazott je lenség« megnevezésére használ
ja. Az IK O N  terminus pedig (eddigi jelentéseitől el
térő módon) Horányti használatában »az izolált, a 
kom m unikatív akció többi mozzanatától elválasztott 
je lenség« megnevezésére szolgál. A K É P  effa jta  d iffe
renciálásának következtében világossá válik, hogy a 
kép nem függetleníthető kontextusától, a szóban for
gó kommunikatív aikció egészétől (attól a mozgástól, 
amely a kép megtekintése során az adó és a vevő 
között megy végbe), »ugyanazt az IK O N t más és más 
kontextusba ágyazva, e ltérő  m ódon használva más és 
más képpel áll szemben befogadója (a vevő) s ennek 
következtében a hatás sem ugyanaz.«

»Az IK O N  használatának konkrét m ódja  —  írja  H o
rányi —  determ inálja  a K É P  szemiotikáját, vagyis a 
használat m ódja  m integy k iem eli az IK O N  potenciális 
szem iotikájából azokat a »m ozzanatokat«, amelyek a 
K É P  sikeres funkcionálásához szükségesek«. Ennek 
alapján igazolódik be az a tétel, hogy nem a kép je 
lentése a mérvadó, a K É P  szemlélésekor »az IK O N  
potenciális szem antikája« csak irányadó lehet. A kép 
funkcionálása azáltal valósul meg, hogy a befogadó
ban valamilyen hatást vált ki. A  K É P  szemlélésekor 
létrejövő kommiuniikatírv akció cé lja  pedig az, hogy 
a nézőben valam ilyen hatást váltson ki, hogy valam i
lyen »következm énye« legyen. Horányi k ife jti azt is, 
hogy a következmény elérésének két m ódja van: 
» Egyik esetben a kép következménye, hatása magá
ban a képben gyökerezik, s lényegében a képet kon- 
stituáló kódok alapján fe jt i  ki. A másik esetben csak 
azt mondhatjuk, hogy az adó a kép által éri el a ha
tást, a szándékolt következményt.«

Horányi tanulmánya világosan rámutat arra, hogy 
a jelentés kutátása csak a képeknek igen kis számú 
típusában értelmes ós célravezető (ilyen képtípus pl: 
X. Y. fényképe útlevelében), a legtöbb esetben funk
cionálásának kutatása a mérvadó. Horányi tanulmá
nya fontos megállapításokat tartalmaz minden mes
terségesen létrehozott vizuális jelenség adekvát be
fogadásának, »használatának« terén.



A F ILM K U LTÚ R A  75/4 száma részletet közöl Jurij 
Lotman Szem iotika kinő i p rob lem i kinoesztetiki cí
mű könyvéből A színész játéka a film ben  címmel. 
Lotman a színészi játék vizsgálatában abból indul ki, 
hogy a filmművészet két hagyomany perspektívájában 
jön létre: a film híradó és a színház hagyományából. 
A »film kocka szemiotikái struktúrájában« az ember 
egészen sajátos helyet foglal el, helyzetét jó l érzékel
teti a színházi színésszel és a film híradó emberalakja
ival való összevetés. »A  színházban bele kell helyez
kednünk a színdarab feltételes valóságába«, ezzel 
szemben »a  f i im i alakokat eleven embereknek kell 
fe lfognunk«. »Az egyik esetben jelekként használjuk 
fe l a valóságot —  fogalmazza meg Lotman a szemi
otika nyelvére ford ítva  e két jelenséget — , a másik
ban pedig a je leket használjuk valóságként«. A játék
filmnek ez a kettős eredete egyfajta ellentmondást 
teremt az ember fiim i alakjának vonatkozásában. A 
színházban a színész játéka élesen kiemelkedik a hát
térből, a díszletből, amely »a  közlés alapvető hordozó
jává teszi ő t«. Ezzel szemben »a  színész játéka a f ilm 
ben szem iotikái szem pontból olyan közlést jelent, 
amelyet három  szinten kódoltak: 1. a rendezőin, 2. a 
mindennapi viselkedés szintjén  3. a színészi játék  
szintjén. Ügyszintén je llem ző eltérésnek tekinthető az 
is, hogy a színházi színész igyekszik m ind teljesebben 
belehelyezkedni a szerepébe, a filmszínész viszont két 
lényegben je len ik m eg: m int az adott szerep alakító
ja  és m in t valamilyen film m ítosz «. A  film  sajátsága, 
hogy jobban kötődik a művészet határain kívül eső 
élethez, »sokkal inkább te lítőd ik a kor általános, nem  
művészi kódjaival, m int bármely színházi előadás«. 
Ám látszólagos természetessége ellenére a filmszínész 
játéka tele van »másodlagos jelentésekkel, úgy jelenik  
meg előttünk, m in t je l vagy olyan jelek láncolata, 
mely a kiegészítő értelm ek bonyolult rendszerét hor
dozza«.

A filmszínész játékának lényegbevágó sajátságát »a  
színházi figura  sokkal egyértelm űbb« voltával szem
ben »a  felhasznált kódok sokfélesége, a szemantikai 
szervezés sokrétűsége és bonyolultsága határozza 
m eg«. M indezt a film  eszközei teszik lehetővé. Első
sorban a montázs, például: a részletek ismételt ábrá
zolásának a lehetősége, amely képes a metaforikus 
nyelv létrehozására; az a körülmény, hogy az egyes 
epizódok felvétele nem az elbeszélés időrendi sorrend
jében történik; s végül az a sajátság, hogy a film  
»darabokra tudja bontani az em ber külsejét és eze
ket a szegmentumokat időbelileg folyamatos lánccá 
tudja felépíteni, az em ber külsejét elbeszélő szöveggé 
alakítja át, am i az irodalom  sajátja, és el sem képzel
hető a színházban«.

Đevad Karahasan az IZRAZ 75/8— 9 számában a szín
házi nyelv szem iológiájával foglalkozik. (S em io log ija  
kazališnog jezika) Karahasan szerint a színháza elő
adásban a színész képezi »az üzenet és az üzenetek 
»a d ó já t«, azt a m édium ot, amelyben inkarnálódik az 
in form áció «, a színész játéka pediig az a »szintakszis, 
amely jelentéssel ruházza fe l a több i elemeket, ame
lyek az előadás külső arch itektúrá ját a lkotják .« Ma 
ga a színházi előadás azonban nem képezheti a sze- 
m iológiai kutatások tárgyát, m ivel önmagában nem 
tekinthető zárt struktúrának, az az anyag ugyanis, 
amelyben megvalósul, nem más, mint a színész, te
hát élő ember. A  színházi előadás globális struktúrá
já t az egyes színészi játékok szervezett összessége 
képezi: az ún. parciális struktúrák, amelyeket egy 
ideális struktúra határoz meg. De a színészi játékok 
összessége is parciális struktúrának számít a szín
házi előadás egészén belül. »M indez feltételezi, hogy 
a színházi előadás rendelkezik egy ideális szkémá- 
val —  ez az előadás langue-a, m inden egyes előadás 
pedig ennek a szkémának az újraszervezését jelen
ti, a kód (ille tő leg  a meta-szisztéma) konkrét izáció- 
já t —  ez az előadás parole-ja.«

Karahasan szerint a színházi kommunikáció egészé
ben a szónak sajátos helye van; és az előadásban 
mitikus-poetikus dimenziókkal telítődik. Abban a 
konkrét akcióban valósul meg, amely »bezárja« a 
színész és a néző közötti >wüsszatérő kapcsolás« kö
rébe. »A  „színházi k ibernetika” visszatérő kapcsolása 
sajátságos paradoxon  —  írja  Karahasan — , a szín
házi visszatérő kapcsolás egyfajta tudomány, annak 
ellenére is, hogy a színésznek nem áll módjában  
változtatni a szövegén, amelyet előad, sőt (lényegi
leg) azon a m ódon sem változtathat, ahogyan el
mondja, m ivel játékát a m eta-struktúra szabályoz
za. Mégis kétségtelen tény, hogy az előadás folyása, 
tehát a színpadi játék nagymértékben függ a ttó l az 
in form ációtól, amely a nézőtérről visszatér a szín
padra, a nézőtől a színészhez.«

A színházi előadás mint kommunikatív akció ezek 
szerint »a  szavaknak és mozdulatoknak, a szövegnek 
és az előadás több i elemének, valam int a textuális 
al-struktúrának az összehangolt megszervezését je 
lenti, amely m indenkor a színész és a néző (közös 
kódján alapul, m ert enélkül nem jöhetne létre köz
tük kapcsolat.«

juhász erzsébet



U ovom broju objavljujamo uvodnl takst Pradraga Matvajevića sa Kongresa knjl- 
lavnlka i takst Karala Tajga »Napradak, opadanja, avangarda I dekadencija«.

U ovom broju poiinjamo objavljlvanja razultata naieg socioloikog istraiivanja u 
toku kojag im o  razgovarall »a 300 mladih radnika, sto m ladih poljoprivrednika, 
padasat omladinaca I omladinki bez zaposlenja 1 sa stopedeset studenata. •
Znaćaj na lag Istraiivanja  objaJnjavaju v iíe  činilaca: nedostatak odgovarajućih 
strulnjaka I llčna preferencia u drugom  pravcu postojećih kadrova, možda ob- 
jalnjava ćlnjanlcu da do danas nlje sprovedena ni jedna takva sociološka analiza 
koja bi obuhvatlla sva slojeve om ladine mađarske narodnosti u Vojvodini. Óva 
studlja pokulava nadoknaditl táj propust. Nadalje: u Pokrajín i su se odgirale 
duboka druitvena, akonomske I političke promene. U ovoj studijí obraća se paž- 
n|a I na to, kako su óva promene uticale na život m ladih. Na kraju, treba napo- 
manutl da ja pomanuta om ladina samo sastavni deo socija lističke om ladine nase 
vllanaclonalna Vojvodina. •  Cílj ovog istraživanja je da otkrije karakterističan 
nailn ilvota pojedlnlh grupa omladine, razlike u sam im  grupama, da se ukaže 
na razllka u načlnu života pojedinih grupa odnosno, na njihove zajedničke crte, 
da sa razmotri odnos razlika i zajedničkih crta, dakle, da se ustanovi može li 

govorltl o  jadinstvenoj om ladinskoj subkulturi ili ne. (Terez Kovač, sociolog)

Proiu objavljuja Paranc Baretka a pesme Magdolna Danji, Ferenc Vesteg I Oto 
Tolnai.

Sliku sveta Venčanja form íra hierarhično organizovanje tri strukturirana nivoa 
stvarnostl. To su egzistencijalna vizija, san, koji slikovno  razvlja i umetnički kon- 
kratlzuja vlzlju I potenciaina stvarnost, koja je determinisana od strane prve dve 
komponente. ( . . . )  Svi ovi nivoi stvarnostl su podređeni forrni i dram skom  
»happeninguc. (Magdolna Danji o  drami Vitolda Gom broviía)

Borhesova parabola o  palati je jedan od najbravuroznije kom ponovanih komada 
nj egove kratke proze. •  Borhes produžuje svet realiteta I pojava metafizičkim  
parspektivama: kuje nerazdvojivo jedinstvo igre duha i uobrazilje sa predelima 
razuma, logika I znanja, jer je ubeden da se umetnost nalazi negde na raskršću 
svlh tlh izražajnih í saznajnih forrni. Borhes nije sve to rekao sa parabolom već 
u parabola sa im anentnim  sredstvima proze.« (Beata Tomka)

Ovogodišnji Internacionalni pozorišni karneva! po svojoj spoljažnjosti nije b io  ni 
b lizu to liko  šaren kao oni prethodnih godina. Njegov zbirni naslov —  izmedu 
mlta I stvarnosti —  može se shvatiti i tumačiti različito. •  Óva veza izmedu 
mlta I stvarnosti ima osnova, u njoj je mit klasična dram ska književnost —  
besumnje najsigurnija baza pozorišnih repertoara —  a stvarnost je, međutim, 
sam o sadašnje, ž ivo  pozorište. •  Reditelji su se suočili sa m itom, prizvali ga, 
na kraju su ipák, preskačući epohe i stilove, pobegli prema sadašnjosti, usme- 
ravajućl svoje predstave ka tlu sopstvene stvarnosti. •  Idealnu form ulu, po- 
menutu na početku ovog teksta, paralelni razvitak i preporod I pozorišta i dram- 
ske književnosti, nije pokazao ni ovogodišnji festival, na kojem sm o videll neko- 
liko  zaista dobrih  predstava, pokušaja koji obećavaju. A li, možda je ovako i bo- 
Ije, jer je nedostatkom harmonije dokazana stalna prom enljivost pozorišta kao 
kompletne umetnosti 1 njegova izrazita pretenzija na sadašnje vreme. (Laslo  
Garold)

Otvorenost i zatvorenost, naučnost i banalnost, oslobođenost I odricanje —  u 
ovim  polaritetim a se ocrtava pobuna öve poezije protiv norm i kője su odrede- 
ne gradanskim  i m alogradanskim  morálom i ukusom , često i ne bez protivureč- 
nosti sebi, jer ono protiv  čega zauzima verbatan stav, to često uništi im plicitni 
Sematizam, zatvorenost shvatanja, kője zrače Íz gotove pesme. Najveóa vrlin a  öve 
poezije ipák je u ne jednom uspešno ostvarenim  pokušajim a da oslobodí m isao 
od stege društvenih norm i, da je oslobodí iz grča racionalizma, čime daje svoj 
doprinos oslobadanju duha. (Gábor Túri o poeziji Karolja Tamko Sirató)

Knjiga Đule Hercega je prvi takav stilističk i rád koji naučnom egzaktnošću od- 
reduje glavne stilske  form e moderne madarske proze. Herceg posmatra stil u 
procesu njegovog razvítka, smatra ga >skupom takvih jezičkih činjenica« kője 
»u svom razvitku prelaze u sistem«, i zahvatjujući ovoj metodi, došao je do 
fundamentalno važnih rezultata ne samo na terenu stilistike, već je značajno 
doprineo i oform ljenju savremene metode analize proze. •  Analize Đule Hercega 
dokazuju da su im presionizam  i ekspresionizam  oni pravci koji su najdublje i 
najdalekosežnije odredili razvojni luk madarske proze X X .  stoleća. (Eržebet 
Juhas)

Fundamentalno važan rezultat Solarovih  istraživanja u oblasti teorije proze je u 
odvajanju filosofije književnosti, nauke o  književnosti 5 književne kritike, a time 
krči pút razvitku književnoj kritici m arksističkog usmerenja. •  Solareva knjiga 
studija pruža ona stanovilta koja daju osnova za radanje jedne takve teorije 
proze koja će, likv id irajući dosadašnje isključivosti, obuhvatiti analizu dela kao 
celine sa njegovim unutrašnjim  zakonitostima, i koja će moći polagati računa 
i o  bitnim  odnosim a izmedu stvaralaštva i stvarnosti. (Eržebet Juhas)
Govoreći o  sledbenicima, o  fenomenologiji posle Huserla većina zaključuje da se 
jo5 ne može govoriti ni o  jednoj u osnovama jedinstvenoj fenomenološkoj iko li. 
M ilán  Damjanović, dakle, kao priređivač öve knjige, nije im ao lak zadatak kada 
je prihvatio da pom oću sakupljenog materijala, odlomaka, pruži uvid  u više- 
slojnost öve filozofije. S  ovim  odlomcima, uz temeljitu uvodnu studiju i uz 
detaljnu b ib liografiju  na začelju, óva knjiga svakako zadovoljava svoj osnovni 
cilj: skic ira  kontúré öve višeobrazne filozofije i time ispunjava jednu prazninu 
koja se ose<ía i u medunarodnim  razmerama. (Ferenc Junger)

Smatram da |e poezija Ferenca Mauriča u nažoj književnosti usam ljena pojava 
koja raspolaže estetskim  vrednostima i koja je naivna poezija. •  . . . ako od öve 
poezije zahtevamo svesnost, distanciranje od doživljaja, m isaoni preobražaj, onda 
je u korenu onemogućujemo, jer je lišavamo njene osobene, unutrašnje zakoni- 
tosti, osnova njenog bitisanja. Smatram da naivna umetnost nužno ostaje na ni- 
vou partikularnog, ali to ne isklju iuje poetsko. •  M aurits je sirom ašniji, ujed- 
no i bogatiji od nas. On može —  za razliku od svih  nas da }ol uvek gleda 
svet bez distance, s primitivnom uobraziljom (ovu reč ne ko ristim  u njenom 
svakidanŠnjem značenju) bez izdiferenciranja. (Magdolna Danji)
»Hladni krem atorijum« je dokumentarni román: (. . .) ispovest pisca o  jednom 
kriznom  razdoblju njegovog života i čitavog Ćovečanstva, koja je pretila uniš- 
tanjem. •  Značaj »Hladnog krematorijuma« nije pre svega u njegovoj romanesk- 
nostl, već u njegovoj pametno i potresno prezentiranoj materiji. (Gábor Vajda) 

Karakteristika očekivanog humora —  pošto očekuje efekat od prepoznavanja po- 
neke uvrežene hum orne form ule —  jeste u tome da ne proizilazi iz nepatvore- 
nog života već iz v išestruko proverene humorne tradicije. Ne teži da pronađe 
»meino —  u ovom pristupu vid i Karinti zalogu pravog hum ora —  već želi da 
ga dokaže s još jednim novim  primerom. Posledice takvog ponašanja su ne samo 
baskonačno ponavljanje zaokreta i situacija u našim  humoreskama, kője su ob- 
jaktlvno vać iscrpljene i prosto onemogućuju b ilo  kakav stvaralački prilaz, već 
sa obavazno ponavljaju i konkretni simboli koji se prim enjuju za označavanje 
pojadi nih situacija, i koji su, kao u napamet naučenom pozorišnom  dijalogu po- 
iladnja reč, koja privlači partnerovu reakciju, u ovom slučaju smeh. •  Mnogim  
plsclma posle Karinti ja ne preostaje vremena (često ni namere) da iznova, po- 
novo, u sadainjosti, u stvarnosti, traži smešno, i kreciući se lin ijom  manjeg ot- 
pora, zadovoljavaju se već oform ljenom (I prihvaćenom) hum oresknom  stvarnošću; 
Isto ono očekivanje, i već pom alo refleksnu reakciju smeha téri do krajnosti da 
iskoristl. Nastavljajući dalje eksploataciju već opadajućih hum ornih  mogudnosti 
I besprimernom konzervativnošću ostajući pri uvreženim tipovim a preokreta i 
Igrama raii koji odgovaraju oiakivanjima, plsac ovom odredenom tipu humora 
postaj« vIJa potroSač nego stvaralac. (Tibor Varadi)

Praglad iasoptsa: E iab  Horanjl: VIzualna teorija teksta (Fotóművészet, 75. 3.) 
Jwrlj Lotman: Igra glumca u filmu (Filmkultúra, 75. 4.) Devad Karahasan: Se- 
m lologlja kazaliinog jazlka (Izraz, 75. 8— 9.)
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