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■ VÉGRE MÉGIS CSAK JÓ LENNE KIFORDÍTANI MA
GUNKAT -  MONDTAM EGY ESTE A FELESÉGEMNEK. 

-  AMI EDDIG BELÜL VOLT FORDULJON KÍVÜLRE ÉS 
VISZONT. OKTALANSÁG A GYEREKEKRE GONDOLNI, AKIK 
HIGANYKÖNNYEKET SÍRNAK ÉS MINDUNTALAN BE AKAR
NAK CSAPNI BENNÜNKET.

OKTALANSÁG. 1923, BÉCSBEN, AHOL MINDENKI VIL
LANNYAL MEG GÁZZAL VILÁGIT, BÜDÖS PETRÓLEUM
LÁMPA ALATT KUKSOLNI. EGYE MEG A  FENE A  GYÖ
KEREIT IS AZ ILYEN ÉLETNEK.

-  HÁT MIT AKARSZ CSINÁLNI ? -  KÉRDEZTE A 
FELESÉGEM.

-  MIT AKAROK CSINÁLNI?!

-  MIT AKARSZ CSINÁLNI?

-  ÁLMOS VAGYOK. VESD MEG A  DÍVÁNYOMAT S 
HA NINCS MÁS DOLGOD GYERE SZÉPEN MELLÉM. HIÁBA 
NEVETSZ, NAGYON EL VAGYOK KESEREDVE.

MUZSIKÁK ÉS FÉNYESSÉGEK SZÓLNAK BELŐLEM.

VEGYÉTEK LE VÁLLAIMRÓL AZ ALVÓ EMBEREKET.

KENYEREM MORZSÁIT ÖSSZESZEDEM ÉS REGGEL 
ÖTKOR KISZÓROM AZ ÉBREDŐ MADARAKNAK.

■ NAPJAINK ACÉLFÁKKÁ LETTEK. FÉNYESSÉGBEN 
NŐNEK FÖL A  HORIZONTON. ASSZONY ÉS FÉRFI 

EGY CÉL FELÉ MENETELNEK A  HIDEG KÉSÉLEN. CSAK 
ANNYI KÜLÖNBSÉG VAN KÖZTÜK, HOGY AZ EGYIKNEK 
ELŐL VAN A  MELLE, A  MÁSIKNAK HÁTUL VAN A  HÁTA. 
AZ ILYESMIRŐL TEHÁT BESZÉLNI IS KÁR.

VAGY CÉLBA JUTUNK KÖZÖSEN VAGY ELVISZ BEN
NÜNKET AZ ÖRDÖG.

TÁVOLSÁGOK EZÜSTÖT KÖDLENEK.

ÓH, EGYEDÜL ÉS MINDNYÁJÁN EGYÜTT.

AMI MÖGÖTTÜNK VAN AZ BENNÜNK VAN. TALÁN
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1 Elek Artúr (1876-1944) író, művé
szettörténész, kritikus

2 Hevesy Iván (1893-1966) művé
szettörténész, kritikus, 1918— 
19-ben a Ma, az 1920-as évek kö
zepén a Korunk és a Népszava 
munkatársa

3 Kassák Lajos: A ló meghal, a ma
darak kirepülnek. (1922)

4 Balogh Vilma (1873-1944) baloldali 
cikkíró, szervező, az 1920-as évek 
közepén a Népszava munkatársa

5 Feltételezhető, hogy Kassák Az új 
művészet él című tanulmányáról 
van szó, mely előbb Sinkó Ervin 
Testvér című folyóiratában (1915. 
10. sz.) majd a Korunkban (1926. 
2. sz.), később önálló kiadványként 
a Korunk Könyvtárában jelent meg 
(1926)

6 Kassák / Lajos -  Moholy-Nagy 
László: Új művészek könyve. Bécs, 
1922.

7 Raith Tivadar (1893-1958) költő, 
író, 1921-27-ben, az avantgarde 
színezetű Magyar írás szerkesztője

8 Földi Mihály(1894-1943)író, újság
író, 1924 után a Pesti Napló szer
kesztője

9 Boros György (1892-1948) újság
író, 1918-tól a 8 Órai Újság mun
katársa
Sándor Pál (1901-1972) filozófus, 
író, műfordító, 1921-27-ben bécsi 
emigráns, 1928-30-ban a 100% 
munkatársa, 1931-33-ban a Társa
dalmi Szemle szerkesztője

"  Dévény Jenő (1879—?) ügyvéd, író, 
szociáldemokrata politikus, 1919— 
27-ben Bécsben élt emigrációban.

12 Tamás Aladár (1899—) költő, író, 
műfordító, előbb Kassák és a bécsi 
Ma munkatársa, 1926-ban az Új 
Föld, 1927-30-ban a 100% szer
kesztője, az 1920-as évek második 
felében a magyarországi illegális 
kommunista mozgalom kiemelkedő 
személyisége

13 Kristóf Károly (1904-) újságíró, köl
tő, 1924-25-ben a Ma, 1926-27- 
ben a Dokumentum munkatársa

14 Kassák kiállítása a berlini Sturm 
Galériában 1924. április 27-én nyílt 
meg.

15 laViedesLettresetdesArts.Szerk.: 
N. Beauduin és W. Speth. Páris.

16 Kassák Istvánné, szül. Istenes 
Erzsébet (1862-1951) Kassák La
jos édesanyja

(Bécs, 1924 április)

Kedves Jolán, a valamivel tartalmasabb azaz hosszabb leveledet is megkaptam, 
írok rögtön. Nem bánom Elek1 irjon a MA kihagyásával. Kisemberek kis ügyei 
ezek. Engedni kell náluk a gyeplön, ha valamit legalább tudomást vesznek az 
könyvről. Én ugyan azt hiszem ő nem fog róla irni. Mint irtam már Hevesinek2 
add oda a Lovat.3 Baloggal4 irass. A Könyvtár folytatását próbáld meg vele 
nyelbe ütni. Mit gondolsz mit lehetne ott csinálni az én tanulmányommal?5 Már 
úgy értve, ha itt kis füzetben kiadnánk fogyna-e ott és hogyan? Az antológiából6 
adj Kosztolányinak, Babitsnak, Osvathnak, Raithnak,7 Földinek,8 Kárpáti Aurél
nak, Borosnak,9 Füst Milánnak és mindenkinek, aki valami szempontból számí
tásba jöhet. A cédulát nem tudom hol van, de föltételezem rólad, ha komolyan 
akarod ennélkül is eltudod az ügyet intézni. -  Cipőt, ha jónak látod csináltas. 
Hogy hozzál-e az órától virágot nem tudom. Készpénzért semmi esetre sem. 
Bizományban is csak úgy tartom lehetségesnek, ha te 6000 oszt koronáért kapod 
darabját. Különben nem érdemes vele vesződni. -  Az itteni előadásod 20-án 
csütörtökön lesz. El ne kés mert akkor itt levágják a fülem. Ma kaptam Raithtól is 
levelet, illetve te: mellékelem. Mi van a Sándor Pál10 dolgával, Dévény11 kér, 
hogy el ne felejts az ő ügyét sem. Valamit megbeszéltetek a könyvére vonatko
zólag. A Tamásra12 komolyan haragszom. Mért ilyen cudarul gyöngék ezek az 
emberek mind. Kristóff13 nekem is irta, hogy jön. Majd beszélek vele. Itt melléke
lem a kritikákat és a fényképet a kiállításomról. Nem jól sikerült, de mégis mutat 
valamit. A Sturmnál április 27-én nyilikmeg.14 Egy nagy francia a folyóiratban „La 
vi de Letr” 15 igy mondják ki, nagyon szép cikk jelent meg rólunk uj festőkről 
páran név szerint meg vagyunk említve. Sajnos ezt nem tudom elküldeni. Szóval 
még egyszer: okosan csinálj mindent. A Lovat nem lehetne ott kiadatni? Fontos 
lenne. Talán Baloggal. írj. Szervusz: Kasi

A Muttert16 csókolom igaza volt a kártyáinak, de az a kár hogy ez ritkán van igy. 
A gyerekek nagyon lusták, sokat veszekszem velük, de különben jól vannak. A 
német kritikákra nagyon vigyázz!!!!

[Bécs, 1924 április]

17 Nádass József (1897-1975) költő, 
író, 1923-25-ben a Ma munkatársa

18 Kassák Lajos: Egy ember élete. 
Bp. 1927-1934. A mű első három 
kötetét először a Nyugat közölte 
folytatásokban 1924 májusától.

19 Tamás Aladár: A partok elindulnak. 
Bp. 1925. A borítólapot Kassák La
jos tervezte.

20 Weltner Jakab (1873-1936) szo
ciáldemokrata politikus, 1924-től a 
Népszava szerkesztője

21 Földes Béla (1848-?) közgazdász, 
szocialista politikus, az 1920-as 
években a Társadalompolitikai Tár
saság elnöke

Kedves Jolán, itt küldöm a Nádass17 levelét, amit elfelejtettél átvenni. Ezen kívül, 
ha a lap megjelenne: a versem ne jöjjön, csak a levelem és a novellám. Ezen 
kívül itt küldöm az Újpesti lapban annakidején megjelent versemet, amit az 
önéletrajzban18 közölni kellene. Az önéletrajz egyik oldalán ez van irva: ide jön a 
vers közlése, tehát ide iktatandó be a kézirat. De előbb tisztázd le, hogy egy 
példány megmaradjon nekünk. -  Ha a Tamás könyve19 készen van küldjétek el. 
Weltnerrel20 beszélj a kis könyv kihozataláról. A formátuma: egy 63x95-ös papirt 
úgy hajtogatni, hogy 64 oldalt adjon ki. Elég jó papiroson. A Nyugatnál, ügyesen 
dolgozz. Dr. Földest21 keresd föl, esetleg Korcsmárost is. -  A napokban küldeni 
fogok kéziratokat a Népsz és talán a Nyugatnak is, figyelőt, Hevesy lapját ne 
felejtsd el elküldeni, az utóbbi Magyar írásokat se kaptam meg. Ezekre is kíván
csi lennék. No, egyelőre nincs több rendelkezésem.

De remélj és kapni fogsz egyebeket is.
CSAK TÜRELEM
TÜRELEM
Szervusz
Kasi



[Bécs, 1925 junius—július]

Kedves Jolán, igazán nem tudom mit válaszoljak a leveledre. A dolgok állása 
nem lep meg. Ezt, eltekintve a részletektől én már innen is így láttam. Hogy 
okosan hogyan viselkedj, azt rád bízom. Mindenesetre szeretném, ha senkivel 
sem vesznél össze -  ne hogy ujabb ellenségeink támadjanak. Ha esetleg most 
Tamás is ellenem kezdene ágálni az nagyon megnehezítené a helyzetemet -  
mindenki engem vádolna összeférhetetlenséggel. Kifelé úgy kell csinálni az 
ügyet, mintha minden a legjobban menne. De azért te nem muszajad magad 
agyondolgozni. A lap22 körül egészen eredményes munkát úgysem végezhetsz. 
Mindenesetre nagyon jó lenne ha egyszámot ki lehetne othon hozni -  tudod hogy 
itt az többé lehetetlen. Ennek a lehetőségéről irj minél előbb. -  A magam 
részéről semmi panaszokat nem akarok tenni Tény azonban, hogy eddig még 
senkitől nem kaptam pénzt. A Baján ügyet kezdem egyáltalán nem érteni. Most 
is itt ülök a kávéházban s már órák óta varakozok rá. Az előfizetőktől se tudok 
semmit se kapni. Ezen a téren nem olyan könnyű végre hajtani a rendelkezé
seidet. A szábonak járó 400000 azonban mégis össze hoztuk Rudi23 adott 2, és 
én is 2.-őt. Most viszi haza a ruhákat, én még nem láttam. -  Hogy az Éti24 
hogyan tud utazni, nem tudom. De valahogyan majd csak meg lesz ez is. A kért 
dolgokat -  ha pénzünk lesz meg venni, elviszi magával. A ruhát kimostak -  baj 
nélkül. Illetve a Piros25 fehér ruháját elrontottak az a vörös szalag az egészet 
befestette. Most az egészet pirosra akarja áztatni. Mint mindig vele most is 
nehézkes az élet. Nagyon nincs megelégedve a kosztunkkal. Azt hiszem hama
rosan faképnél fog hagyni. -  Kérlek ha Beregivel találkozol mondmeg neki, hogy 
megkaptam a levelét s a versei a „legközelebbi számban”  jönnek. A Zelkovits- 
nak26 mond meg, hogy üdvözlöm, küld el a dolgait. -  Küld el a Jelet.27 Mi a 
vélemény a lapban közölt támadásokról28. Próbáld meg a Népszávanal levő 
cikkeket, állva maradt szedéssel valahol kiadatni. Esetleg még imék hozzájuk 
valamit, ha akadna kiadó -  Az önéletrajz ügyében is járj el. A szobrot ha csak 
lehet add el. Az én ügyeimnek is járj utána, úgy érzem mégis csak haza kellene 
menni. Bár az egész társaságot nagyon utálom. Milyen szörnyen, reménytelen ez 
az egész helyzet. Beszélj a MA Este29 embereivel, hát lehetne ott valamit 
csinálni. Nem-e lehetne ott rólam egy cikket elhelyezni 1-2 verssel és 1-2 
képpel. Kérdezd meg a Nyugatnál nem-e közölnének tőlem egy cikket ezen a cí
men: Halott-e az uj művészet? No de nem adok több megbízást. Mi van a 
szobrokkal és skatulyákkal ezeket se hanyagold el! írjál gyakran. -  Épen most 
jött ide Danzínger30 és kér, hogy a Nyugat ügyét ne felejts elintézni, hogy ki 
venné meg és mennyiért. Te felírtad magadnak a számokat és egyéb adatokat 
hozzá.

Szervusz 
Kasi

[Bécs, 1926 március]

KEDVES J O L Á N ,  itt küldöm vissza a képlenyomatokat. Az egyik levonaton 
pontossan meg van jelölve hogy mit és hogyan köll a klischek alá szedni. 
Vigyázz, hogy minden pontos legyen. A klisék ne legyenek átnyomva.

A Tevannak31 mond meg, vagy Írd meg a következő ajánlatot: 10 ives könyv az 
általa ajánlott papíron és szedéssel de a következő formátumban: A könyv 
formajanak a nagysaga 15 centi szeles es 21 es fel centi magas. 2000 példányt 
borítékkal együtt 17 millió koronáért, de hogy az üzletet megköthessük én a 
következő formában gondolom: a könyvet ö adja ki, mi kapunk eladásra 500 
példányt, 1500 marad tehát nála amit ö fog reklámozni és adminisztrálni és ezért 
ö kap kötetenkint a bolti árnak 40 százalékát, a nekünk járó 60 %-ot három 
hónaponként számolja el nekünk. Mi fizetünk őneki a megrendeleskor 5 millió 
koronát mikor a könyveket át vesszük megint 5 millió koronát, összesen tehát 
tizet. A fönmaradó 7 milliót ö az elszámolásokból vonja le. Persze addig ameddig 
ez a hét millió neki nem megy be, addig mi semmi összeget föl nem vehetünk az 
önála maradt 1500 könyv árából. A könyv ára 50 ezer korona lesz 50.000 nek a 
60 %-ka 30.000 korona, őneki tehat körülbelül 235 könyvet kell eladnia, hogy a

22 Kassák a megszűnőben tévő Máról 
szól, melynek utolsó száma 1925. 
június 15-i keltezéssel látott nap
világot. Ez a lapszám 365 címmel 
Magyarországon is megjelent.

23 Nagy Rudolf (1905-) Simon Jolán fia

24 Nagy Etel (1907-1939) Simon Jolán 
lánya, az 1920-as évek végétől mo
dern táncművész

25 Nagy Piroska (1903-) Simon Jolán 
lánya

26 Zelk Zoltán (1906-)
27 Jel. Szert<.: Vértes Lengyel István. 

Egy száma jelent meg, 1925 má
jusában. A fiatal baloldali irónemze- 
dék lapjának indult. Munkatársai vol
tak többek között: Genthon István, 
József Attila, Komor András, Sándor 
Kálmán, Szegi Pál.

28 K-k L-s (Kassák Lajos): Bortnyik 
Sándor és Hevesy Iván vagy az elő
vezetett Zöld Szamár.; N. J (Nádass 
József): Viszont Raith Tivadar ta
nár és szerkesztő ú r. . .  Ma X. évf. 
3 -4 . sz. (1925. jún. 15.) 205.

29 Ma Este: Budapesten megjelenő 
színházi újság, szerk.: Várnai István

30 Danzinger Kálmán: bécsi emigráns, 
pszichológiával és neveléselmélet
tel foglalkozott, 1926-27-ben a Do
kumentum munkatársa

31 Tevan Andor (18Ö9-1955) a békés
csabai Tevan Nyomda, Könyvke
reskedés és Könyvkiadó tulajdonosa



Komlós Aladár (1892—) író, iroda
lomtörténész, kritikus 
Habár Mihály (1874-1958) újságíró, 
1920-tól a Pesti Napló, 1925-től az 
Újság munkatársa, 1925-ig a Ma
gyarországi Újságírók Egyesületé-
nolr olnnke
Váry Albert (1875-1953) ügyvéd, 
politikus, 1919 szeptemberétől bu
dapesti főügyész, 1921-től korona- 
ügyész-helyettes
Osvát Ernő (1878-1929) a Nyugat 
szerkesztője

Julius Fischer Verlag: bécsi könyv
kiadó, Kassák és a Ma-kör több ki
adványának gondozója; a Julius 
Fischer Gömöri Jenő költő fedőne
ve volt.

nekünk járó 60 % kokból a nyomda költség hátralékos hét milliója is ki legyen fi
zetve. - Igy a mi részünkről megoldhatónak gondolom a dolgot, őneki viszont ird 
meg, hogy az egészet minden reszkirozás nélkül megcsinálhatja, mert egy elég
gé biztosított és egy részben rövid lejáratú hitelüzletről van csak szó. Azt hiszem 
ö minden további nélkül ebbe bele is fog menni, de ha nem az se baj. - Én úgy 
gondoltam, hogy az 500 könyvet el tudjuk adni. ennek az ára 25 millió a tíz milliót 
könnyen vissza tudjuk adni Neumannéknak és a Tevannal az 1500-al barmi is 
történik, mi mégis kereshetünk a köteten 15 millió koronát Többet tehát mintha a 
kiadónak adtuk volna el a könyvet. Tevannak ird meg hogy rögtön válaszoljon, 
mert a Tisztaság könyvében már la akarok adni egy hirdetést.

Ezenkívül a hét szentséges Istenit neki, mért nem válaszolsz pontosan a leve
leimbe föl adott kérdéseimre? Mennyi mindent kérdeztem tőled és semmire egy 
kukkot sem válaszolsz. Beadtattok-e már egy formális kérvényt az én honosítá
som ügyében? Beszéltél-e már Komlóssal32 az előadásról? Habár33 mit válaszolt? 
Voltál Várynál?34 És még mennyi mindent kérdeztem. Te tudsz én rám panasz
kodni hogy rendetlenül irok, bizonyos dolgokra már hetek óta nem tudok tőled 
választ kapni. Elhiszem hogy jól illik neked a sopánkodásod, de viszont hidd el te 
is hogy nekem sincs itt valami Isteni jó dolgom. Ez az egész herce-hurca már 
valósággal megbolondit.

Itt küldök egy hirdetési formát a Nyugat részére. Előbb menj föl Osvathoz35 
mint hetedikén mert esetleg akkor mát itthon leszel a német estén. Nem mon
dom hogy éppen ezt a hirdetést kell hozni de valami ilyen hasonlót. Ha a szöveg- 
höz még gondoltok valamit tegyetek hozzá. Kérlek hogy pontossan válaszolj 
Szervusz. Kasi

[Bécs, 1926 április]

KEDVES JOLÁN, megkaptam a csekelyke korrektúrát, jaj jaj bele fogok halni 
ebbe a könyvbe. Hogy teged a nyomdász be akar csapni az rendben van, de 
hogy te ezt nem vetted eszre az ketsegbe ejtő hat te nem latod aztat hogy a 
léniák mind húsz darabból vannak össze foltozva, rücskösek és foltossak. En ra
gaszkodom ahhoz, és' igy te is ragaszkodj ahoz hogy minden lénia egy darabból 
legyen ezt vagy keresztül tudod ott vinni, vagy épp úgy eldobhatjuk a kész köny
vet, ahogyan a Herz könyvit eldobtuk. Ne engedd magadnak azt bebeszelni, 
hogy a nyomás után ezek a közök nem fognak latszani, mert minden hiba ugyan
úgy meg fog latszani mint most. Szóval abszolút lehetetlen igy hasznalni a dol
gokat. Ezt tehat vedd nagyon komolyan mert ez legalább is olyan fontos mint a 
könyv belső tartalma. Bizom benned, es varom hogy ertesitsel erről. - A korrektú
rát megcsináltam. Kérj magadnak meg egy levonatot es ezek után az oldalak 
után csinálj egy revíziót vagyis nezz utana hogy pontrol pontra minden ki legyen 
korrigálva amit en itt megjelöltem. Nagyon kar lenne minden sajtóhibáért. A Tisz
taság Könyvenek azt a részit amit te kifogásoltál meg probaltam valahogy meg
oldani. Azt hiszem hogy jól lesz ird meg erről is a velemenyedet. Ne felejds el 
hogy a címlapnak a vörös vonalai ugyanazzal a barna vörössel lesznek nyomva 
mint belül. A szinhaz cikk es az uj UJ MŰVÉSZÉT EL most mar ugyanabból a 
betűkből szedendök mint amelyikből a könyvről szolo van. 300 könyvnél ne fe- 
leksd el hogy az utolso oldalra a nyomdász föle JULIUS FISCHER VERLAG WIEN36 
jön szedve. A K L monogramm mint ahogyan a Korrektúrán jelzem is úgy latszik 
hogy nem lesz eleg tiszta, erre is nagyon vigyázzál ne hogy valami vacak jöjjön 
ki belőle. Ha a kötés mintát elküldöd, akkor en megpróbálok ra valami rajzot csi
nálni es rögtön visszaküldöm neked.

Még egyszer: addig ne engedj semmit nyomni, amig a minden mostani hibakat 
nem latod a legpontossabban megjavítva. Mellekelten visszaküldöm a korrektu
rakat, nem express mert hiszen van meg hozza idő de te küld mindig express. 
Es lehetőleg ne ilyen keveset küldjel. -  Voltál-e mar Újpesten? Most többet nem 
irunk mert megvárjuk a te beigert hosszab leveldet. Szervusz

Kasi

U I A TISZTASAG KÖNYVE előtt a kockák se latszanak egeszen tisztáknak es 
pontosaknak

Most látom milyen sokba került a te expressz küldeményed -  ha lehet te is mint 
druckssachet küld a további korrektúrát. Különben meg esz bennünket a posta.



[Bécs, 1926 április]

Kedves Jolán, itt van vissza a korrektúra, a szedés elég szép. De csináltatok 
egy nagy hibát a Tisztaság könyvénél!!! Az első oldalon alul egy léniának kellett 
volna jönni -  úgy ahogyan én azt az első korrektúrán meg is jelöltem. Nem értem 
ezt a vigyázatlanságodat. Hiszen olyan pontosan irok meg mindent. Most úgy le
het segíteni a bajon, hogy az első oldalon oldalt (elöl) jöjjön egy lénia. Ezt per
sze csak úgy lehet megcsinálni, ha ezt az oldalt (vagy ivet) még egyszer be kell 
állítani a gépbe. Ezt a léniát most külön rá kell tehát nyomni. De ezt okvetlen 
meg kell csinálni -  különben értelmetlenné vált a Tisztaság tipográfiája. -  Ezen 
kivül nagy baj, hogy a Ló címlapja előtti oldalon mag hagytatok a számot (14) A kor
rektúrán ezt is kijavítottam. De neked magadtól is látnod kellene, hogy ez a szám 
zavarólag hat. Pénteken hozd magaddal az össze szedés és nyomást, ami ké
szen van. Gyors vonaton gyere, itt megkapod az útiköltséget. A nyomásnál vi
gyázzátok, hogy át ne legyen nyomva!! És arra is nagy gondotok legyen, hogy 
sor sorra legyen nyomva. Aztán ha itt leszel majd szóval megbeszélhetjük a 
többit. Ha nyomdának csak szombarta lenne valami érdemesebb -  több kész 
anyaga, akkor ők küldjék ide drucksache úgy hogy én hétfőn megkapjam és keddre 
már vissza is lehessen az egész. Te vasárnap utaznál vissza. Ez tehát ott sem
mi zavart nem okozhat. Az Éti tegnaptól torokgyulladásban van. Lázas. Hideg 
borogatást adok neki.

Szervusz
Kasi

Igaz: a Tisztaság könyve ivét a belső cimlap miatt úgyis beemelik még egyszer a 
gépbe, tehát egyszerű a lénia benyomása.

[Párizs, 1926 junius]

Kedves Jolán, most kaptam meg első leveled Párisba, Nagyon örülök neki. Jó 
hangon van irva és tudod ilyesminek mindig örülök. Étinek elküldted a rosszul címzett 
lapot? Ő eddig csak egyszer irt nekem. De Nádass mondja (aki valamivel később jött 
ki) hogy egészen nagy nö lett a lányodból. Naponta bejár a kávéházba teát iszik és 
vitatkozik. Különben azt tudod, hogy mindenki csakZsigának hivja. Én adtam neki ezt 
a nevet és azóta nagyon felment az értéke. De legalább csak jól kitudná használni a 
könyv árulásnál. A pesti könyveknél úgy gondolom-kézalattolcsóbbanadhatnád-a 
boltokban csak maradjon 6 pengő. Az jó lesz, ha Karinty ir a Nyugatba, de ezen kivül 
nagyon szeretném, ha Gyergyai37 is irna. Most ki kell használni az alkalmat -  
keresd fel és kérd meg az én nevemben is. Az is rendben van, hogy Hevesi a 
Korunkba ir. a többiek is jók úgy ahogy összevallógattad őket. Kezdel egész okos nő 
lenni, csak szorgalmazd, hogy minél előbb be is váltsák az Ígéretüket. Juhász 
Gyulának (a cimét már megírtam) küldtél könyvet, Máglyákat38 is mert ö a 
Népszavába akar írni?! Eddig 18 könyvet kaptam meg. Bizony jó lett volna ha a 10 
ki los csomagot föl sem adtad volna. Eddig még egyetlen példányt se adtunk el. Párt itt 
úgy ízgatellenem, mint egy nagy ellen39. Ki van adva a rendelet, aki velem érintkezik 
kízáratík a pártból. Ne gondold, hogy ez valami nagyon elkeserít engem, inkább csak 
mulattat. Hogy az esténk hogyan fog sikerülni nem tudom -  ilyen ellenáramlat ellen 
rövid idő alatt nem lehet eléggé védekezni. Ha kevesen lesznek az estén, ez talán 
elfog keseríteni, illetve fel fog hühiteni. De valószínűleg ki fogom bírni. Érdekes 
dolgokról nem tudok beszámolni. Talán majd beszélgetés közben tudok ilyesmit is 
mondani. Egésznap lógunk, nézünk (de keveset látunk) és eléggé vidámak vagyunk. 
Ma délelőtt (vasárnap) voltunk a független művészek szalonjában ( amit Krivóczy 
akar csinálni) tele van érdektelen lim lommal. Fiatal kezdeményezések nincsenek itt 
sem. Mint már írtam a kubisták itt kialakítottak egy stílust, a fiatalság teljesen a 
hatásuk alatt van, mozdulni se tudnak önállóan. De én azt hiszem ez nem jelent 
semmit. A mai francia szellem a kubizmusban teljesen kifejeződik. Sokáig csak 
ennek a stílusnak az elszélesitéséről és kimélyitéséről lehet szó. Az egész kiállításon 
egy japán csinál valamennyire a mi dolgainkhoz hasonló képeket. A kávéhazban 
felkeresett két kis francia lapnak a szerkesztői és kértek tőlem dolgokat. Kértem őket, 
hogy hétfőn keressen föl, akkor bővebben beszélek velük. Estére pár plakátot kell 
csinálnom. Úgy gondoltam egyetmást írni is fogok itt, de aligha lesz belőle valami. -  
Te mért nem írtad meg hogy milyen ügy az a Bortnyikkal40. Étinek megírom hogy 
küldjön rajzokat. -  Mért nem írtál az Uj Föld estéjéről, én a Nyugatot nem látom, 
írj ÍRJ ÍRJ 
Szervusz 
Kasi
Meggondoltam, hogy Bartnyiknak meg sem tudok most semmit küldeni. Közölje le a 
könyvből41 a Tipo reklámot és a Kioszkot. Később majd küldök neki ujabb dolgokat.

37 Gyergyai Albert (1893—) irodalomtör
ténész, író kritikus

38 Kassák Lajos: Máglyák énekelnek. 
Bécs. 1920.

39 A Kommunisták Magyarországi Párt
ja, franciaországi vonatkozásban 
pedig az FKP magyar szekciója az 
1920-as évek elejétől kezdődően 
bírálta Kassák munkásmozgalmi, 
irodalmi és művészeti tevékenysé
gét. Maga Kassák pedig támadó 
hangon kifogásolta a pártnak az 
1918-19-es forradalmak leverése 
utáni stratégiáját. Az egyre élesedő 
vitában -  mint erre a magyarországi 
irodalom és munkásmozgalom-tör
téneti kutatás több alkalommal rá
mutatott -  az elvi ellentétek mellett 
személyes okok is szerepet ját
szottak.

40 Bortnyik Sándor (1893-1977) festő, 
grafikus, lapszerkesztő, 1922-ig a 
Ma munkatársa, 1927-ben az Új 
Föld cimű avantgardista lap művé
szeti szerkesztője

41 Kassák Lajos: Tisztaság könyve. Bp. 
1926.



«  Uitz Béla (1887-1972) a magyar for
radalmi avantgarde egyik legjelen
tősebb képzőművész alkotója, Kas
sák Lajos sógora, 1916-22-ben a 
Ma munkatársa, 1923-25-ben Pá
rizsban az FKP magyar szekciójá
nak szövetségi tagja

43 Bergmann Teréz: Kassák és a Ma 
köréhez tartozó előadóművésznő

44 Gáspár Endre (1897-1955) műfor
dító, esszéista, 1921-25-ben a Ma 
egyik vezető munkatársa

[Párizs, 1926 junius]

Kedves Jolán, tegnap (csütörtök) este megkaptam egy részét a könyveknek. 
Eltekintve egyes kibicsaklasoktól jól sikerült a dolog. Derék asszony vagy. Csak 
most már vigyázz, hogy a többi része, az adminisztráció is jól sikerüljön. Embe
rek akik itt látták a könyvet nagyon dicsérik. De mégis aligha tudok majd 10-20 
pld eladni. Mint már irtam itt nagyon szétszorodottan élnek az emberek. És az 
Uitz42 barátod nagyszerűen beállította ellenem az embereket. Vannak, akik alig 
mernek velem szóbaállni. A pártkuliság és demagógia itt meghatványozottan van ' 
kifejlődve. Szinte fizikai fájdalom nekem egy-egy pártemberrel beszélnem. Föl
ajánlottam nekik hívjanak meg egy vitaestélyre és én minden kérdésükre és 
vadjukra megfogom adni a kellő választ. Ezt ök nem tehetik meg (mondják) mert 
zavart idéznék elő a pártéletben. Szóval erről nem kell többet irnom. Az ilyesmi
ket te már úgyis ismered. -  Egész nap csavargók, de nincs valami sok látni való.
A város „nevezetességeit”  már régebbről ismerem, a művészetet is legalább 
reprodukciókból -  és egészen uj emberek nincsenek. A kubizmus önmagában 
már tiszta stilusu művészet itt és nagyon jól be van vezetve. Egy Picasso kép 
100,000-150,000 frankba kerül, ő  ma már dúsgazdag ember. Rengeteg apró 
kiállítási helyiség van,” mind megél, sőt jól megy. Kétségbe kellene esnem, ha 
arra gondolok, hogy hamarosan talán Pestre megyünk. De viszont ahoz sem 
lenne nagy kedvem, hogy itt éljek. A franciák nagyon kedves mosolygással, de ki 
tolják maguk közül az idegeneket. A magyarok közül, akik pedig elégé tolakodó 
természetűek senki sem tudott a franciák közé felszívódni. Nem úgy, mint Bécs- 
ben, ahol a legjobb vezető állásokban is magyarok vannak. Itt legfeljebb csak 
addig lehet eljutni, hogy dolgozó ember lehessen az idegen. De ma már ez is 
nagy megszorításokkal jár. Törvényszerint itt idegen nem lehet munkaadó sem 
kereső munkás. Az élelmesebb magyarok az egyes munkadók segítségével úgy 
segítenek magukon, hogy névleg mint fizetésnélküli tanoncok szerepelnek. 3 
frank óra bér nagyon jó kereset. 1 frank 2500 oszt korona. A megélhetés úgy 
általában egy negyedével olcsóbb, mint Bécsben. Tehát itt sem paradicsom a 
világ. De végtelen előny Béccsel szemben, a város nagysága és életessége. De 
engem ez nem lep meg. Gáspár páldául el van ragadtatva, a nőktől. Az átlagát 
én nagyon rossznak tartom. Természetesen vannak nagyon érdekes figurák is. 
Sokszor emlegetem, hogy neked külömb lábad van, mint ezeknek a „különös” 
francia tyúkoknál. Azt modják, hogy elfogult vagyok. Lehet, de azért még is csak 
jobb. a te lábad, mint itt egyáltalán idegen lábak nélkül élni. Néha pedig már 
eszembe jutnak disznó dolgok is. Es meg kérdezem magamtól, vájjon csakugyan 
aggszüz vagyok én??? De azért nem tudom rászánni magam, hogy kirúgjak a 
hámból. Ne félj hát lehet hogy meg se teszem. Most az estély szervezésével 
vagyunk elfoglalva. Hétfőn 14-én fogjuk tartani. Drukkolok az egész ügytől, bár 
van itt pár diák, nagyon derek gyerekek, szeretnek engem és nagyon szívesek 
hozzám. Nadass és én egy kávéházban ülünk most a Teri43 pedig egy magyar 
lapocska szerkesztőségében kopogtatja a jegyeket. Ő nagyon Jól érzi itt magát. 
Játszanak vele a fiuk és ő mesésen tud lógni. De úgy általaban valamennyien 
elég jó hangulatban vagyunk, Csupán a Gáspár44 ment ki a formájából, nagyon 
keveset járunk vele együtt. Sok szór aludni se jön haza. Amit csinál az tipikusan 
a kispolgár férj szalma özvegysége. Eleinte megróbáltam a jóra inteni, de hagy 
boldoguljon egyedül. Úgy számítom 18-20-án leszek Bécsben szeretném, ha 
addigra te is bevégeznéd az otthoni munkát. Ha sikerül egy kis pénzt összehoz
ni, akkor a nyárra lemegyünk Erdélybe nyaralni, Étivel együtt. Ez nagyon jót fog 
tenni neked is. Kérlek irj, még nem kaptam tőled egy becsületes levelet. Minden
ről ertesits. Pirivel mi van? A Muttert csokolom. Szervusz Kasi 6



Az alább közölt levelek írójuk életének három, egymással kapcsolatban álló 
eseményét idézik fel: az emigrációból való hazatérés előkészületeit, a Tiszta
ság könyve nyomdai előállításának és terjesztésének munkálatait és az 1926. 
évi párizsi utazást.

Kassák 1924 tavaszán kezdett foglalkozni a hazatérés gondolatával. 1924. 
június 30-án dr. Györki Ernő ügyvédnek, a szociáldemokrata párt parlamen
ti frakciója tagjának közvetítésével beadványt juttatott el a budapesti királyi 
ügyészséghez. Ebben kérte, hogy a proletárdiktatúra alatti tevékenysége 
miatt indított büntető eljárást szüntessék meg. Dr. Strache Gusztáv királyi 
főügyész indítványára a királyi büntetőtörvényszék vádtanácsa 1924. szep
tember 3-án az érvényben levő elfogatóparancsot visszavonta, s a Kassák 
ellen folyamatban levő bűnvádi eljárást elévülés címén megszüntette. Kas
sák ennek ellenére még jó ideig nem szánta el magát a hazatérésre. Állás
pontját 1925-26 folyamán többször is megváltoztatta.

A hazatérést akarta előkészíteni többek között a Tisztaság könyvének buda
pesti megjelentetésével is. A ló meghal a madarak kirepülnek című poé- 
mát, az 1924-25-ben írott számozott költeményeket és miniatűr prózákat va
lamint A könyvről, az új színházművészetért és A reklám című cikkeket, A kor
szerű művészet él című tanulmányt, valamint reklám- és színpadtervek, szob
rok, és képarchitektúrák reprodukcióit tartalmazó, konstruktivista szellem
ben tipografizált remek kötet a 20. századi magyar könyvművészet egyik 
legjobb alkotása. A leveleknek a kötet előállításával kapcsolatos részei jól 
érzékeltetik: milyen nagy igényességgel és következetességgel dolgozott a 
könyvtervező Kassák.

A Tisztaság könyvének megjelenésekor Kassák már Párizsban tartózkodott. 
1926. május 30-án érkezett -  Innsbruck és Basel érintésével -  a francia fő
városba. Június 12-én zajlott le a Ma-isták előadóestje a Societe des Sa- 
vants helyiségében. Paul Dermée mondott bevezetőt, Gáspár Endre, Illyés 
Gyula, Kassák és Nádass József műveikből olvastak fel. Közreműködött: 
Bergmann Teréz, Hont Erzsi, Hont Ferenc és Eman Freiberg.

A levelek címzettje Simon Jolán (1885-1938), Kassák felesége, előadómű
vésznőként a magyar és a külföldi avantgarde költészet kitűnő tolmácsoló- 
ja. 1921-26-ban budapesti utazásai alkalmával gyakran szerepelt a baloldali 
kulturális egyesületek rendezvényein, ugyanakkor a Ma csoport magyar- 
országi ügyeit intézte: többek között az Egy ember élete megjelenésével, a 
Tisztaság könyve nyomdai előállításával és terjesztésével valamint Kassák 
hazatérésével kapcsolatos teendőket.

A levelek keltét mi adtuk meg. Ennek során megközelítő pontosságra tö
rekedtünk. A levélszövegekben az ékezetek hiánya vagy pontatlan haszná
lata, a helyesírási hibák és szóeiírások jelzik a levelek megírásának körül
ményeit. Kassák a levelek egy részét német írógépen kopogtatta. Nehezen 
írt géppel, mindig is csak egy ujjal. A leveleket gyorsan akarta továbbítani-  
ez egyébként a sürgető mondatokból is kiderül sokszor még a leírt szö
veg ellenőrzéséről is lemondott.
A levelek kézirata a budapesti Kassák Emlékmúzeum archívumában található.

7 Csapiár Ferenc
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részletek
a
dialektikus
antibarba-
rusból
(1939)

Az egész élet valamiféle térben és valamiféle időben játszódik le, így a mi iro
dalmi vitáinknak is sajátos háttere van, amit nem szabad egy pillanatra sem 
szem elől tévesztenünk. Ennek a dekoratív gobelinnek, amely előtt irodalmi 
polémiáink e dialektikus színjátéka lebonyolódik (megtisztelő feladat hasonlókép
pen dialektikusán értelmeznem őket e Peéat-féle dekoratív pannó kereteiben), a 
szerepe csupán annyi, hogy az utánunk következők is megállapíthassák egyszer: 
már a Danas című folyóiratban (öt évvel ezelőtt) a Djuro Tiljakról írt szonettválto
zatban rámutattam arra, hogy az a fenekedés körülöttünk beteges jelenség volt 
és saját fegyvertársaink ama kannibalisztikus bekebelezéséből csak az a bizo
nyos harmadik irodalmi tényező húzhat hasznot, amelyik arra készül, hogy kitörő 
örömmel és emberevői elégedettséggel mindannyiunkat fölfaljon...

Ha meg akarjuk határozni a céltudatos, azaz tudatos, tehát elkötelezett alkotás 
célját, akkor először is azt kell meghatároznunk, mi az írás célja általában véve, 
mi lehet a célja a művészi alkotásnak mint olyannak. Előre bocsátom, mielőtt 
megkísérelném nagyjából megokolni, hogy személy szerint én előttem a művészi 
alkotásnak mint olyannak a célja nem egészen világos, és erről nem tudnék 
egyetlenegy sokkal logikusabb, sokkal őszintébb mondatot mondani, mint ame
lyekben Goya, George Gross, Petar Dobrovic, Ljuba Babic, Krsto Hegedusic és 
általában az impresszionisták festészetéről, a hazai, a francia, német és orosz 
líráról (Proust, Rilke, George, Ljuba Wiesner, Kranjcevic, Kari Kraus, Ady) vagy 
Strindbergről, Tolsztojról, Anatole France-ről, Kleistről és az ő Kohlhaas Mihályá- 
ról, Lunacsarszkijról írtam, logikusabbat és őszintébbet, mint mindaz, amit a 
művészi alkotás elkötelezettségének kérdéséről mondtam az utóbbi évek során, 
s különösen a Hegedusic Drávamenti motívumainak Előszavában; előre bocsá
tom tehát azt az egyetlen megjegyzést, hogy a művészet célját meghatározni 
nem kisebb feladat annál, amellyel kezdettől fogva minden ember szembetalálja 
magát: miért élünk, miért akarunk élni, hol vagyunk és hová is tűnünk el összes 
gondjainkkal és bajainkkal, szomorú és vidám szépségeinkkel és halálfélelmünk
kel együtt?

Ezekkel a mi dialektikus urainkkal fölöttébb kényes dolog egyenesen beszélni, 
mert noha fölvágták a nyelvüket, ők maguk valójában érzékenyebbek a múlt 
századi szimbolizmus és szecesszió régi divatú lírai szobáinak vén lírai hölgyei
nél is. Ha hallgat az ember, ezek a szentimentális vénlányok azt mondják: ó, 
remek, beismeri ostobaságát, most pedig, mikor beszélni kezdek és sort sorra i
véve, megmagyarázom, hol és hogyan hazudoznak, fejükre olvasom a csalásai
kat, fényt derítek az áskálódásukra és a Pecatban közöltek elferdítésére; most 
lármát fognak csapni, mint akinek a háza ég. Beléjük bújt az ördög, szurkálódni 
kezdtek, mint aki vesztét érzi. S most hogy közéjük csapunk, miután hiába 
beszéltünk éveken át, általános lesz a szörnyülködés. Engem azonban e perctől 
kezdve nem túlságosan érdekel annak mérlegelése, hogyan fognak reagálni 
szavaimra ezek az urak, mert a dialektika elvének védelmében emelek nyilváno
san szót, a dialektika elvét védem a mi valós irodalmi tennivalóink kereteiben és 
mostantól fogva nem teketóriázom! Mostantól fogva a szociális elkötelezettség 
mértóságát védem a dilettánsoktól és nem tágítok mindaddig, amíg véget nem 
vetek a fogalmak, a lelkiismeret és az irodalmi körülmények körüli zűrzavarnak a 
mi baloldali, vonzó és haladó irodalmunk dialektikus ágában, melyet önhatalmú 
prókátorai oly fegyelmezetten óvnak a szépségtől, a világos elvektől és a hala
dástól, ugyanazon princípiumok nevében, amelyeket megcsúfolnak...

A szépséget lehet dialektikusán értelmezni szabad választás vagy feltett szándék 
szerint, divatból vagy előírásosan, egyvalami azonban napnál világosabb mind
azok számára, akik ezeket a dolgokat nem vulgárisán és nem sematikusan 
fogják fel, mindazok számára tehát, akik erről gondolkodnak: a szépség egyrész
ről társadalmi meghatározottságú fogalom, másrészről az élet intenzitása, mely 
objektív anyagi léttel bír (tekintet nélkül a társadalmi berendezések történelmi 
változatosságára a fáraóktól az ABC-ig), mint ahogyan az anyag is objektíve 
létezik, tekintet nélkül a carigrádi ikonoklasztákra, Ognjen Pricára, vagy az ABC- 
re. Ezeket az objektív-anyagi jelenségeket a szubjektív, azaz személyes inspirá
ciók sodrásában átélni -  ez a művészi alkotómunka témája függetlenül magától 
a tendencia minéműségétől, aminek itt másodlagos fontossága van. Az elemek, 
csillagok, belek, nemek, óceánok és folyók, lángok és távolságok, állatok, vulká
nok, a zsigerek és a vér testi törvényei mind-mind objektív anyagi adatok, ame
lyek alapján ezeket a -közönségesen mondva -  nyersanyagokat a művészi 
szubjektum a maga művészileg alakított szubjektív élményvilágának termékévé 
dolgozza át, amit aztán tervszerűen bizonyos társadalmi tényezők szolgálatába 
állít (ha egy ilyen alkotó tervszerűen és céltudatosan, tehát elkötelezetten alkot).
E társadalmi tényezők -  hűbérurak, egyházi mágnások, mecénások, polgári par- 
venük, állami szervezetek, céhek, szindikátusok stb. -  társadalmi szerepüktől 
függetlenül munkaadóként lépnek fel az alkotóművésszel szemben; tekintet nél- 8



kül arra, hogy egy művész a pápa vagy Chamberlain részére fest, „művészként” 
csak akkor alkot a Pápa, az Impérium, az Amerikai Egyesült Államok vagy Itália 
számára, ha alkotómunkája valóban művészi értéket hoz létre. Dante nem azért 
Dante, mert tomista volt, és Leonardo sem azért Leonardo, mert a francia királyok 
megrendelésére dolgozott. . .

Ma, amikor a legkülönfélébb gondolkodók közül olyan sokan hirdetik körülöt
tünk, hogy az egyedüli, a leghelyesebb világnézet a halál: amikor elhitetik a 
néppel, hogy ágyban és szalmazsákon halni meg filiszteri és emberhez méltatlan 
vég; amikor a patetikus fegyvercsörgést magasztalják, s a dicsőség mezején való 
elhullást állítják példaképül minden nemzedék elé -  ma rendkívül tanulságos di
alektikus tevékenységet fejthetnénk ki az események történelmi alakulását nem 
absztrakt, a valóságtól minden ízében elszigetelt frázisok segítségével, hanem a, 
tények vizsgálata, a történelmi fejlemények törvényszerű mozgása alapján ma
gyarázva, ha tehát e folymatokat evilági, politikai és gazdasági okaira vezetnénk 
vissza. Irodalmi dialektikusaink, poétáink, poetesszeink, novellistáink, verslibris- 
táink, kritikusaink, esszéíróink, ideológusaink, jelentéktelen és szószátyár dilet
tánsaink és firkászaink eme seregétől azt kérdem a politikai dialektika nevében 
(amit publicisztikánkban 1917 óta, tehát több mint huszonkét éve képviselek nyil
vánosan, teljes polgári nevemmel): kérdem tehát, mért nem foglalkoznak civilizá
ciónk állati nyomorúságának valós kérdéseivel, oly módon, ahogy azt én magam 
évek óta módszeresen és aktívan cselekszem, miközben ők ugyanilyen módsze
resen kiiktatják őket; publicisztikai hozzáállással, politikai-esszéisztikus hozzáál
lással, ahogy ez az egész dialektikus világon szokás . . .  Minek gyötrik az olvasó- 
közönséget a saját kezdetleges szépirodalmi irkafirkáikkal, ha nem akarnak iga
zán a belek, a nemiség, a kórok Kérdéseivel törődni, azokkal a kérdésekkel, 
amelyek egész emberi társadalmakat és társadalmi rendszereket felőrlő végze
tes ellentmondások szövevényébe vannak bogozódva. Megkérdezem az extrém 
ideológus urakat, akiket annyira felháborítanak Mimo Dedinac versei, mint azt 
a -  nevéhez híven -  zaklatottan mekegő Jaracot, miért nem foglalkoznak a mai 
európai aréna véres valóságával ahelyett, hogy az legyen a legfőbb gondjuk, ami 
például a Tuna Ramljak nevű íróféléé: sikerül-e kiebrudalnia Sveénjakot az Izraz- 
ból, mert az a szerencsétlen flótás azt merészelte leírni, hogy az én szépprózám 
útmutató lehet. . .  ( . . . )
Fölteszem a kérdést, eme baráti jóakarómnak és lojális tanácsadómnak, Ognjen 
Pricának és összes hírvivőinek, nem gondolják-e, hogy nálunk a jelen pillanatban 
legalább ezer olyan politikai, gazdasági kérdés van, amelyek eredetükben, tehát 
dialektikus meghatározottságuk szerint összehasonlíthatatlanul fontosabbak an
nál a korszakalkotó problémánál, hogy Marko Ristic pártolja-e a szürrealizmust, 
vagy pedig ellenzi, hiszen Prica bizonyságát adta annak, -  sajnos otrombán, a 
szarvashiba evidenciájával - ,  hogy valóban halvány fogalma sincs nemcsak ar
ról, mi a szürrealizmus, hanem arról is, mi a dialektika -  ez pedig annál is 
lesújtóbb!

Az elkötelezett művészi alkotómunka alapjául a dialektikus materialista módszert 
fogadtuk el, mert egyedüli eszményünk épp az a törekvés, hogy minden szellemi 
eszközünkkel azokat a felismeréseket, azokat a meggyőződéseket támogassuk, 
hirdessük, terjesszük, amelyek véleményünk szerint és tapasztalataink alapján a 
bennünk, körülöttünk és alattunk mutatkozó tények valódi állapotát fejezik ki. 
Ezen a mi hármas elnevezésű dialektikus területünkön a ljubljanai Tromostovje 
felhőkarcolótól a Corsón és a Kazaliána Kavanán keresztül a belgrádi egyetemig 
és Milanovic-Riunionáig elég sok közéleti személy működik ennek a dialektikus 
módszernek a vonzáskörében, ennek az országnak sok állampolgára tehát, akik 
saját nevükkel jelzett nyomtatványokkal lépnek a nyilvánosság elé, s elmondják 
amit szükségesnek vélnek elmondani, mert ez azt a gondolatot szolgálja, aminek 
igazságáról mindannyian meg vagyunk győződve. A tehetetlen és kevésbé te
hetetlen egyének e meglehetősen hangos tömegében én (személy szerint) azok 
közé az álmodozók közé tartozom, akik kikezdtek különféle apró-cseprő hazug
ságokat és hamisításokat az ún. világszemléleteket illetően, s néhány valamivel 
nagyobbat is, de amikor a maguk egészen kicsiny, jelentéktelen, oktalan, már- 
már az egérével egyenlő látóhatára kereteiben valóban átrágták magukat a saját 
igazságaikhoz, s amikor megbizonyosodtak afelől, hogy olyan útirányok is van
nak, amelyek ezekből a mi hamleti csigaházainkból a fortinbrasi zászlók alá 
vezetnek, akkor az ilyenfajta romantikus lelkeknek, úgy tűnik, nincs rá semmi okuk, 
hogy elhagyják a maguk kicsinyke, de sajátjukként kivívott igazságaikat, hiszen 
egész életükben rágcsáltak, rágcsáltak és kaparásztak, hogy az emberi butaság 
vastag üledékén át kijuthassanak a felszínre, ahol nem érezni többé a sírkamra 
nedves kipárolgását, sem a középkori előítéletek és hazugságok dohos levegő
jét, s ahol fejünk fölött a (Prica számára oly nevetséges) csillagok ragyognak. . .



Ennek az Antibarbarusnak (többek között) az is célja, hogy egy napon a belgrádi 
egyetemen is felolvastassék, és ugyanazok a fiatalok, akiknek ez év júniusában 
Niko Bartulovic írásai által felbátorítva ki kellett volna fütyülniük engem, mint mo
rális és politikai hullát, csak mert a Pecatban helyet „merészeltem” adni Marko 
Ristic megjegyzésének, hogy aki Franco bombázójába ülteti Don Quijotét az nem 
értette meg Cervantest; hogy ugyanazok a fiatalok felfogják, semmilyen irodalom, 
így a dialektikus materialista (azaz: a szociálisan elkötelezett) sem veszít semmit 
azzal, ha kirostáljuk belőle a tehetségtelenséget és az elnagyolt, elkorcsosult 
kezdetlegességet, mindannak a szembeötlő karikatúráját, aminek egy „haladó és 
helyes”  irodalmat kellene képviselnie. . .  Kiigazítani irodalmunk eme dialektikus
nak kikiáltott torzképét, európaivá tenni amit európaiatlanná tettek, dialektikussá 
amit dogmatikussá és antidialektikussá tettek, a helyes, őszinte és meggyőző, te
hát megélt szó átütő erejével tölteni fel az absztrakciókat és frázisokat, leszögez
ni az igazságot és elutasítani a hazugságot és az álértékeket, megszabadítani az 
irodalmi kifejezést az ostobák és a tehetségtelen kontárok önkényuralmától -  ez 
a célja ennek az Antibarbarusnak, amely mindaddig folytatódni fog, míg dialekti
kusán meg nem semmisíti mindannak a negációját, ami nálunk az irodalmi dia
lektika negációját képviseli. S a dialektika barbár negációját tagadni nem a dia
lektika tagadása, hanem a dialektika barbár negációjának negációja.

Nem a politikáról van szó ebben a Pecat körül kirobbant vitában, hanem az iro
dalomról, s nem a mi jobboldali politikai elhajlásunkról, hanem a szociális elköte
lezettség tézisének rossz, dialektikus, ötlettelen és szajkózó alkalmazásáról bal
oldali irodalmunkban, ahol ez a fordulat nagyon erőtlenül és ásításra késztetően 
ad jelt magáról, s amelyben néhány esztelen frázisoktól kótyagos széltoló úgy hi
szi, irodalmi kezdetlegességünk minden szárnypróbálgatója beültethető az iroda
lomba, akár a verebek egy fa koronájába, hogy aztán ott zsinatozzanak nagy ide
ológusuk és karmesterük, R. Zogovic vezényletével. A zsarolókkal, rágalmazók
kal és politikai provokátorokkal, akik a dialektika örve alatt csak azért űzik ezt a 
sötét mesterkedést, hogy ezzel a maguk irodalmi tehetetlenségét elkendőzzék, 
az efféle egészségtelen jelenségekkel végleg és visszavonhatatlanul le kell szá
molni. S hogy ez előbb-utóbb be fog következni, azért ennek az Antibarbarusnak 
a szerzője aláírásával kezeskedik.

bognár antal fordítása
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Én általában magamról írok, ami természetesen nem monománia, hanem egy fel
fedezés következménye. A felfedezés elég bizarr: katolikus családból szárma
zom, temesvári vagyok -  kispolgári tisztviselő család, papi gimnázium, piarista 
gimnázium, buzgó katolicizmus, s aztán egy hirtelen happening, ami a szüléimét 
teljesen kétségbe ejtette: református lettem. Miért lettem református? Nyilvánva
lóan valamiféle tiltakozásként -  és nagyon fiatalon - ,  egy konkrétabb, egy racio
nálisabb humanizmus keresésében. Ennek következtében Zürichben a filozófiai 
fakultáson belül működő protestáns teológiára mentém el, ahol Kari Barth-tal ta
lálkoztam és a tanítványával, Emily Brunnerrel. Mind a ketten az egzisztencialista 
protestáns filozófia képviselői, s Kari Barth például, aki eredetileg németországi 
volt, bonni, a hitlerizmus elleni erkölcsi ellenállás egyik vezető személyiségévé 
vált (a protestantizmus a hitlerizmus évei alatt a legintenzívebb szembenállást 
fejtette ki ezzel a totalitárius és pusztító rendszerrel, a német fasiszta rendszerrel 
szemben). Onnan Kolozsvárra kerültem, Kolozsvárt fejest az akkor meginduló if
júsági mozgalmakba. Ennek a mozgalomnak volt folyóirata, falufelfedezők, nép
rajz felé tájékozódók, a népi valóság felfedezői -  a csehszlovákiai Sarló és a 
pesti Bartha Miklós társaság volt a minta; s innen azután további nyugtalanság
gal Berlinbe, ahol bár a teológiai fakultásra iratkoztam be ismét, ugyanakkor az 
egyetem Színháztudományi Intézetébe és Újságírói Intézetébe jártam, s ott ért 
azután a nagy élmény: a protestáns egzisztencializmus, ami nálam a katoliciz
mus belső zordsága elleni lázadás volt, felváltotta a Brechttel, Piscatorral és 
ennek következtében a német antifasiszta munkásmozgalommal, a kommunista 
párttal való találkozás, ami ismét egy fordulatot produkált. Visszatértem Kolozs
várra, a teológiát elvégeztem, de már nem vállaltam papi állást. Közben Kolozs
várt mindenféle konfliktusok, az első irodalmi kísérletek az erdélyi Helikonban, 
találkozás Gaál Gáborral, a marxista Korunk szerkesztőjével, csatlakozás a 
marxista Korunkhoz. És itt érkezem el ahhoz a különös kérdéshez: Berlinben az 
avantgardból kinőtt tényirodalommal, konkrét irodalommal találkoztam és termé
szetesen azt fogalmaztam meg magamban, hogy nekem úgy kell írnom, mint 
Ludvig Renn (nem tudom, ez a név jelent-e még valamit), az első világháborúról 
szóló nagy regények egyikének a megfogalmazója. Stílusát én beton-stílusnak 
neveztem annak idején és úgy éreztem, hogy ezt kell csinálni, ezt a beton-stílust 
kell megvalósítani. Teljesen képtelen voltam rá, olyannyira, hogy végül már egy 
mondatot se tudtam helyesen megfogalmazni, ebbén a magamra szabott, már- 
már katolikus gyötrelemben. S aztán megjelent Gyergyai Albert fordításában 
Proust regényfolyamának az első négy vagy öt kötete. Es Proust természetesen 
az önmaga idejét és a benne lefolyt időt bontotta fel, amögé igyekezett jutni, ön
maga személyisége mögé, s akkor ráébredtem, hogy tulajdonképpen itt az írói 
lehetőség, keressük meg mindenekelőtt önmagunkat, mert önmagunk nélkül és 
anélkül, hogy önmagunk mélyére jutnánk, önmagunk reális megismerése nélkül 
nem tudjuk relatíve pontosan megközelíteni a külső világot. Vagy tíz-tizenöt évvel 
ezelőtt találkoztam véletlenül Pesten Gyergyaival a Nagyvilág szerkesztőségé
ben (sose írtam neki, nem is volt miért vagy hogyan, bár illett volna), s akkor hát 
megköszöntem neki a magyar Proustot, ami ezen az irodalmi élményen, a mód
szer felfedezésének lehetőségén túl más valamit is kínált: Gyergyai ezzel a nyel
vezettel azt hiszem egészen különös magyar prózanyelvet is teremtett, felfede
zésszámba fog menni ha majd egyszer valakinek eszébe jut filológiailag utána 
járni, mit jelent Gyergyai Proust-nyelve a harmincas évek magyar irodalmában, 
micsoda külön struktúrája van a Gyergyai formálta proust-i mondatnak, amely 
nem azonos magával a proust-i mondattal, a mi nyelvünk logikájában és a mi 
mondatunk strukturálódásában szükségszerűen másként jelenik meg, mint a 
francia nyelv önmegvalósításában, Proust-nál. Szóval tatálkoztam Gyergyaival 
(korábban valahol le is írtam, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm ezt az 
életre szóló ajándékot, amit Gyergyaitól kaptam) és szemtől-szembe is megkö
szönhetem neki.

méliusz
józsef

meghaladni
önmagunkat

1978. november 28-án, újvi
déki látogatása alkalmával 
szerkesztőségünkben járt 
Méliusz József romániai ma
gyar író. Az itt közölt szöveg 
részlet a szerkesztőség tag
jaival és lapunk munkatár
saival folytatott beszélgetés
ből.

Már ebben a meglehetősen zord katolikus gimnáziumban Temesváron -  ahol ha 
a pad alatt Adyt olvastuk, akkor Csukovics tanár úr odaugrott, kitépte az olvasó 
kezéből, lekent egy-két pofont és nem kell mondanom, hogy mi történt, ha 
például Kassák Má-ját találta m e g - fontos dolgok történtek velem. Fiatalon ta
lálkoztam Kassákkal, próbáltam is utánozni, ugyancsak magyar vagy latin óra 
alatt, a megfelelő konzekvenciákkal, mert kiderült, hogy itt valami gyalázat tör
ténik az értelem és a tisztesség ellen. De nemcsak Kassákkról van szó, mert a 
Ma megszűntével, a bécsi Ma megszűntével körülbelül egyidőben (1925-26 ele
jén) Aradon egy különös és izgalmas illusztrált képes folyóirat jelent meg (mind
össze öt szám). Nem nagyon szerepel a magyar irodalomtörténetben, a folyóirat 
címe Periszkóp. Akárcsak Kassák, az európai avantgardizmus minden nyelvű 
megjelenését igyekezett tükrözni, és az illusztrációs képanyagában mindazt, ami 
a húszas évek közepén az expresszionizmusból, a szürrealizmusból még élő és 
eleven volt, úgyhogy nekünk ott a provincián alkalmunk volt bepillantani a nagy
világnak abba a művészeti, gondolati -  tiltakozó és kritikai és tagadó -  fellobba- 
násába, amiről ezen a bizonyára szűk körön kívül, akik a lapot olvasták (a lap pár



száz példányban jelent meg), a környező világnak fogalma sem volt annak elle
nére, hogy Kolozsvárt egy nagy (liberális) napilapban megjelentek 1919-20 után 
a tizennyolcas és tizenkilences magyar forradalomnak mindazok az emigránsai 
(írói-emigránsai, politikus emigránsai), akik menekülésük útját Románia felé vet
ték (lapot kíséreltek meg Bukarestben csinálni, nem sikerült nekik). A Keleti Új
ság hasábjain végig, majdnem egy évtizeden át elevenen tükröződött az az eu
rópai gondolati remegés, kritikai vibrálás, amit az avantgardizmus az első kor
szakában jelentett, és kitűnő elméleti embere is akadt: Dienes László, a Korunk 
első szerkesztője, aki Új Művészet címen könyvecskét is adott ki az avantgarde 
kérdéseiről, ő  indította meg a Korunkat, és a Korunk első szakaszán végig ott 
van az avantgarde kérdés, szerepel Kassák és viták Kassákkal, szerepel a 
szürrealista vagy expresszionista Déry Tibor, ott van Sinkó -  ő folytatja le a Ko
runkban az egyik legélesebb vitát az avantgarde kérdéséről a húszas évek 
végén, abban a periódusban, amikor az avantgarde is válaszút elé került, illetve 
differenciálódott: Aragon például kivált, 28-ban (ha jól emlékszem) szakított az 
avantgardistákkal. Pár évre rá megjelent a Hurrá Urát című verseskönyve, meg
jelent a vörös Aragon, akinek a dinamizmusában, érzékenységében, stiláris re
megésében és képalkotásában még ott volt az avantgarde egész nyugtalansága 
ebben a kötetben, de ugyanakkor megjelent az elkötelezettség a Szovjetunió, a 
szocialista forradalom iránt. Jellemző az, hogy ezt a korszakot, ezt a koncepciót 
és ezeket az illúziókat Aragon később kritika tárgyává tette. Különösen a cseh
szlovákiai események idején -  érdekes kettősség: a prágai egyetemen korábban 
díszdoktorrá avatják, megbélyegzi az avantgardot, most viszont reflektál a maga 
illúzióira a Hurrá Urálban.
De hogy ne süllyedjek el a részletekben, talán csak azt jelezzük, hogy a szür
realizmus és az expresszionizmus differenciálódása és látszólagos elhalása 
vagy a felszín alá kerülése nem jelentette a megszűntüket is: jelen voltak mind
azokban a radikális irodalmi kísérletekben, amelyek erőteljesen a baloldalra igye
keztek tolni az irodalmat. És hát mindezeket magam is megéreztem, magam is 
átéltem és többé-kevésbé szerencsétlenül igyekeztem megvalósítani -  nincs mit 
büszkélkednem a fiatalkori produkcióimmal.
Elfelejtettem elmondani (bár említettem a kolozsvári diákmozgalmakkal kapcso
latosan), hogy mindezekbe belejátszott egy népies koncepció is, falufelfedezés. 
Tulajdonképpen egy botrány következtében lettem író: egy székely faluban, nem 
tudom miről, írtam valami verset, és ezért a versért azután a konzervatív nacio
nalizmus kikészített. Nagy sajtóvita támadt, 33 vagy 35 cikket írtak ebben az ügy
ben erről a versről, ahol engem a székely támadóm leleplezett a magyar olvasók 
előtt, nevezetesen hogy én nem is vagyok magyar. Nem vagyok magyar, mert a 
cikkíró szerint rác származású vagyok. Nem vagyok rác származású. Az ükapám 
valahonnan Zágráb mellől került a Bánságba, a zágrábi püspökség birtokára. 
Mivel foglalkozott? Zsellér volt, nem tudom, valami hasonló. Azt tudom, még arra 
emlékszem, hogy a nagyapám bognár volt, kocsikerekeket készített az uraság
nak és egyebeket, apám pedig hát ilyen monarchiabeli kisintelligencia típus: taní
tó, aztán állami tisztviselő és buzgó katolikus és természetesen megfelelően ma
gyar nacionalista. így élték át az első világháborút, s ha már a világháború szónál 
tartok és azt említettem, hogy Ludvig Renn az első világháborúról szóló remek 
regénynek az írója volt, (legremekebb regényei egyike ez), akivel Berlinben talál
koztam -  ő az én megtérítőm, általa lettem marxistává. Ő szerkesztette a Linkskur- 
ve című berlini (kommunista) elméleti lapot, amelynek a szerkesztő bizottsá
gában Lukács György is jelen volt, Balázs Béla is részt vett meg Johannes R. 
Becher.

A Gyergyai-féle Proust, az segített hozzá, hogy megírjam 29 éves koromban az 
első -  s azt hiszem utolsó -  regényemet. Ez a regény nem prousti, már beleját
szik a magyar szociográfia élménye is. Ezt a gyermekkort mondja el, ezt a 
családot az első világháború alatt, és az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlá
sát ábrázolja. A regény címe Város a ködben. Ezt talán azért is említem, mert hát 
olyan különösek és fantasztikusak az időben és a térben és az emberi viszonyok 
alakulásában a véletlenül létrejövő kapcsolatok. Tíz és fél évvel ezelőtt jártam itt 
először, 1968 májusában, és hát akkor Bosnyák barátom 28 éves volt, a Sympo- 
sion-társaság ugyanolyan fiatal mint most, voltak fiatalabbak, idősebbek már 
aligha. Találkoztam a Symposionosokkal: Bányaival, Bosnyákkal, Tolnai Ottóval.

Az európai diákmozgalmak esztendeje ez, Cohn Bendittel az élükön, marxisták
kal. Most tíz év után felmérte a francia gondolkodás és a francia sajtó, mi történt 
akkor -  ne térjünk ki rá mi történt -  mindenesetre a francia sajtó (főleg a Le 
Monde) foglalkozott a hatvannyolcas események felmérésével. Mindenesetre 
elmondhatjuk azt, hogy a franciák hatvannyolcat, illetve a hatvanas évek nagy 
lazító, felbontó, analitikus, kritikai szellemét meglehetősen a köldökük körül járva 
vizsgálták most meg, ilyképpen tekintettek vissza rá, és elfelejtkeztek arról, hogy 
hatvannyolc megrázta az akkor már felbontott vagy feloldott „vasfüggönyön” 
inneni világot is. A csehszlovákiai események, Romániában egy nagy liberalizáló



folyamat, Jugoszláviában kirobbanó gondolati megmozdulás (milyen szép a Kas- 
sák-plakát, csak most látom meg) -  és ha mi itt együtt ülünk, együtt lehetünk, én -  
hogy mondjam csak -  öregember és ti leendő öregemberek (vonatkoztassunk el 
bizonyos politikai ítéletektől, elemzésektől, ami a hatvannyolcas eseményeket eb
ben vagy más országban illeti), akkor ebben nyilvánvalóan szerepe van a hatvanas 
években kialakult új kritikai gondolkodásnak, amely nélkül ennek a társadalmi 
formának és az ezen a társadalmi formán belüli ember- és lélekalakulásnak elég 
tragikus lenne a perspektívája. Arról is kellene beszélnem, éppen ezzel kapcso
latban, hogy az egész szocialista tábor koncepciójában milyen modellt, milyen 
példát, milyen lehetőségeket jelent a jugoszláv modell, amelynek a megléte 
nyilvánvalóan hozzájárult a hatvannyolcas csehszlovákiai eseményeknek a ki
bontakozásához, hozzájárult a romániai nagy nyitásnak a bekövetkeztéhez, mint 
ahogyan hozzájárult ahhoz is, hogy Nyugat-Európában az utóbbi esztendőkben 
kialakult az eurokommunizmus koncepciója, ami nem ezzel a modellel azonos 
koncepció. Különböző pártok, különböző országok munkásosztálya másképp 
értelmezi, a tulajdon arcára igyekszik a szocialista vízióit és konkrét feladatait 
alakítani. A lényeg mindenesetre az, az a vívmány, hogy ki-ki a tulajdon körülmé
nyei, meghatározottsága, belső determináltságai szerint kísérelje meg alakítani a 
tulajdon történelmét. Függetlenségről van szó és hát elsősorban annak a hosszú 
időn át kényszerként érvényesült (középkori) katolikus szemléletnek az elvetésé
ről, amely szerint egy pápának, pápaságnak és egy pápai, vatikáni adminisztrá
ciónak tartozik magát alávetni a világ egy jelentős része, ahol a szocializmus 
megvalósításával folyik az állandóan alakuló és változó kísérlet; béklyóba szorít
va, parancsra, azt és úgy kell tekinteni, úgy gondolkozni, úgy mozogni, ahogy azt 
a pápaság megkívánná. Miért jutottam el idáig? Talán azért, mert az én szubjek
tív happeningjeim, azok se voltak egyebek, mint a pápai hatalmak elleni lázadás, 
de ehhez hozzátartozik az, hogy én sokáig és különböző korszakokban meglehe
tősen konzervatív keretek között gondolkoztam mint szocialista, s ha nyilvánvaló
an van előjátéka is, de a tulajdonképpeni arculatomat vén fejjel, a hatvanas évek
ben kaptam meg az akkor feltűnt filozófiai és esztétikai áramlatokkal; röstellkedés 
nélkül vallom be azt, hogy az Új Sympos/onnak is szerepe volt ennek a személyi
ségnek a kialakításában, s következőleg azoknak a fiatal barátaiknak is, akikkel 
én tíz és fél esztendővel ezelőtt itt Újvidéken találkoztam. Akkor az az út engem 
Zágrábba is elvitt. Mindenekelőtt azért, hogy felkeressem Sinkó Ervin és felesége 
sírját. Jugoszláviai utamra már korábban készülődtem, tulajdonképpen Sinkóval 
kellett volna itt Jugoszláviában találkoznom. Sinkó meghalt, meghalt a felesége 
is, de a Sinkó-tanítványokban, a Sinkó-növendékekben én megtaláltam annak a 
mesternek a folytatását, akinek hallatlan szerepe volt mindazoknak az eszmék
nek a kialakulásában, amelyek azután a hatvanas években világszerte -  idéző
jelben mondom megint: „vasfüggönyön” innen és túl -  hatottak és hozzájárultak 
az emberi személyiség valóban forradalmi felszabadításához és tovább vitték azt 
a hagyományt, amit a korai avantgardizmus produkált az európai szellemiség
ben és a világ szellemiségében -  és amely azért avantgardizmus, mert szüntele
nül önmagát haladta meg, önmagát változtatta meg és sose szakadt el a humá
numnak attól az alapkövetelésétől, hogy egész vagy megközelítőleg egész tár
sadalmi lények úgy lehetünk, hogyha önmagunkat szabadítjuk fel és önmagunkat 
haladjuk meg.
Krlezával való találkozásomnak törvényszerűen be kellett következnie, mert Krleza 
a Monarchia létének a legmegrázóbb ábrázolója. A Város a ködben című regé
nyemről beszéltem, amit 29 éves koromban írtam -  amikor elolvastam a Zászló
kat és a Krleza mű javát, akkor -  tehát utólag, 25-30 évvel később -  kiderült 
számomra, hogy tulajdonképpen nem Proust tanítványa vagyok, hanem Krlefáé, 
akit én akkor még nem is ismertem.
Itt Jugoszláviában egy fantasztikus dolog történt. Én óhatatlanul végigcsináltam a 
két háború közötti irodalmat is, bár csak 1930-tól kezdve. Erdélyben egy sok év
százados irodalmi és szellemi hagyomány segítette létrejönni a nemzetiségi 
(akkor kisebbségi) irodalmat; ez a táj ilyen hagyománytudattal nem rendelkezett 
és bár született itt egy nagyon érdekes és jó kisebbségi irodalom a két világhá
ború között -  nagyon eleven együttműködésben az erdélyi magyar irodalommal 
- ,  közvetlenül a második világháború utáni esztendőkben, a forradalom megvaló
sulásának periódusában óhatatlanul be kellett következnie annak a végső kon
zekvenciákig menő szakításnak, amely minden forradalmi aktussal szükségsze
rűen együtt jár: a pluralizmus eltörlése és a múlt teljes likvidálása a forradalom 
hevében. Bár én nem értem és nem ismerem eléggé a történeti tényeket, de úgy 
képzelem, hogy másképp nem is történhetett: amit akkoriban a régi marxista esz
tétika szótárával polgári irodalomnak, polgári szellemiségnek neveztek, azt likvi
dálták. Likvidálni kellett abban a pillanatban és egy szükséglet-irodalomnak kel
lett születnie, egy taktikai irodalomnak, a politikai feladatok teljesítésére. A tak
tikai irodalom persze a taktikai periódus lejártával maga is lejár. Erre a korszakra 
érvényes. Ebben is meg kellett haladnunk önmagunkat. Itt korábban megértek a 
lényeges felismerések, s így nem kellett olyan nagy árat fizetni értük, mint Kelet- 
Európában a sztálinizmus évei alatt sokaknak, nekem is.



edvard
kardelj

önigazgatás
a
kultúrában

Folyóiratszámaink nyomdai feltorlódása 
folytán e számunk még nem került nyom
dába, amikor elhunyt Edvard Kardelj, a 
JSZSZK Elnökségének és a JKSZ KB El
nökségének tagja, akinek életműve be
épült önigazg.atású szocialista társadal
munk alapjaiba.

E számunkban a teatrológusok és színi- 
kritikusok újvidéki nemzetközi tanács
kozásán, 1973. április 25-én elhangzott 
beszédének közlésével tisztelgünk Ed
vard Kardelj emléke előtt.

Hölgyeim és uraim, 
elvtársnők és elvtársak!

Engedjék meg, hogy szocialista társadalmi közös
ségünk és a magam nevében szívélyesen üdvözöl
jem önöket a színházi dolgozók, szerzők és kriti
kusok e rangos nemzetközi találkozóján, külföldi 
vendégeinknek kellemes tartózkodást kívánjak or
szágunkban, valamennyi részvevőnek pedig sok si
kert a kultúrára, külön pedig a színházra, annak tár
sadalmi szerepére és funkciójára vonatkozó, a mai 
ember művelődési életének egészét érintő kérdések 
megválaszolásában.

Egyszersmind kérem önöket, hogy szavaimat ne te
kintsék csupán a külföldi vendégeknek szóló jókí
vánságoknak, hanem mint társadalmunk élénk ér
deklődésének kifejezőit azon témák iránt, amelyeket 
e tanácskozás napirendjére tűzött. A jelen pillanat
ban ugyanis ezek a témák nemcsak e találkozó 
részvevőinek szakmai érdeklődése szempontjából 
jelentősek, hanem társadalmunk mostani erőfeszí
téseinek szempontjából is, hogy a kulturális alkotó
munka szférájának egészét -  amennyire csak lehet
séges -  bekapcsoljuk társadalmunk önigazgatási 
alapú átformálásába, amely már több mint két évti
zede erőfeszítéseink középpontjában áll.

Természetesen én nem vagyok hivatott arra, hogy a 
napirenden szereplő kérdések szakmai vonatkozá
sairól beszéljek. E kérdések közül azonban néhány
nak társadalmi-politikai, sőt mondhatnám, társada
lomtörténeti összefüggései is vannak, és nemcsak 
a színház és a művelődés társadalmi helyzete szem
pontjából jelentősek, hanem a társadalom tagjainak 
és kultúrájának viszonya tekintetében is. Ez pedig 
különösen a következő témára vonatkozik: A szín
ház és az önigazgatás. Ez a téma számunkra egy 
átfogóbb kérdéskörnek a része, annak ugyanis, 
hogy milyen helyzetben van a művelődés egy ön
igazgatású szocialista társadalomban, amilyennek a 
mi társadalmunknak is lennie kell.

Mi ezen a téren mindenképpen elértünk bizonyos 
kezdeti eredményeket. Távol vagyunk azonban at
tól, hogy elégedettek legyünk, még abban a viszony
lagos értelemben is, amennyire egy társadalom egy
általán elégedett lehet önmagával. Amit azonban 
elértünk, bátorítást nyújt számunkra, hogy a műve
lődés területén tovább folytassuk az önigazgatású 
szocialista társadalom koncepciójával meghatáro
zott utunkat.
Abból kiindulva ugyanis, hogy a kultúra bonyolult 
kölcsönös összefüggésben van az egészében vett 
társadalmi munkával és alkotással, azon fáradoz
tunk és fáradozunk, hogy a kultúra átfogóan és cse
lekvő módon kapcsolódjon be a dolgozó ember és 
az alkotó szervezett, demokratikus és felelős ön- 
igazgatási társadalmi rendszerébe, szem előtt tart
va ezenközben minden egyes ember azonos jogait 
és felelősségét a közös, illetve társadalmi termelő- 
eszközök, a munka és az alkotás iránt. Ebben a fo
lyamatban az anyagi termelés és az egészében vett 
önigazgatási és társadalmi gyakorlat közvetlenül és 
szervesen kapcsolódik össze a kulturális alkotóte
vékenységgel, biztosítva számára egyszersmind az 
anyagi alapot is. Úgy véltük és véljük, hogy az ilyen 
közvetlen önigazgatási összekapcsolódás már azért 
is fontos, mert a kulturális szféra a múltban mindig 
többszörös kapoccsal fűződött éppen a társadalom 
hatalmon levő struktúráihoz -  az államrendszerhez 14



-  és ezért bizonyos értelemben az állam „gyámko
dott”  felette. A kultúrára, a művelődési intézmények 
pénzelésére szánt eszközöket költségvetés útján te
remtették elő, majd az állam akarata szerint osztot
ták el. Ennek elkerülhetetlen következménye az volt, 
hogy a kulturális alkotómunka kisebb vagy nagyobb 
mértékben az állam akaratának volt alárendelve, 
azaz a társadalom általában vett hatalmi körei érde
keinek.

Másrészt, ha nem vesszük tekintetbe az állam sze
repét, akkor is felfigyelhetünk rá, hogy a kulturális 
alkotómunka igen gyakran a piaci viszonyok, az üz
leti szellem, a politikai spekulációk, a menedzseri 
mesterkedések és hasonló törekvések erőteljes 
nyomása alatt áll.

Távol áll tőlünk az illúzió, hogy bármelyiket e ténye
zők közül máról holnapra ki tudjuk iktatni az emberi
ség művelődési életéből, társadalmunkból. Mind
addig, amíg lesznek konfliktusok a társadalomban, 
ellentétek nyilvánulnak meg a kulturális alkotómun
kában is. Úgyszintén: mindaddig, amíg gyökeresen 
meg nem változtatjuk a társadalom természetét, ér
vényre fog jutni az üzleti szellem és mindaz, ami 
azzal együtt jár a kultúra terén.

Ennek a történelmi realitásnak a tudatában forradal
munk nem azt a célt tűzi ki maga elé, hogy eszmé
nyi társadalmat hozzon létre, és abban a kultúra 
eszményi helyzetét, hanem hogy a társadalom mű
velődési életének szférájában is olyan viszonyokat 
állítson fel az emberek között, hogy az egyén minél 
közvetlenebbül tegye magáévá a kulturális értéke
ket; és hogy maga is -  ilyen vagy olyan formában -  
részt vegyen ezen értékek megteremtésében. Az 
ilyen viszonyok közepette pedig az embernek -  mint 
a kulturális értékek fogyasztójának és megteremtő
jének -  kezébe kell vennie azokat az eszközöket, 
amelyek segítségével a korábbinál még inkább ké
pessé válik arra, hogy túlhaladja a kultúrákban meg
mutatkozó közvetítés és kommunikáció azon for
máit, amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben el
idegenítik az embert a kultúrától, a kultúrát az em
bertől. Ezenközben nem olyan fontos, hogy ez az 
elidegenedés az állam monopóliuma, az üzleti szel
lem vagy pedig az ember humanista tudata fölötti 
álkulturális individualista erőszak útján történik-e. De 
éppen a közvetítés ezen formáinak leküzdésében 
vagy legalábbis részleges leépítésében látjuk az 
ember önigazgatásának fő célját és értelmét a mű
velődési életen belül.

Ezek szerint számunkra a kultúrában folyó önigaz
gatás nem a kultúra önigazgatása, hanem az ember 
önigazgatása a kulturális életben, éspedig éppen 
azáltal, hogy közvetlen kapcsolat jön létre aközött, 
aki „fogyasztja”  a kulturális értékeket és megterem
ti a kulturális alkotómunka anyagi alapját, valamint a 
kulturális alkotó között. Az ilyen közvetlen és aktív 
viszonyban pedig egyszersmind megszűnik az egyik 
és a másik közötti merev határ, mert így kisebb 
vagy nagyobb mértékben minden ember részt vesz 
magában a kulturális alkotótevékenységben is, más
részt ebben az értelemben maga a kultúra is -  kol
lektív tetté válik.

Ezenkívül az önigazgatásnak -  mint a szocialista 
társadalmunk társadalmi-gazdasági, politikai, kultu
rális és egyéb jellegű viszonyai egyetemes rendsze
rének -  magától értetődő követelménye, hogy a kul

turális alkotómunka, különösképpen pedig az e té
ren tevékenykedő emberek és intézmények társa
dalmi helyzete, megfelelő módon idomuljon ehhez a 
folyamathoz, és minél közvetlenebbül fűződjön egy
be az ember érdekeivel és szükségleteivel. Ezen
közben nem csupán annak szükségére gondolok, 
hogy a kulturális értékek hozzáférhetővé váljanak a 
legszélesebb néprétegek számára. Természetesen 
akárcsak korábban, ez ma is -  talán sokkal inkább, 
mint bármikor -  egyike azoknak a lényeges előfelté
teleknek, hogy kialakuljon az ember humanista tu
data, és hogy alkalmassá váljon a termelőerők fej
lesztésének hordozására. De amikor a kultúrában 
folyó önigazgatásról beszélünk, akkor elsősorban a 
dolgozó embernek a kulturális munka iránti aktív 
viszonya létrehozására gondolunk, valamint az al
kotó aktiv viszonyára ezen dolgozó ember iránt. E 
cél elérésének egyik lényeges előfeltétele éppen 
abban rejlik, hogy a kulturális alkotómunka egysé
ges területei minél közvetlenebbül, azaz minél ke
vesebb állami és üzleti közvetítő részvételével kap
csolódjanak és integrálódjanak az egészében vett 
önigazgatású társult munkával, mind az emberek 
közötti minél szabadabb humanisztikus kommuni
káció, mind pedig a művelődési élet anyagi alapjá
nak közös megteremtése értelmében.

Természetesen az ilyen elveket könnyebb megfo
galmazni elméletileg, mint gyakorlatilag megvalósí
tani. Bizonyos kezdeti eredmények, tapasztalatok 
azonban már születtek gyakorlatunkban. Az ilyen vi
szonyokat mi elsősorban az úgynevezett művelődé
si önigazgatási érdekközösségek útján igyekszünk 
megteremteni, egyrészről a kulturális javak fogyasz
tói, egyszersmind pénzelői között, másrészről pedig 
a kultúra területén társadalmi tevékenységet folytató 
dolgozók és alkotók között. Ezen önigazgatási ér
dekközösségek formái különbözők lehetnek, de 
mindig rendelkezniük kell két alapvető jellegzetes
séggel. Először: a művelődési tevékenységek pén
zelése a lehető legnagyobb mértékben áttevődik az 
állami költségvetési és adóztatási módszerről az ön- 
igazgatási érdekközösségeken belül folyó közvetlen 
és szabad megegyezések módszerére. Az ilyen 
anyagi viszonyok pedig arra ösztönöznek, hogy bi
zonyos fajta aktívabb viszony jö p n  létre a dolgozó 
ember és a kulturális alkotó között a művelődési élet 
és az emberi alkotótevékenység különféle nemeinek 
fejlesztésére irányuló közös erőfeszítéseikben.

Ehhez hozzá kell tennem, hogy az önigazgatási ér
dekközösségek hasonló formáit hozzuk létre az 
egészségvédelem, az oktatás és nevelés, a tudo
mányos kutatómunka stb. területén is.

Új alkotmányunk, amelyet most készítünk elő, ezzel 
kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy az ilyen közös
ségekben részt vevő partnereknek egyenjogúaknak 
kell lenniük, vagyis nem szavazhatják le egymást, 
hanem egymás közti viszonyukat megállapodással, 
megbeszélések útján kell rendezniük. S döntőbírói 
szerepet csak abban az esetben játszhat az illeté
kes állami szerv, ha nem tudnak megállapodásra 
jutni, és ha össztársadalmi érdekű kérdésekről van 
szó. Ez természetesen elsősorban az anyagi viszo
nyok kérdéseire vonatkozik.

Az önigazgatási érdekközösségek kifejlesztésére 
tett kezdeményezésünkről úgy hisszük, hogy jelen
tős lépés nemcsak mindezen viszonyok demokrati
zálásában, hanem a minél szélesebb néprétegek 
tudatosabb kulturális alkotói mozgósításában is.



Ezenkívül itt arról is szó volt, hogy a dolgozó ember
nek -  a jövedelem megteremtőinek -  teljes társa
dalmi és gazdasági ellenőrzést és befolyást tegyünk 
lehetővé'a jövedelem azon részének felhasználása 
fölött, amelyet szükségszerűen a kulturális területen 
történő társadalmi fogyasztás költségeinek fedezé
sére kell fordítanunk. Másrészt azonban ezáltal egy
szersmind szavatolni szeretnénk a kulturális dolgo
zók azon jogát, hogy az ilyen önigazgatási viszo
nyokban közvetlenül gyakoroljanak hatást a társa
dalom művelődési politikájára, valamint a társadalmi 
tudatra általában, és hogy azonos társadalmi-gaz
dasági helyzetbe kerüljenek az önigazgatási mun
kában részt vevő valamennyi szabad dolgozóval.

Mindez természetesen nem jelenti, hogy lemondunk 
a kulturális és más tevékenységek helyzete és fejlő
dése iránti össztársadalmi gondoskodás és felelős
ség egyéb formáiról vagy az állam megfelelő szük
ségszerű regulatív szerepéről. Nem jelenti ez azt 
sem, hogy a kulturális alkotó és a többi ember kö
zötti kommunikáció egyetlen formája az érdekkö
zösség lesz. Meg vagyunk azonban győződve róla, 
hogy ez igen dinamikus formájává válik az emberek 
közötti közvetlen • művelődési kommunikációnak és 
benne ezáltal a ténylegesen humanista tartalmú kul
turális alkotómunka szilárd támaszát nyerjük.

Mindenesetre ez az irányvétel hozzájárul a művelő
dési tevékenységek fejlesztéséhez és alkotó tarta
lommal való telítéséhez; lehetővé teszi, hogy a mű
velődési alkotómunka vívmányai és maga az alko
tás is, holnap hozzáférhetőbbek legyenek a széles 
néprétegek számára, mint amennyire tegnap voltak. 
Még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy -  főként, 
amikor az ember művelődésügyi önigazgatásáról 
van szó -  még csak az út elején tartunk, és hogy 
nem dicsekedhetünk valami nagy és eléggé meg
győző eredményekkel. A tapasztalatok és eredmé
nyek azonban, amelyekre e tekintetben szert tettünk 
a társadalmi élet bizonyos más területein, arról biz
tosítanak bennünket, hogy az ilyen jellegű önigaz
gatási viszonyoknak utat kell nyitnunk a társadalom 
művelődési életében is. Meg vagyok győződve róla, 
hogy a mostani tanácskozáson várható vita is hozzá 
fog járulni az általam szóvá tett problémák áttekinté
séhez, valamint a megoldásukat szolgáló eszközök 
felkutatásához.

Egy okkal több ez arra, hogy még egyszer sok sikert 
kívánjak önöknek e tanácskozásban, amelyet társa
dalmunk olyannyira időszerű kérdéseinek szentel
tünk. Külföldi vendégeinknek még egyszer azt kívá
nom, hogy kellemesen érezzék magukat országunk
ban.
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balázs
attila

cuniculus

írta, összeírta, át
írta, mesélte, át
mesélte, megme
sélte, költötte, át- 
költötte, dramati
zálta és a megfe
lelő helyeken il
lusztrálta időszá
mításunk 1978. 
évében Balázs At
tila.

Abban az időben az emberek, pontosabban a férfiak -  még vagy már -  fenn na
gyon bő, lenn nagyon szűk nadrágban jártak és hegyes orrú, lyukacsos cipőikkel 
kopogtak ott, ahol volt min kopogni, a nők sávos selyemharisnyáikban egyensú
lyoztak tűsarkú cipőiken, a gyerekek meleg időben spilhózniban játszadoztak, a 
macskakövekbe ágyazott sínpárokon pedig villamosok dübögtek. Megyeri Bandi 
aránylag zavartalanul kelt át a fényesre koptatott, csilingelő bódékat hordozva 
irányító, egymást helyenként keresztező, fém párhuzamokon, majd leült az út kö
zepére, s murisán nagyra méretezett füleit unottan a szélnek szegezte. Azután 
egy pillanatra eltakarta az utcán haladó villamos. Mikor előbukkant, már a kiköve
zett sáv után következő gyepes rész felé tartott. Hogy mit forgathatott a fejében 
élete utolsó pillanatában, azt amúgy sem tudhattam volna meg soha. Szeren
csétlenségére elhatározása ugyanabban a pillantaban ért meg, amikor a nagy fe
kete gépkocsi befordult az utcasarkon.
-  Hun a francba lehet az a nyúl, Frigyes?
Valószínűleg ugyanabban a pillanatban ért meg, mert egy-két percig, pontosab
ban másodpercig nem láthattam.
-  Hun a francba lehet?
Mintha zsinóron húzták volna a gépkocsihoz viszonyítva kis fehér teremtést és a 
nagy fekete kocsit. Mintha maga a végzet rendelte volna el, hogy pályájuk meg- 
akadályo^hatatlanul, visszavonhatatlanul és visszacsinálhatatlanul egy pontban 
találkozzon. Az idő leállt. Egy év telt el, míg mindketten megtették az akaratuk 
kijelölte utat -  addig a bizonyos pontig. Az elkerülhetetlen kegyetlen, otromba tré- 
fájú időhalogatósdija. Azután egy pillanat műve volt az egész. Mint amikor hatal
mas acélgolyót gurítasz neki roppant sebességgel mondjuk egy ügyetlenül kicsire 
méretezett, szőrös bábunak. A hátsó kerék még felrepítette Bandi maradványait. 
Majdnem egész oda, ahová igyekezett volt. Végig kellett néznem, hogy gyilkolják 
meg Bandit odakinn. Se puffanást, se fröccsenést, se roppanást, se düppenést, 
semmit sem hallottam a kettős üvegen át. Nem tudom, meddig álltam, s meredtem 
a vörös-fehér kis rakásra. Csend. Idegeim borzolta a csend. Szörnyű némafilm. Né
majáték zongorakíséret nélkül. Leszakítottam a függönyt, öklömre tekertem, s be
vertem az ablakot. Valami hiányzott ahhoz, hogy elhiggyem, csakugyan megtörtént 
az, amit láttam. A hang. Valami velőtrázó sikoly, hörgés, hangos agónia, az élettől

▲

Kérdés lehet, hogy 
melyik kezünkkel 
emeljük meg a ka
lapunkat. Ez min
dig attól függ, 
hogy ismerősünk 
tőlünk balra vagy 
jobbra halad el. 
Kalapunkat min
dig az ellentétes 
kézzel emeljük 
meg. Ha egyik ke
zünk foglalt (cso
magot viszünk 
vagy feleségünket 
karonfogva vezet
jük), a szabadon 
maradt kézzel kö
szönünk. Ha mind- 
dét kezünk foglalt, 
ne kapkodjuk egy 
kézbe a csomago
kat -  nyugodtan el 
hagyhatjuk a ka
lapemelést.
(Burget-Kovács-

völgyi)
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való -  FÜLLEL IS FELFOGHATÓ -  búcsúzás. Ilyen egyszerűen csendben, ele
gánsan és véletlenül nem szűnhet meg működni egy ilyen összetett szerkezet, mely 
ezidáig Bandi volt. Bandi halála előtt úriember volt. Úriember volt. Csendben meg
szűnt. Nem is sikoltott. Talán a halál akusztikai rétegének hiánya miatt érzem ma 
is úgy, hogy csak álmodtam az egészet.
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cuniculus

Egyedül az okoz némi prob
lémát, hogy míg az évszáza
dokon keresztül csiszolódott 
vagy az újabban kialakult (de 
máris agyonhasznált) prózai 
eredmények bárki más szá
mára nyilván megnyugtató 
alapot szolgáltattak volna a 
„termékeny” továbbgondolá
sához, addig Balázs Attila jó
formán egyetlenegyet sem 
számít az egyértelműen elfo
gadható prózai lehetőségek 
közé. Sorra utasítja el az ép
pen eszébe ötlőket. Szövegei 
az elutasítás gesztusát hiva
tottak realizálni. A globális té
m a -é s  formakoncepciónak 
alárendelve vonja be az izgal
masnak ígérkező játékba a 
legkülönfélébb elbeszélői for
mák hagyományos vonásait, 
kísérletet tesz a belőlük való 
építkezésre, s megannyiszor 
rávilágít az éppen alkalma
zott módszer egysíkúságára, 
használhatatlanságára, majd 
újra és újra nekilendül, meg
felelőbb hang után kutatva.

Gizi az ajtóban állt a kék pettyes tányérkával, és értetlenül bámult. Nem értette, 
mi történik. Amikor Gizi nem értette, hogy mi történik, olyankor alsó ajka mindig 
elnyűtt cipő leffedt nyelve volt. Túl szőrös X-lábain a hurkákba legurblizott haris
nyáival, következetesen mindig förtelmes harisnyáival, kibírhatatlanul förtelmes 
harisnyáival valahogy szánalomra méltóbb volt, mint az a még meleg kupac 
nyers hús odakinn, a hideg kövezeten. Egy pillanatra átvillant az agyamon: miért 
Bandi? Miért nem Gizi? Akkor még elképzelni is nehezen tudtam azt, hogy a ké
sőbbi évek valamelyik mámoros percében Gizi lábának érintése kellemesebb és 
izgatóbb lehet, mint Bandi finom bundájába túrni. Kirohantam a leffedt cipőnyelv 
mellett. Ki az úristen hagyta nyitva a kaput?! Az a rés, melyen keresztül Bandi 
megpillantotta a csábító túloldalt, elég volt ahhoz, hogy ki is férjen rajta, s halála 
előtti egykedvű stílusában a nem ismert világ meghódítására induljon. Pórul járt 
Bandi, a nyúlfülű Kolumbus. Ott feküdt, nem is oly elegánsan. Vörös vér áztatta 
fehér bundáját. Vörös vérrel piszkította be a gyönyörű gereznát. Saját vérét po
csékolta el a kövön. Feküdt természetellenes, elferdült pózban kitárulkozva, ki
fordulva, a maga módján tökéletes szerkezet azon alkatrészeit mutogatva, me
lyeket soha de soha nem mutatott meg ezelőtt senkinek. S vigyorgott. Csúfságá
ban talán a halált csúfolta. Még nem hűlhetett ki. Hogy is hűlhetett volna ki? Ilyen 
gyorsan. De már együvé tartoznak a kővel. Már cinkostársakká váltak. Már meg-, 
beszélték. Már mindent tud. Már semmi köze hozzánk. Bandi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Egyedül fülei, a nagy szőrös V-betű ragaszkodott még csupán az élethez. Mintha 
szabadulni igyekezett volna a kőtől, szárnysuhogással útra kelni. Aszfalthoz ra
gadt szőrös, gyönyörű pillangó.
Nyissz. Ennyi az egész.
Mikor meghal a nyúl
füleit
gyönyörű
füleit
vitorla
füleit
vágd le!
Ne legyenek azok
de ne legyenek azok
nyűvek
kukacok
rabjává.
VÁGD LE!
Pontos beszámoló az elkövetkezőkről. Elfutottam az időközökben csupán egy 
méterrel arrábbmozdult, negyvenöt fokkal tanácstalanabb leffedt cipőnyelv mel
lett. Édes kék pettyes kistányér. Édes kék pettyes kis pléhtányér. Most légy erős! 
Meg kell mondanom neked. Csak én tudom megmondani neked. Nem vagy már 
gyerek. Bandi ott. Kinn. Hogy is mondjam? Nincs rád tovább szükség. Bandi 
az imént.
Megragadtam bicskámat, s vissza ki.
a) Penge villant a napon.
b) Szellő borzolta a selymes pamacsokat.
c) Megpillantottam saját torz képem a pengén.
d) Bandi langyos füle tenyerembe simult.
e) Még él!
f) Felugrottam, és elszaladtam.
g) Este, iskola után, zseblámpával kiosontam a gyér fényű útra, megkerestem,,és 
a kövek közé tunkolt, bemocskolt nyúltestről levágtam a füleket.

AZON A BIZONYOS JÓL AZ EMLÉKEZETEMBE VÉSŐDÖTT NAPON TIZEN
KÉT ÓRA KÖRÜL EGY A HÁZUNK ELŐTT SZABÁLYOSAN ELHALADÓ GÉP
KOCSI HALÁLRA GÁZOLTA AZ ÚTTESTEN FIGYELMETLENÜL ÁTKELŐ ME
GYERI BANDIT- ÖNNÖN HALÁLÁÉRT KIZÁRÓLAG A KELLŐ ÓVATOSSÁG 
NÉLKÜL BAKTATÓ GYALOGOS A FELELŐS. AZ ISMERETLEN GÁZOLÓ EME 
TETTÉÉRT SOHA SEHOL BŰNHŐDNI NEM FOG-

Hogy ki adta ezt a furcsa nevet a nyúlnak? Nagyapám. Bandit tőle kaptuk. 
Nagyapa nyulakat tenyésztett szórakozásból is. Lenn, vidéken vagy tizenöt nyúl- 
ketrece volt a gang előtt. Az apró fonatú hálón keresztül -  mindig úgy tűnt -  meg
számlálhatatlanul sok érzékeny, finom kis nyúlorr rezeg-remeg a világba. A ket
recek puha bundájú kis lakói miniatűr rezgentyűikkel a levegőt olvasták. A 2,5-3 
kg vágási súlyt elérő nyulakat nagyapa elvitte átadni. Kinek, azt nem tudom. 
Néha levágott egyet-kettőt, s ilyenkor az édes vérszagú húsok ott tornyosultak a 
konyha asztalán arra várva, hogy a sütés-főzés folyamatán átesve -  melyet 
nagyapa özvegyember lévén egyedül végzett -  mint szaftos, zamatos falatok



omoljanak szét a szájban: magas fehérje- és alacsony zsírtartalmú, jól emészt
hető zsírféleségeket tartalmazó értékes táplálék. Ebéd után én is megihattam 
egy pohár bort. De csak kis pohár bort és csak vöröset, mert az szaporíjja a vért. 
Fehéret akkoriban sohasem kaptam, mert az egyenlő lett volna a gyereket része
geskenni tanítani-val. Utána nagyapám nem pödörte meg a bajszát, de mesélt, 
ha nem is akartuk. Életében sohasem dohányzott -  igaz, bevallotta, hogy zsen- 
dülő korában a többi kamasszal együtt a kazal mögött szívta a szárított libaszart, 
s hogy egyszer fel is gyújtották a szalmát -  valamint csinos, régebben divatos 
Chaplin-bajuszt viselt. A háború alatt a BRIGÁDBAN harcolt, megsebesült, kitün
tették. Szépen és érdekesen tudott mesélni partizánéveiről, csak túl sokszor 
ugyanazt. Nagyon szerette mesélni a HUPPUJ FARKAST is. Egyébként a vágást 
mindig úgy intézte, hogy mi, gyerekek, ne lássuk, miként múlnak ki a tapsifülesek 
a kés alatt. Hányszor próbáltam meglesni -  sikertelenül. Bandi nagyapám egyik 
fedező nyula volt. Termetre elég nagy, majdnem tiszta fehér szőrétől elütöttek 
guvadt, piros bogyószemei, melyekkel egykedvűen szemlélte a szemlélendőket. 
Am akcióban rendkívül ügyes volt, tunyaságát meghazudtoló, fürge, rezgésszerű 
mozdulatokkal végezte munkáját, hogy abba hiba nem vöt. Sohasem kellett neki 
segíteni. A vérfrissítő szerepében dolgozott a ketreclakó fehérnépen -  csodála
tos teherbírással. Hogy miért nevezte nagyapám ezt a nyulat Megyeri Bandinak, 
a nagyok kihallgatott beszélgetéséből tudom. Nagyapa hátravetette a fejét, s a 
szokásos gurgulázó nevetés tört fel belőle (nevetése mindig sértette a fülem, és 
zavarba hozott): -  Jó esik arra a napra gondóni, amikó máj kiselejtezem aztat a 
nyulat, a nagy fehír bakot, s le kő máj vágni.

Megyeri Bandi nagyapa szomszédja volt. Víg kedélyű, pirospozsgás, zömök 
parasztember. Nagyapa mindig valami hálátlan pimaszsággal kapcsolatban em
legette keserűen, meg még egy-két dologgal hozta összefüggésbe, de ezeket 
nem értettem. Azt nem tudtam akkor, hogy nagyapa lecsúszott. Szóval, végül 
mégsem vágta el Bandi torkát. Bandit nekünk ajándékozta. Pontosabban Oszi- 
nak, Őszi harmadik születésnapjára. Pontosan fél nyolckor futott be naftalinszagú 
szürke öltönyében, szűk nyakú fehér ingében kiborotváltan gurgulázva, Gizi 
szörnyűségére sáros cipőivel a szőnyegre taposva. Hóna alatt hereillatú faláda. 
Letette a megrökönyödött Őszi elé, és füleinél fogva kiemelte Bandit. Azután 
megcsókolta Őszit, s otthagyta ismerkedni a nyúllal. Anyu megkínálta egy pálin
kával. A kispoharat mellőzve megragadta az üveget, felemelte, megrázta, s az 
ablak felé tartva összevont szemöldökkel mustrálta. Színtelen folyadék csillogó 
gyöngykoszorúja az ablakon betóduló fényben. Sokáig egymásba kapaszkodó 
gömböcskék. Kerekecske-gombocska, hová szalad a nyulacska? Lábamba áll. 
Mikor észrevette, hogy figyelem, rámkacsintott, és elmosolyodott. Jól meghúzta.

Beavató kacsintása ellenére azt mondta anyunak, hogy jól tegye el, nehogy meg
találjam. Utána anyuval a nyomában lebaktatott a kertbe, megtapogatta, meg íz
lelte a satnya barackfák kérgét, megnézte a frissen palántáit paradicsomot, 
ugyanolyan összevont szemöldökkel rángatott egy laza lécet a rozoga palánkon. 
(Biztos érdekelte, hogy olyan könnyen lejön-e, mint ahogy gondolta.) Közben 
beszélgettek. Nem mertem közelebb menni, pedig úgy szerettem savós szeme
it, vörös, pörsenéses tarkóját, bőrének finom, meghatározatlan illatát, mely mint
ha egyfajta kölni, a fonnyadó széna, a cefre és a nyúlketrecek illatának naftalinos 
változata lett volna. A hangfoszlányokat nem tudtam értelmes egésszé összerak
ni. Anyu lila pongyolája lobogott a neki-nekiiramodó szélben. Egyszer csak 
átölelte nagyapát úgy, ahogy aput szokta, de mégis valahogy máshogy. Szerette.

Őszi megszerette Bandit. Megtanulta, hogy Bandi nuszi, s azután Bandit min
denki Nuszinak nevezte. Bandi, vagyis Nuszi is megszerette Őszit. Ettől fogva 
Őszi és Nuszi ott JÁTSZOTT minden áldott nap a poros, porondszerü udvaron, 
melyet egyik oldalról a szomszéd ház rideg, mohos fala, másik oldalról Uci néni 
alacsony lakosztálya és a fáskamra határolt. Elöl laktunk mi, hátul az udvarban 
volt a budi. A budi ügyetlen tákolmány volt, mely úgy nézett ki, mint egy félig 
földbe ásott, roggyant, nagy faláda. Ha elmentél a faláda mellett, akkor kijutottál 
a kertbe. Lemehettél a lejtőn a diófához. Utána következtek a diófával egy 
vonalban a satnya barabkfák, melyekhez nem nyúlhattál, mert a házibácsi ked
vencei voltak. A túloldalon, jobboldalt, rendszerint répa, káposzta, paradicsom 
stb. A diófa, a satnya barackfák valamint a répa, káposzta, paradicsom stb. 
mögött a hereföld. Leghátul tormával, ribizlibokrokkal és léckerítéssel zárult a mi 
világunk. Ja, meg kell még említenem, hogy jobboldalt a kerítést vadrózsa futotta 
be keresztül-kasul indázva a barnásszürke, korhadt, helyenként puha léceket, 
melyekből lassan finom púderszerű port csináltak a farágók. A már említett 
satnya barackfákhoz a már említett házibácsi szerint egyedül nagyapa nyúlhatott, 
mert ő értette, hogy kell velük bánni, míg egyszer hajba nem kaptak, de nem 
erről akarok mesélni. Másról akarok mesélni. Tehát, Őszi és Nuszi minden áldott 
nap ott játszadozott a poros porondon. Hogy irigyeltem őket iskolába menet. Őszi 
ki sem látszott rendesen a földből, már beszajkózta, hogy:

„Képzelj el egy sorozat felfú-. 
vandó léggömböt! Én azokat 
a léggömböket akarom felfúj
ni, amelyeket mások nem 
szoktak felfújni. Szűz levegő
vel szeretném feltölteni, de 
olyan sokat éltek és lélegez
tek már előttem. A léggöm
böket alig tudom csokorban 
tartani” -  olvassuk. Ezek 
szerint nem áll szándékában 
elismerni sem a lineáris ese
ménymondás szabályait, sem 
pedig a prózai láttatás más, 
már felfedett eszközeit. A szö
vegnek tehát nincsen, nem is 
lehet lineáris jellegű kohézió
ja. Mindegyik kísérlet önálló 
struktúrát hoz létre. A szö
vegkohézió, a részrendsze
rek felett álló globális össze
tartó erő az írói szándékban 
keresendő. A szövegegész ál
tal realizált globális elképze
lés igazolja a töredékességet, 
a szétszórtságot, az egymást 
feltételező részrendszerek 
látszólag megmagyarázha
tatlan egymásmelletiségét. Az 
eddigiekből úgy hisszük ter
mészetszerűen következik, 
hogy a szöveghez nem ren
delhetünk globális tartalmat, 
azaz a különböző mesetestek, 
a kesernyés intellektuális töp
rengések nem szerveződnek 
egységes történetté. Ennek 
ellenére helyenként mégis ki
alakulnak bizonyos asszoci
ációs láncok. A nyúl-motívum 
ironikus tudatosító elemként 
szinte az egész szövegen vé
gighúzódik, miközben persze 
szerepe kordában tartani az 
olykor rakoncátlan mesélő- 
kedvet.

A nyúlnak mint megírandó 
szubsztanciának a megsem
misüléséből (akár egy meg
kövült előítéletből) indul ki az 
alkotói tudat, egyszersmind 
megjelölve a motívum kibon
takoztatásának, a regényírás
nak mint olyannak az egyet
len lehetséges, cseppet sem 
kecsegtető kimeneteiét. S eb
ben a pillanatban már maga 
az írt ' válik problematikussá. 
S mohi hogyan értelemet ad
ni egy kényszerű, de tudva
levőin céltalan játéknak? A 
regénymítosz teljes lerombo
lásával? Kárpótolhatja-e az 
alkotót, ha egyszerűen fel
színre hozza a kiúttalanság 
okát, előzményeit? Részben 
talán igen. A „padláspers
pektívából” szemlélt rész
egységek ilymódon kiegyen
líthetők az említett megsem
misülés előtörténetével. Be
kapcsolódik a másod-, sőt 
harmadfokú emlékezőme- 
chanizmus, de a krónika me
nete mégis egyenes vonalú
nak mondható mindaddig, 
míg a meseszál vissza nem 
tér kiindulási pontjába (efelé 
is igyekszik), mert konkrét 
célja ez a visszaérkezés.

A nyúlról csaknem mindent 
megtudunk, hiszen az író a 
tudományos ténydokumen- 
tációt sem mellőzi. Tolnainál 
(a fíovarházban) még úgy 
üdvözöltük a rovarfajok tu
dományos leírásait, mint 
tényleg meghökkentő villám
betéteket, a Cuniculusban ' 
eluralkodnak a hasonló jel-



legű leírások és párbeszédes 
betétek, s a befogadóban a 
szembeszökő aránytalanság 
-  céljának megfelelően -  
rettenetes csömört vált ki. S 
miközben a szerkezet érez
hetően tagadja a szöveg 
ilyenfajta eredményes réte- 
gezhetőségét, ezen a ponton 
fogalmazódik meg a regény 
egyik fontosnak tetsző tétele: 
verbalizmus, vagyis az értel
met, a lényegit elfojtó mecha
nikus adatgyűjtés útján nem 
lelhető meg az áhított próza
alakzatot termő talaj. Míg az 
író az együgyű falusi idill, a 
nyelvi népiesség irodalmá
nak tagadásakor nem tud 
kellően felülkerekedni tár
gyán (az ilyen szövegrészek 
valódi rendeltetésére inkább 
a mind élesebben kirajzolódó 
globális elképzelés, mintsem 
az adott szövegminőség 
alapján derül fény), s így a 
minden síkon érvényesülő 
ironikus célzat itt kissé téte
lesen van jelen, addig a 
szándékosan monoton és ki- 
munkálatlan párbeszédtech
nika, vagy máshelyütt a 
„hosszabb lélegzetű” próza
írás rendkívül tanulságos 
modellálása révén már való
ban az ironikus leleplezés 
hangján szól, nem is beszél
ve a szöveg vizuális aspek
tusairól.

Korántsem csak a megtaga
dott formai/tartalmi megol
dásokkal ironizál, hanem ön
magával is: „Értsél meg! Itt 
babrálok ezzel az istenverte 
kalappal, és nem tudom ki
emelni belőle a nyulat, míg 
mások ezt olyan elegánsan 
csinálják”. A fel-felbukkanó 
orrfricskázó olvasóhoz szó
lás helyett az alkotói tudat 
nyíltan bevallott elbizonytala
nodásának vagyunk tanúi. 
Az erőfeszítés hiábavalósá
gának tudata kísért itt, mert
hogy „valahol minden össze
függ”.

S végül a nyúlra nemcsak 
mint megírandó szubsztan
ciára, kibontásra váró áttéte
les jelképre kell tekintenünk, 
hanem -  mivel, mint mond
tuk, ilyen megvalósulása elve 
lehetetlen -  egyben úgy is, 
mint a lehetetlent kíváncsian 
körüljáró kísérletezőre, a 
fantáziát izgató, mindegyre 
csigázó kimeríthetetlen 
asszociációs csomópontra. 
A nyúl tehát maga az alkotói 
folyamat, a játék, s egyben 
a játék kerete is: „a  csapon
gó képzelet párosul a min
dent ráncba szedő súlyos 
fegyelemmel.”  A nyúl maga 
az alkotói tudat, a megrög
zött kíváncsiság, mely,képte
len mereven az elsődleges 
elképzelés szolgálatában áll
ni; miközben a céltalan egy
hangúságra figyel, van ideje 
másra gondolni, s szertelen
ségei keltik életre a regény 
legszebb kísérleteit. Az epi
kus sodrás felerősödik és ki
szorítja a kaotikus előadást. 
Viszont ezek a szövegek is 
akkor szűnnek meg, válnak 
lezáratlanságukban is be
fejezettekké, amikor kitelje-

iszkojába fáj a jába 
hazafejé nem fáj szemmi

-  s ezzel bosszantott. Az álnok Gizi taníthatta meg erre. Igaz, ez a második 
tragédiát megelőző időkben volt, s inkább haladjak szépen sorjában. Szóval, 
Őszi Nuszival játszott a porondon sárga spilhóznijában -  minden délelőtt. Soha
sem unták meg egymást. Egy sárga és egy fehér kis teremtés a porban. Körülöt
tük figyelő szemek: a lakosztálya előtti verandán kötögető Uci néni, a konyhában 
főzögető Gizi és a budi valamint a szomszéd házának a fala közötti kerítésen 
sűrűn áttekintgető szomszéd, akit apu szomszédúrnak hívott.

Őszi menetelt a porban. Kis műanyag szandáljával egész porfelhőket vert fel, 
miközben peckesen vezényelt: egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő. Nuszi lekonyult 
füllel utána, körbe-körbe, hűen és kitartóan. Egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő. Uci 
néni egy sima, egy ferkelt, egy sima, egy ferkelt, egy sima, egy ferkelt. Gizi néha 
kipillantott az ajtón, tekintetét végigsiklatta Oszin és Nuszin, elvándoroltatta egész 
a budi és a szomszéd ház közötti kerítésig, majd gyorsan visszahúzódott leves- 
szagú várába. Uci néni szúrós szemmel figyelte. Hányszor meglestem őket 
ahelyett, hogy iskolába mentem volna. Addig, amíg apu meg nem tudta. Szeret
tem a padlást. Vékony fénysávokból igyekezett szabadulni a por -  olyan, amilyet 
Őszi lenn felvert - ,  az apró szemcsék, parányi porszemek tébolyultan röpködtek 
ide-oda. Cikáztak. Csak ezek a sávok voltak élénkek, különben sehol semmi 
nem mozdult. Udvar feletti poros mozdulatlanság. Amikor a nap nem sütött, 
akkor ezek a sávok is eltűntek és semmi sem zavarta a szobák feletti nyugalmat. 
Nagy fémpántos koffer volt az egyik, udvarra néző sarokban. Benne mindenféle 
régi könyv. Az egyik kisebb méretűt úgy hívták, hogy ÁLLATTENYÉSZTŐK KIS
KÖNYVE -  valami háború előtti kiadás, Grúber Manó és fia - ,  a Káldi-féle BIBLIA 
egyik viharvert példánya, melyből pár lap hiányzott -  lehet, hogy egykor homo- 
spirohetózisban is szenvedő, szegény, idegszanatóriumban elhunyt, túlzottan 
vallásos nagyanyám tulajdonát képezte, aki megrögzött katolikus volt, s akiről 
valószínűleg csak a jó ég tudja, hol szedte fel ezt a nem egészen úri és kései 
fázisában nem egészen gyógyítható betegséget - ,  valamint a közismert ORVOS 
A HÁZBAN első kiadása. Ezt a kötetet tudtommal a mai napig háromszor adták 
ki -  mindahányszor nagyon gyorsan el is kelt. A felsorolt könyveket forgattam a 
legtöbbet fenntartózkodásaim alatt. A legutóbbiban akadtam rá az ödéma szóra, 
melyet később gyakran használtam visszataszító, undorító dolgok megnevezé
sére, mert mint az a szövegből kitetszett, az ödémás duzzanatok csakugyan 
páratlanul visszataszítóak és undorítóak lehetnek. Meg maga a szó hangzása is 
tetszett. Persze, volt ott sok más könyv is, de én -  mint már mondottam -  az 
ÁLLATTENYÉSZTŐKET, a BIBLIÁT meg az ORVOST kedveltem leginkább. 
Még mindenfélébb levelek voltak ott paklikban, melyeket befőttesgumik és ezüs
tös-aranyos pántlikák tartottak össze. Átnéztem én azokat is. Főleg az ezüstös
aranyos pántlikákkal átkötözött levélcsomagocskákat találtam érdekesnek. Em
lékszem, némelyik suta soron úgy kacagtam, hogy le kellett feküdnöm a porba, 
és ott rángatóznom egy darabig, míg újra levegőhöz jutottam. Néha meg nem 
értettem egy-egy részt, s ez a nemértés döbbenettel párosult, valami borzongás
félével -  nem értettem a sárgulófélben levő lapokról sugárzó töretlen szenve
délyt, mely itt, a padlás poros zugában felejtetten fakulatlan erővel vágott arcom
ba. Megjegyeztem egy versikét, mely akkoriban igen a szívembe markolt. Most 
már tudom, hogy nem lehetett valami nagy költő az, aki lejegyezte. (Jómagam 
nem is próbálkoztam versírással soha.)
Szívem érted dobban, lángban ég 
Te vagy a remény, a virágok 
A pazar tavasz, a kék ég

Te vagy a tág, tiszta lég 
Melyet mint epedő fogoly vágyok 
Oh, virágok, színpompás virágok!

Mikor a messzi távolból hangod hallani vélem 
Figyelek: nyúl a barázdában hegyezi a fülit 
Szeretlek, szeretlek, szeretlek Edit.
D.

És ott volt keresztben a koporsó a sok kis gömbölyű, barna koporsóval. A nagy 
fekete, súlyos koporsó, melynek fényes külső mázát bevonta a por, egyáltalán 
nem ijesztett meg, amikor először megpillantottam. Szinte szánnivalóan árván 
hevert ott -  padlás földjén -  az ormótlan jószág; s rajzolhattam rá úgy, hogy



ujjamat végighúztam síma fedelén -  ujjam nyomán előbukkant a fényes politúr: 
POROLJ LE!

Piszok, bacilus, mind hívatlan vendég. Már nem emlékszem, hogy került oda a 
padlásra. Tudom, hogy Uci nénié volt, azt is tudom, hogy egyszer tapintatosan 
megkérdeztem, hogy került oda föl, de nem kaptam rá egyenes választ, szüleim 
pedig csak a vállukat vonogatták. Amikor egyszer anyuval egyedül voltunk, 
megint megkérdeztem:

-  Anyu, mit keres az a koporsó a padláson?
-  Nem tudom, fiam. Melyik koporsó?
-  Az a nagy fekete a padláson.
-  Ja, az Uci nénié.
-Tudom , hogy Uci nénié, de hogy került oda?
-  Nem tudom, Frickóm. Fogalmam sincs.
-Tudom , hogy tudod.
-  Nem tudom.
-  Hazudsz!
-  Hogy mondhatsz ilyet édesanyádnak?! Ha úgy érzed, hogy nem mondok neked 
igazat, akkor mond azt, hogy füllentek vagy lódítok. Értem? Ne ezt a csúnya szót 
használd!
így végül egész másra terelődött a beszélgetés. Én megmondtam neki, hogy ő 
meg ne nevezzen Frickónak, mert attól gyomorgörcsöt kapok. (Ezt nagyanyától 
tanultam annak idején.) Akkor már inkább szólítson Frigyesnek, habár azt sem 
szeretem, meg a Fricit sem. Én meg azt nem tudom, hol a fenében találták 
nekem ezt a hülye nevet. Ugyanaz az apám, aki aznap este igen durván lecsilla
pított, igen durván azt mondta egyszer, amikor Uci néni miatt dúlt-fúlt, s én 
váratlanul nekiszegeztem a kérdést ravaszan kihasználva az óvatlan pillanatot, 
hogy az a koporsó arra vár ott, hogy minél előbb belepakolják az öreg banyát és 
sicc!, de itt anyu közbelépett annak ellenére, hogy apu nagyon szeretett volna 
mondani még valamit, s lecsillapította az ő apuját. A koporsóban világoskék 
bélés volt meg dió. Rengeteg diót termett a hatalmas kerti diófa. A barack, a 
ribizli meg a többi nem volt a miénk, kivéve a diót meg a paradicsomot. A 
paradicsomot Gizi gondozta nagyapával, amikor nagyapa feljött. Dióból pedig 
annyi volt, hogy a házibácsi nagylelkűen kijelentette, mikor odaköltöztünk, hogy 
nyugodtan összeszedhetünk egy kosárnyit minden évben, mert ő úgysem tud 
vele mit kezdeni. Valószínűleg méltóságán alulinak tartotta kiállni vele a piacra, 
lehet, nem is volt ideje erre, nem is láthatott benne nagy üzletet, ahhoz pedig túl 
fukar volt, hogy szétosztogassa a szomszédok közt. így lassan kiszáradt, össze
zsugorodott, megpenészedett a kemény barna burkok bele kamrájában, ahol az 
évadok bő termését tárolta. Furcsa mókus volt ez a házibácsi. Minden évben jött 
az új termés, és ő végül már nem tudta hova tenni, de el nem akarta dobni, így 
juthatott eszébe, hogy felvigye a padlásra. El tudom képzelni -  ismervén őt jól 
mennyire megörülhetett a koporsónak, amikor az első kosár dióval szuszogva 
felnyomta a padlásajtót, mert még akkor is azon gondolkodhatott, hogy mibe 
öntse rakományát, hogy ne legyen az a padlás földjén, hiszen kár érte, és valami 
papírfélén sem, mert az ilyen házibácsi-féle gondolkodás szerint valamilyen 
ládában jobb helye van, a kamrában levő ládák pedig mindig kellenek valamire. 
Az is lehet, hogy előre megfontolt szándékkal vitte a diót a padlásra. Azzal az 
eleve eltölkélt sötét szándékkal, hogy a diót a koporsóba öntse tudván azt, hogy 
beteges, nehezen mozgó édesanyja aligha képes létrákon mászkálni. Uci néni
nek már akkor víz volt a lábában, víz a kezében, s mikor megtudtam, hogy a 
víztől olyan tasakos a keze, meg olyan duzzadt a lába, akkor roppant érdeklő
déssel figyeltem, hogy önti el fejét is a víz, hígítja fel az agyát, miként lesz egyre 
helyhezkötöttebb és beszám ihatatlanabb szemmel láthatóan napról-napra. Sze
rettem üldögélni ezen a nagy szomorú ládán. Felnyomtam egy cserepet, felpöc
költem, s így kitűnő kilátásom nyílt a kertre és az óriási diófára, a szomszéd 
udvarra, azon túl a fatelepre, azon is túl a hegyre, arra, amerre a folyót sejtettem. 
Az eresz alatt kileshettem az udvarra, a poros porondra, Őszi öcsém és Nuszi 
játékainak színterére.

sedésüket várnánk, „amikor 
már kirajzolódna oldalukra 
az ábra” , mert hiszen célt 
tévesztettek, nem hoznak 
végleges megnyugvást, ide
iglenes kitérők csupán: „Nem  
akarom őket nagyon felfújni, 
a szűz levegő pedig _ rég
óta tudom -  humbug.” A 
spontán áradásnak az író 
módszerbe vetett hite, ez a 
jelmondat vet gátat: nem 
engedni a szöveg belső lo
gikájának.

„Im ádok mesélni. Mese
mondó szikla akarok lenni. 
Úgy érzem, időtlen idők óta 
ülök itt a teremtés pálcikájá
val, a nagy fekete cilinderrel 
és a metszőollóval, mellyel 
valamilyen kényszerből min
den kibontakozót lenyesek, 
mielőtt teljes szépségében 
kibomlana”  -  írja Balázs 
Attila, s habár mielőtt még 
sor kerülhetne a „néhol 
könnyed, néhol könnyes, vé
res öregbítő játék” , a játék 
közben szerzett tapasztala
tok, élmények szintetizálá
sára, a szöveg az alkotói kö
vetkezetesség tanúbizony
ságaként az összes már 
meglevőtől független szálon 
fut ki, tehát a jelen pillanat
ban nem vállalja, nem is vál
lalhatja a meseroondás fele
lősségét (ezzel feladná ku
tatói reményeit), mégis meg
állapíthatjuk: írónk prózai 
szemléletéhez a Kolumbus- 
mese jellege mutatkozik a 
legközelebb állónak.

faragó kornélia

Nem tudom miért, de Őszi spilhóznija innen fentről még sárgábbnak tűnt, bőre még 
fehérebbnek, haja még szőkébbnek. Oszinak kisgyerek léttére is felnőttes arca 
volt. Szép szabályos vonásai, értelmes, kék szeme, magas, domború homloka és



nevetséges, de ellentmondást nem tűrő, már-már kegyetlen, összeszorított, vér- 
telen, vékony ajkai mindenkit ámulatba ejtettek. Egyedül kis fitos orra, rajta sok 
kis szeplő, varázsolt mégis gyermekarcot ebből a kompozícióból. Valahogy így 
festették le régebbi regényekben a bátor, nemes, célratörő embereket. Őszi 
csírájában ilyen volt. Nagyanya akaraterővel átitatott, kiélezett arcvonásait örö
költe. Úgy értem, nagyanya arcvonásait akaraterővel átitatottan, kiélezetten. S én 
kezdetben csak sejtettem, majd tudtam, majd egyre jobban megbizonyosodtam a 
későbbi idők folyamán, hogy bizony néha jó lenne Oszira hasonlítani. Oszira, akit 
néha nagyon szerettem, néha pedig egyenesen gyűlöltem. Semmibe sem külön
böztem az átlagos gyerekektől, akik öccsüket vagy húgukat féltékenységből, még 
zsendülő, de a későbbiekben egyre inkább beérő, hatványozódó, de egyre in
kább palástolt irigységből gondolatban -  ha nem jutottak el a cselekvésig -  
párszor víz alá dugták. Oszinak kis hegyes fülei voltak. Ebből bizonyos tudós 
emberek egész sor furcsaságot olvashattak volna ki öcsém fejlődőfélben levő 
jellemvonásaira vonatkozólag. A kis hegyes fülek melegek voltak, szinte külön 
életet éltek, már-már megszólaltak. Az idő fátylán keresztül ma már nem tudnám 
pontosan megmondani, miért éreztem így, de tudom, hogy akkor nagyon is így 
éreztem, s egész biztosan tudom, hogy volt is valami alapja. Most Őszi ott 
menetelt a porban, a késő délelőtti rivaldafényben -  Nuszival. Bandi vagy Nuszi 
(egyre megy) fülei hátrasimultak, és ő Őszi után bandukolt. Amikor Őszi megállt 
és elkezdett egy helyben menetelni, Nuszi fékezett, hogy neki ne menjen Oszi
nak. Persze, nem kellett nagyon fékeznie, hisz bandukolt, s azért volt elég 
bandukolnia, mert amikor Őszi úgy menetelt, hogy haladt is előre, akkor is inkább 
egy helyben menetelt. Illetve: helyben menetelt. Azután nagy fehér pamacsfar
kára ült, hátsó lábaihoz képest nevetségesen csenevész mellső lábait felemelve, 
hatalmas füleivel vitorlázva Oszira nézett. Amikor Őszi ismét elindult, Nuszi 
visszahuppantotta felső testrészét a porba, és ő is folytatta tovább. Én még sose 
láttam ilyen furcsa nyulat. Olyan hűséges, mint a kutya. Legyen szíves és nézze 
csak meg, hogy követi a kisgyereket egész délelőtt meg mindég. Ezt a szom
szédúr mondta apunak Gizi felé sandítva akkor, amikor egyszer átjött hozzánk 
megbeszélni valamit. Azt hiszem, a kerítés megjavítását, amire sose került sor. A 
házibácsi hatáskörébe tartozott az, őt pedig úgy látszik nem izgatta a dolog. 
Nuszival kapcsolatban a legfurcsább mégis az volt, hogy nem garázdálkodott a 
kertben. Hű maradt kék pettyes tányérkájához. A kék pettyes tányérkából való 
táplálkozást elfogadta mint létének alapfeltételét. Nézze csak meg, tanárúr! Ta
nár úr biztosította afelől, hogy ilyen furcsa nyulat még ő sem látott. Nuszi vad 
volt. Senki sem simogathatta meg, kivéve Őszit, aki azt csinálhatott vele, amit 
akart. Nuszi harapott mint a harapós kutya. Veszélyes fogai voltak. Egyszer 
csúnyán megharapta a szomszédúrt, majdnem leharapta a kisujját, amikor az 
egyik két hónappal azelőtti vizitje alkalmával kifelé menet -  a jól végzett munka 
örömében -  lehajolt, hogy megsimogassa. Természetesen: nyomatékül. Azután 
leviharzottak a kertbe, s ott folytatták vadul kergetőzve, s nekem ülő helyzetből 
ismét fel kellett egyenesednem, hogy ismét láthassam őket -  immár a felpöckölt 
cserép alatt kémlelve ki. Jókat kacagtam Őszi reménytelen próbálkozásain, hogy 
sarokba szorítsa Nuszit. Őszi felszűrődő kacagása összevegyült az enyémmel. 
Olyan jókat kacagtunk mindketten, hogy nem hallottuk Nuszi kacagását, aki -  
fogadni merek -  szintén kacagott. Vagy ki tudja, Őszi talán hallotta is. A kertben 
való futkározás örömének a megrontója egyedül a házibácsi lehetett volna, de ő 
szerencsére délelőttönként nem tartózkodott itthon. Szüleim is dolgoztak ilyen
kor, Gizi nem szólt bele, szomszédúr nem szólhatott bele. Uci nénit sem láttam, 
mert eltakarta a veranda teteje meg a kis lugas, de mérget vehettem volna rá, 
hogy ott ül kopott székében és rendületlenül kötöget. Férjének nyoma veszett a 
háború forgatagában. Csendesen átkötögeti magát a másvilágra.

Most valamikor olvastam nem is olyan rég valahol, hogy Renoir (nem vagyok 
100%-osan biztos benne, hogy Renoir, de nem is lényeges) képeit egy bizonyos 
nehezen meghatározható szögből és távolságról kell szemlélni, s akkor szinte 
mesélnek. De nem is csak szinte, hanem tényleg. A látvány MESÉL. Azt hiszem,, 
hasonlóképp vagyunk minden olyan képpel, ismétlődő képekkel, képsorozatok
kal, amelyek mesélhetnek. A padlás volt az én árbockosaram, az én őrtornyom, a 
kilátóm, a meditálókamrám, a mese-hintaszékem, a bizonyos szögem és távol
ságom, ami az innen látható történéseket illeti, melyeket agyamban keresztül- 
kasul indáztak az innen nem láthatók, az emlékek és képzelgések, a valamikor 
valahol hallottak, látottak, tapasztaltak. Mindent itt szalasztottam át agytekervé- 
nyeimen, itt gondoltam át és meg mindent, amit abban az időben némi halasztás
sal -  csak annyival, hogy fölszaladjak a padlásra, és egy kicsit leüljek a koporsó
ra -  át- és meggondoltam, ami tűrt némi halasztást. Itt emésztettem meg azt, ami 
megtörtént. Itt, a padlás félhomályba borult, poros, pókhálós csöndjében, melyet 
lényegesen sohase sebeztek meg komolyabban a lentről felszivárgó zajok. Míg 
Őszit és Nuszit szemléltem. Játékuk alapmozzanatait ismertem. Ezeket variálták. 
Nem volt túl sok lehetőségük a változatosságra, mert Őszi senki mással nem volt 
hajlandó barátkozni, csak Nuszival, s amikor Nuszival játszott, akkor végképp



nem tűrte a harmadikat. Minden betelepítési kísérlet kudarcba fulladt, mert Őszi -  
amikor már azt hitted, hogy minden rendben van -  valami apró-cseprő dolog 
ürügyén harapni kezdett, karmolni, rúgni. Prüszkölve verte a betolakodót, s a 
nem létező úristen a tanúm, aki nem hiszi, járjon utána, ebben Nuszi is segítette. 
Végül mindig valami felnőtt lény beavatkozására volt szükség, aki kimentette 
kettejük karmai közül a szerencsétlen harmadikat. Józsikát is megverték, elvették 
órási műanyag teherautóját, Nuszi beleült, Őszi megtolta, beugrott Nuszi mögé, 
és le a lejtőn. Neki a diófának. A teherautó alkotórészeire hullott szét. Nem 
történt komolyabb baj, csak Nuszi horzsolta le egy kicsit a bal füle hegyét. Mivel 
játékukban utóbb már csak az eltérőre figyeltem fel -  holott túlnyomórészt rajtuk 
csüngött szemem - ,  nyugodtan gondolhattam egész másra, de ez a másra 
gondolás abban a pillanatban, a pillanat töredékében megszakadt, amikor észre
vettem valami szokatlant. Ez történt akkor is, amikor Őszi először mászott fel a 
diófára. Amikor Oszinak első ízben sikerült meghódítania a régóta áhított magas
ságot. Sokáig tervezhette, azelőtt párszor meg is próbálta, de túl kicsinek bizo
nyult hozzá, izmai túl gyengének. Most diadalittasan ott állt a legalsó, vastag, 
göcsörtös faágon, s ha magasabbra még nem is merészkedett, valahol, tudata 
leghátsó zugában, már biztos ott himbálódzott hajmeresztően a diófa égig szök
kenő, vékony legfelső ágán. Hirtelen nem is tudtam, melyik résen nézzek ki, 
ugyanis a diófa pontosan a poros porond és a kert határmezsgyéjén volt, s a -

elnézést, hogy saját szavamba vágok, azt akarom mondani, hogy a diófa a poros 
porond és a valódi értelemben vett kert határmezsgyéjén volt, a lejtő lábánál, míg 
a valódi értelemben vett kert a satnya barackfákkal valamint a répával, káposztá
val, paradicsommal stb. csak a diófa után kezdődött annak ellenére, hogy mi 
kertnek neveztük az egész budi után eső részt a lejtőt is beleértve, amit én 
merész képzettársítással senkiföldjének neveznék most, tehát -  a két ablak 
bármelyikén kémleltem ki, egy részét nem láttam: ha az alsó kémlelőnyílást 
vettem igénybe, az eresz alattit, akkor csupán a fa tömzsi, szürkésfehér részét 
láthattam, a törzsét, a legvastagabb ág törzsközeli részét és valamicskét az alsó 
ágakból meg a lombozatból, ha pedig a felsőn kukucskáltam ki, a felpöckölt 
cserép alatt, akkor furamód szinte pontosan csak azt nem láthattam, ami az alsó 
kémlelőlyukon elébem tárult: láttam a néha tar, néha zúzmarával, dérrel, hóval 
borított, néha rügyező-virágzó, dús zöld majd sárguló koronát. Senkiföldje. ízle
lem a szót. Az, hogy hirtelen nem is tudtam, melyik lyukon nézzek ki, az úgy volt, 
hogy először az alsó nyíláson sandítottam ki, amikor hirtelen tudatosult bennem, 
hogy Őszi és Nuszi nincs már a porondon, s megszűntem arról gondolkodni, 
hogy miért nincs valami rendszeres ember-játszótársa is ennek az Oszinak, 
hiszen nem is ártana, ha lenne, és észrevettem Őszi lábait és dudorodó popsiját 
emelkedni fel a fára -  arra messzebb. Akkor gyorsan a felső kémlelőnyílást 
vettem igénybe, de oda még nem érkezett meg kisöcsém, így ismét lehajoltam, s 
ismét alul néztem ki, s ekkor már csak a lábait láttam, és akkor megint a cserép 
alatt néztem ki -  ez volt az örömmámor pillanata: Őszi örömmámorban úszva állt 
a vastag ágon rikító spilhóznijában, jobbjával kapaszkodott, bal kezével Nuszinak 
integetett. Senkiföldije. Tudtam, hogy Őszi megelégedése tűnő pillanat csupán, s 
mindjárt magasabbra kíván mászni, ezért megijedtem. Itt a padláson kizárólag 
szerettem Őszit, s most féltettem. Egy pillanat leforgása alatt villant át az agya
mon, hogy miként juthatott fel oda ez a vakarcs, hiszen nekem sem olyan egy
szerű felmásznom oda, mikor észrevettem: Uci néni kopott széke, kopott veran
dái hintaszéke ott himbálódzott a fa alatt. Nuszi a hintaszék lábánál futkosott 
körbe-körbe, fenekére ült, felfelé szimatolt, füleit forgatta, majd kétségbeesetten 
futkosott tovább. Nem tudtam elképzelni, hogy kaparintotta meg Őszi Uci néni 
hintaszékét és hurcolta le a fa alá. Megijedtem, hogy leesik, s gyorsan felpattan
tam a bajt megelőzendő, pedig egyelőre nem volt okom komolyabb aggoda
lomra. A második tragédia csak jóval ezután következett be, akkor viszont nem 
tehettem semmit. Őszi nem a fáról pottyant le, s nem is pottyant le a fáról soha. 
Kész.

Valamikor réges-rég, sok-sok millió évvel ezelőtt, a harmadkor elején óriásnyulak 
23 csapatai dübörögtek a síkságokon, óriásnyulak vágtáztak szilajul hosszú F-eiket
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(józsef attila)

Legnagyobb tévedése a kri
tikának, amikor az első köte
tet „kísérletnek”, „útkere
sésnek” kiáltja ki. A költészet 
(és a művészet) felé ez le
het puszta tévedés, de a köl
tővel szemben már minden
kori igazságtalansággá nő. 
Az „első” megnyilatkozás 
mindig a felfedezés, a meg
látás, az eszmélés katartikus 
örömét hozza magával. Ele
mi erővel jelentkező megnyi
latkozási kényszer, mely a vi
lág kihívásának elfogadását 
jelenti. A tett ekkor a legő
szintébb: nyílt szembeszökés 
az egyetemessel. Épp ez az 
őszinteség, ez az elszántság 
teszi érvénytelenné a kísér
leti jelleget. Az első műalko
tás nyílt rámutatás az én és 
a világ kettősségére, első 
„dokumentált” tudomásulvé
tele annak a kibékíthetetlen 
szembenállásnak, mely idő
vel új és új módozatokat ölt
het, új és új formákat idézhet 
meg de a tudomásulvétel pil
lanatában mindig oszthatat
lan egy. Ebben a pillanatban 
a felfedezés: Törvény. Az író, 
a költő csak ezután tehet kí
sérletet a folytatásra, azok
nak a dolgoknak a „tisztázá
sára”, melyek az első műben 
elvetett sárkányfogakból tel
jesednek ki. Az eszmélés pil
lanatától kezdenek önnálló- 
sulni a dolgok, új és új kö
zeget teremtenek, új és új le
hetőségeket vetnek fel, hol 
játszva, hol halálos komoly
sággal, de mindig a legmesz- 
szebbmenőkig provokatívan.

lobogtatva. Az óriásnyúl (Grandiosus cuniculus) is növényevő volt, kizárólag 
növényi eredetű táplálékkal táplálkozott, lábai patákban végződtek, termetre a 
mai átlagos versenylónál egy picivel nagyobb volt. Félelmetes rúgásai a kardfogú 
tigristől is megvédték, az csak végső esetekben szánta rá magát, hogy megtá
madja, s megpróbálja belevájni pengeéles fogait az óriásnyúl puha nyakába. 
Kísérletei rendszerint önmagára nézve tragikus végbe torkolltak. Nem is volt 
komolyabb ellenfele az óriásnyúlnak. Gondtalanul, boldogan élt: evett, ivott, 
vágtatott, szeretkezett -  pihent. A lovak őse (Fohippus) a harmadkor elején még 
ötujjú teremtés volt, a mai átlagos nyúlnál valamivel kisebb, óvatosan szétter
pesztett újakkal járt a mocsaras, ingoványos talajon, s még nem merészkedett ki 
a végeláthatatlan sík, füves területekre, nehogy az óriásnyulak letiporják. Csen
desen élte eseménytelen életét a sártengerben, sáros növényeket csipegetett, 
igénytelen jószág volt. Húsa mocsárszagú volt, még a kardfogú tigrisnek se 
nagyon kellett, a félelmetes kardfogú tigrisnek, amely ritkán evett óriásnyúlhúst, 
mert ritkán jutott hozzá, s ritkán evett őslóhúst, mert nem szerette. A kardfogú 
tigris az őstunya nevezetű, háromlábú állatban lelt könnyen beszerezhető, köny- 
nyen emészthető, megbízható táplálékra. Az őstunya az őslóhoz hasonlóan 
csendes, bogarászó lény volt, túlnyomórészt fákon mászkált annak ellenére, 
hogy táplálékát főleg a földön szerezte be, s annak ellenére, hogy egyáltalán 
nem volt fáramászó alkat -  a fáról gyakran lepottyant. Az őstunyának úgy látszik 
nem volt se kellemetlen szaga, se íze, így a kardfogú tigris -  tudományos nevén 
Machairodus -  általában kedvvel fogyasztotta. így éltek hosszú ideig boldog 
egymásrautaltságban, hogy a harmadkor végére kettesben karöltve levonuljanak 
a porondról. Az őstunyából már jóval előbb kivált a sokkal életrevalóbb tupaja, 
mely még ma is megtalálható Kelet-Ázsiában, s melyből kifejlődött a félmajom, a 
főemlősök legelső képviselője, mely azután különböző majmokat nemzett, me
lyek cikcakkosan felsorakozva eljutottak a fejlődés Propliopithecusnak nevezett 
fokára, amikor még a fákon éltek ugyan, de zápfogaik már olyanok voltak, mint 
az emberszabású majmokéi. Ezek a félmajom nemzette majmok életrevalósá
guknak és szaporaságuknak köszönhetően gyorsan messze elterjedtek. Belőlük 
alakultak ki külön-külön, egymástól teljesen függetlenül a ma élő emberszabású 
majmok: az orangután, a gorilla és a csimpánz; valamint a jávai előember 
(Pithecantropus erectus), melyet a pekingi-, majd a heidelbergi előember követett 
(ezen mit sem változtat az a tény, hogy a disznó is színesben látja a dolgokat). 
Ez olyan 500 000 (egyesek tippelése szerint sokkal több) évvel ezelőtt lehetett. 
Ezután lépett színre -  kb. 200 000 évvel ezelőtt -  a neandervölgyi ősember, 
melynek valamikori létéről az a kis, Düsseldorf melletti hagyatéka tanúskodik, 
melyet 1856-ban tártak fel a szorgos kutatók. A neandervölgyi prügelknabet a 
cromagnoni követte. (!) 50 000 év. Elég nagyokat lépünk. 10 000 év, 10 000 
évvel ezelőtt, mi volt 10 000 évvel ezelőtt? 10 000 évvel ezelőtt, pontosabban kb. 
10 000 évvel ezelőtt (született Ádám a mesebeli háromszor kettedik napon, a ma 
élő ember prototípusa, aki saját átalakított oldalbordájával közösülve elvesztette 
az Alkotó kegyét, de gyorsan beidegződő szokását megtartva nemzette vala stb.) 
alakultak ki a ma élő emberek prototípusai:

az ausztrál prototípusa ausztrál 
a mongol prototípusa mongol 
a busman prototípusa busman 

a fehér prototípusa fehér 
a fekete prototípusa fekete

az ausztrál Ádám ausztrál 
a mongol Ádám mongol 
a busman Ádám busman 

a fehér Ádám fehér
Ádám 
Ádám 
Ádám 

FEKETE 
FEHÉR 

FEKETEFEHÉR 
TEFE 
EFE 

KE FE 
FEHÉR 
FEKETE 
FEHÉR 

FEKETE 
FEHÉR 
FEKETE 

(Ádám vagy ki hogy nevezi). 24



A földtörténet újkorában, az őshüllők idejének sok millió éves periódusa után 
újabb elsöprő erejű, mindent megmozgató hegyképző mozgások rázták meg föl
dünket. Felgyűrődtek a hegyláncok, a kontinensek elszakadtak egymástól, az 
élővilág külön-külön fejlődött tovább. A földtörténet újkorán, a harmadkor elején 
vált szét a későbbi Amerika és a későbbi Európa. Rengeteg nyúltitán és ősló lelte 
halálát a sós habokban. A területi megoszlás alakulása szerint az óriásnyúl és az 
ősló szigetekben éltek. Az egyik ilyen sziget a mai Spanyolország területén volt, 
ahol az óriásnyúl és az ősló a harmadkor derekán már szorosan egymás mellett 
éltek. Az éghajlati és a földrajzi tényezők befolyására az ősi nyitvatermők, az ősi 
páfrányok ekkor már teljesen visszaszorultak. Az egyszikű fűfélék uralkodásának 
az ideje volt ez. Az óriásló, akarom mondani az óriásnyúl, melyet az imént 
nyúltitánnak neveztem, és az ősló, mely ekkor már Eohippusszá léptette elő 
magát (

(
(ötödik ujja visszafejlődött, s termetre valamivel nagyobb lett!), békésen 

legelésztek egymás mellett. Az Eohippus már nem vallotta otthonának a mocsa
rat. Egyre magasabb termetet elérő utódokat hagyott maga után, akik egyre 
gyorsabban vágtattak a pusztán. Arcuk megnyúlt, patáik megnagyobbodtak, ujja
ik lassan visszafejlődtek. És ezzel szemben mi történt az óriásnyúllal??? Egy 
furcsa dolog. Egy nagyon furcsa dolog. Az óriásnyúl utódai egyre kisebbre 
nőttek, arcuk már nem volt annyira megnyúlt, s csodák-csodája: patáik kezdtek 
visszafejlődni. A jelenséget -  amikor két egymás mellett élő rokon faj bizonyos 
tulajdonságai szemszögéből fokozatosan helyet cserél -  a tudomány EVOLÚ
CIÓS ROSÁLÁSNAK nevezi. Az evolúciós rosálás elenyészően ritka jelenség, s 
valódi előidézőiről ma még mit sem tudunk. A nyulak fokozatos visszafejlődése a 
harmadkor végén a mai nap is meg nem válaszolt találós kérdés a legügybuz- 
góbb kunikológus számára is. Hipotézis? Kóklerség. A napvilágot látott hipotézi
sek 99%-a kóklerek szüleménye, szenzációhajhász bulvárlapok hajmeresztő 
tölteléke, szóra se érdemes. Az evolúciós rosálás -  mint hangsúlyoztam már -  
valóban olyan ritka, hogy nem dönti meg az evolúció egyetemes fejlődés-elvét. A 
kivétel erősíti a szabályt. Egy dolgot fontos itt még megemlíteni. Az egyre 
kisebbedő óriásnyúl és az egyre nagyobbodó ősló a szaporodási apparátus 
mikrostruktúrájában ekkor még megegyezett -  ennek természetes következmé
nye volt az, hogy közös utódokat hozott az érintkezés, mely az egymás mellett 
élés természetes következménye volt. Az utód mai neve: SZAMÁR (Equus 
asinus v. Equus dementis). A szamár abban a periódusban született meg, amikor 
az egyre kisebbedő óriásnyúl és az egyre nagyobbodó ősló termetre nézve 
megközelítőleg egyforma volt, s kitermelése addig folytatódott, míg az egyre 
kisebbedő óriásnyúl és az egyre nagyobbodó ősló elérték egymást. Azután 
megszűnt. Azután egymás közt szaporodtak főleg, mert a ló nem sok hajandó- 
ságot mutatott leereszkedni a szamarak szintjére, az óriásnyúl pedig ez idő tájt 
teljesen összement. A póni nagyságú Hipparion -  az Eohippus tősgyökeres 
leszármazottja -  szilajul száguldozott a pusztán, s jaj volt annak, aki valamelyik 
zabolátlan Hipparionmén útjába került. A nyulak egyre jobban kifejlődő szarukép
ződményeikkel -  a paták helyébe nőtt éles szaruképződményeikkel -  ujjpereceik 
végén üregeket vájtak, s oda bújtak. A mai átlagos nyúl nagyságát az ellenkező 
irányból elérő volt óriásnyulak utódai tökéletesítették az üregvájás mesterségét: 
képesek voltak fent szűk, alul kiöblösödő helységeket fúrni a föld alá, ahol 
lapulva hallgatták a Hipparionok dübörgését, míg apró rögöcskék hullottak a 
fejükre. Aggódtak, hogy be ne szakadjon a mennyezet de el-elvigyorodtak a 
legkajánabbak, amikor egy-egy Hipparion-láb a vájatba becsúszva éles reccse- 
néssel eltört. (Az óriásnyulak utódainak az utódainak az utódai hosszú, mindent 
felőrlő fáradságos munkával a tökéletesítés fogalmán túlmenően tökélyre vitték 
az üregvájás művészetét, melyben mint széles tömegeket mozgósító aktivitás
ban erejéhez és tehetségéhez mérten részt vesz mindenki, az üregvájás művé
szetét, melynek gyakorlása közben ezer meg ezer buzgó kis tapsifüles találkozik 
az ősanyaggal, s kaparhat, fúrhat ihletetten inaszakadtáig, az üregvájás művésze
tét, melyben a legcsapongóbb képzelet párosul a mindent ráncba szedő súlyos 
fegyelemmel, az üregvájás művészetét, mely formákat teremt, hogy rögtön szét 
is zúzza önnön formáit, az üregvájás művészetét, mely tökéletes szócsöve lesz 
az alkotó egyéniségének anélkül, hogy bármilyen bármije lenne bármelyik bárki 
bármelyik bármijének, az üregvájás művészetét, mely zseniális alkotóművészek 
egész csapatával gazdagítja a nyulak sorait, az üregvájás művészetét, mely szét
robbantja és újjáépíti saját nemlétező esztétikáját, az üregvájás lucid játékát.) 
A sehová sem tartozó jámbor félvérek, a szamarak, akik sehová sem tartozásuk 
tudatában még jobban elanyátlanodtak, mivel nem tudtak a föld alá bújni, pedig 
nyugalomra vágytak, útra keltek. A sokáig tartó szamárvándorlás után a legerő
sebbek, melyek átvészelték a nélkülözést, végül a mai NÚBIA területén leltek
otthonra (a szamár bizony átsétált a vízen), ahol a mostoha körülményekhez___
............................... alkalmazkodva virágzásnak indult a szamarak nemzetsége.

Megkockáztatom a kijelen
tést: az első önmagában min
dig a legteljesebb, zárt totali
tás, számtalan esetleges
séggel. Ezután a kényszer 
mar az esetleges felszámo
lására születik, a további mű
vek egyre inkább a bizonyos
ság felé törnek utat, kísérle
tet tesznek a világ részletei
nek a birtokbavételére is.

A teljességet keresve vettem 
a kezembe Balázs Attila (el
ső) regényét, a Cuniculust. 
Nem a számunkra misztikus, 
az idea szintjén létező Tel
jességet vártam, csupán azt 
amit az író önmagából „kie
melve”, formába öntve, ka
csintva elém tesz, mint köz
prédára bocsátott, .totalitást’ ’. 
Izgatott a kérdés, vissza tud
ja-e adni nemzedékünk élet
érzését, világlátását, birtok
ba tudja-e venni a valóságot 
a maga egészében, meg me
ri-e fogalmazni önmagának 
(mindig ez a legnehezebb!), 
és meg tudja-e fogalmaztatni 
az olvasóval a fokról-fokra 
oldódó és lazuló bizonyossá
got, az egyéni lehetőségek 
egyre fakuló koloritását. 
Tud-e Balázs Attila szólni a 
hiányról?

A legtöbb, amit költészetünk 
ezidáig rólunk elmondott, az: 
,,én lenn i. . . " !  A legbiztosabb 
amit magunkról vallhatunk! 
Ezen túl már minden bizony
talan, túl esetleges ahhoz, 
hogy folytatólagosan tovább 
„merülhessünk” önmagunk
ba. Az elemiséghez történő 
visszatérést, a folytonos új
rakezdést bizonyítják Szive- 
ri János sorai is:

„ . .  .legyen ki-ki magának 
jelen,
és az anyag amiből összeáll. ”

Csak a jelenlét megfogalma
zásáig jutottunk el. A jelen
lét módozatai, mint az első 
ember előtt az Őstitok, meg- 
foghatatlanok, megfogalmaz- 
hatatlanok. A ma emberének 
mindent újra kellene terem
teni. Újra kellene teremteni, 
de úgy, hogy közben kijátssza 
a veszendőséget.

Egy intés csupán, és
nem lesz már ki a Mindent
újrarangsorolja.
Vagy akár csak újrasorolja. 
Sem ki egyszerűbbet 
kérne kezdéskor 
összetettebb kezdést.
-  Nem a kijelentés, a kijelölés 
a nehéz.

(Sziveri János)

A kijelölés nehézségével küzd 
Balázs Attila is, ezért szük
ségszerűen merül a szubjek
tivizmus poklába, ahol már 
az én és a világ viszonya 
egészen sajátos formában je
lentkezik. Itt már az én a 
mérvadó, de ez korántsem 
jelent feloldást, ez az önmar
cangoló, vergődő, mindent a 
„hidegrázásig érzékelő” em
ber magáramaradottságának 
egyedüli lehetősége. Egye
düli az bizonyos, hogy én lé
tezem. önmagamnak vagyok
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..Mesemondó szikla akarok 
lenni Ügy érzem, időtlem idők 
óta ulok itt a teremtés pá l
cikájával, a nagy fekete c i
linderrel ós a metszőollóval, 
mellyel valamilyen kényszer
ből mégis minden kibonta
kozót lenyesek, mielőtt teljes 
szépségében kibomlana. 
Egyfajta céltalan muszáj-já- 
ték is ez. Színes üvegcsere
pek a napfényben, össze
keverem őket, s gyönyörkö
döm bennük. Tetszenek. Az 
enyémek is, nem is. Látom 
is magam bennük, nem is. 
A kavargó történetek, törté
netdarabkák, képek, gondo
latok és gondolattöredékek, 
ötletek és ötlettöredékek, öt
lettelenségek stb. szorosegy- 
másmellettiségéből kell ki
pattannia a szikrának. Nem 
én találtam ki. Lesem mi lesz. 
Leshetem? Furcsa gondola
tok kavarognak a fejemben. 
Csonkok. A szelektáló mec
hanizmusba vetett hitem oly
kor meginog, s ez képes 
megbénítani -  egy időre. ”
A tiszta gondolat tetten ért 
pillanata ez. A következő 
mondatban már „véres, öreg
bítő játékba” csap át. Mert 
a következő mondatban újra 
eljut a hétköznapokhoz, a 
valóság mindennapi fasiz
musának bénító és gyilkos 
légköréhez. Újra elveszik 
minden, újra csak tapogató
zunk. Értelmetlen párbeszé
dek, elvetélt dolgokról. Meg
szűnik a tér, eltűnik az idő, 
marad a bizonytalanság.

A Cuniculus nem lehet kí
sérlet. A regény az elvesztett 
biztonságérzet költői prezen
tálása. ,,Érezzük magunk
ban a ré s t. . -  írja Sziveri 
János; ....... itt babrálok ez
zel az istenverte kalappal, 
s nem tudom kiemelni belőle 
a nyulat. . . ”  -  kiáltja Balázs 
Attila. Az elementáris bizony
talanságon túli vágy, a hoz
zám szabott világ megkon
struálásának kényszere is 
hiábavaló próbálkozást szül
ne? Nem remélhetünk új mí
toszokban? De igen! hisz 
Sziveri János így folytatja: 
,,Egy látomás -  vagy egyéb 
talán -  még menthetné a 
menthetőt."
Ekkor szólalhat meg újra, im
már teljes joggal, a mese
mondó szikla is!

mák ferenc

O rdításuk......................................................................................................................
..................messze zengett.
Időközben -  a harmadkor végére -  Európa, Ázsia és Amerika északi vidékein 
nagy lehűlés indult meg, melynek eredményeként beköszöntött a jégkorszak. A sar
ki jégtakaró beborította Európát a mai Moszkva..........................................Berlin
vonalig, s ebből óriási gleccserek nyúltak dél felé. Dél-Európában gyér növényzet 
tengődött, rengeteg állat elpusztult. Főleg a legeléshez szokott Hipparionok hul
lottak, mint a legyek (azért mégsem pusztultak ki). A nyulak rászoktak a kéreg
rágásra, a minden növényi eredetű megrágható megrágására, s fogaik is lassan 
alkalmazkodni kezdtek a megváltozott rágnivalókhoz.

A hidegtűrő mammut, rénszarvas, bölény valamint a gyapjas orrszarvú ideje volt 
ez, miután újra kisütött a nap, az időjárás melegebbre fordult. A hegy- és domb
vidékeket a lomberdők foglalták el, az alföldeken pedig óriási sztyeppék, füves 
puszták jelentek meg ismét. A fenyők az északi tájakra és a magas hegyvidékek
re szorultak vissza, s nem bosszantották tovább ragacsos gyantájukkal a nyula- 
kat. A hidegtűrő állatok helyét újabb, délről származó fajok váltották fel. Ebben az 
időszakban alakult ki a ma élő állatvilág.
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A házinyúl kizárólag növényevő: nedvdús növényi részeket éppúgy jó étvággyal 
elfogyaszt, mint száraz szemes takarmányt vagy darából álló keveréket. A sárga
répát meg a káposztát elfogyasztja ugyan, de nem mondható, hogy él-hal értük 
(kivételek itt is akadnak). A fakérget is szívesen megrágja. Lágy, mozgékony aj
kaival ügyesen szedi fel a táplálékot. Felső ajka középen kettéhasadt (NYÚL- 
SZÁJ), ami lehetővé teszi, hogy a nyúl a keményebb növényi részeket is megrágja. 
Elülső fogaival, a véső alakú metszőfogakkal a nyúl könnyen megrágja a fák ke
mény kérgét is. A szájüreg belsejébe került táplálékot -  lágyat és keményet egy
aránt -  a hátrább levő, redős felületű zápfogak őrlik finomra. A megrágott és nyál
lal kevert táplálék a nyelőcsövön át a gyomorba jut. A gyomorban átmenetileg 
felhalmozódik a táplálék. A nyúl gyomra összetett gyomor: a takarmány rétege- 
ződik benne, így huzamosabb ideig nem ürül ki. A gyomor hátsó szakaszának a 
falában apró mirigyek ülnek. Ezek olyan váladékot termelnek, amelyek hatására 
a táplálékban levő fehérjék kisebb molekulájú vegyületekre, ún. peptonokra es
nek szét. A zsákszerűén kiöblösödő fundusban kicsiny galacsinok fannak. E ki
csiny gombócok erjedő növényi pépből állnak. A gyomornak ebben a tájékában 
nincs sósavas pepszin. Itt zavartalanul élnek és szaporodnak a kerekdeci bakté
riumok miriádjai. E baktériumok felbontják a nyúl táplálékában levő cellulóz egy 
részét. Baktériumok nélkül nincs élet. A nyúl nem ping-pong-lab-da. Nitrálást 
nem végez. A gyomorból a félig megemésztett táplálék apránként jut a bélbe. A 
nehezen emészthető növényi tápláléknak megfelelően a nyúl bele igen hosszú, 
a test hosszának kb. tizenötszöröse. Nagyobb testű, de rövidebb belű nyulak 
esetében kb. kilenc-tízszerese. Hozzávetőleges számítások szerint az átlagos 
nyúl kb. ötször tekerhető körül saját belével (hosszában). Az átlagember ke
vesebbszer. A bél három szakaszra tagolódik: vékony-, vastag- és végbélre. A 
vékonybél fala különböző emésztőnedveket termel. Ezek az ide torkolló máj és 
hasnyálmirigy váladékával teljessé teszik a fehérjék, a szénhidrátok és a zsírok 
lebontását. A vékony- és vastagbél határán egy terjedelmes, vakon végződő 
zsákszerű függejék, a vakbél található. A vakbélben rengeteg cellulózbontó bakté
rium tanyázik. Állandóan nagy mennyiségű, erjedő növényi péppel van tele. Itt 
megy végbe a sejtfalanyagok teljes feltárása. A vakbél után a vastagbél követke
zik. Azután a végbélen keresztül kijutunk a szabadba -  a nyúl jellegzetes farka 
(NYULFAROK) alatt. Nihil bum est bum. A takarmány lassan halad át a bélcsa-



tornán. Az emészthetetlen rész teljes kiürüléséhez 5 -6  nap szükséges.
Apró bogyók a hóban.
Nyúlnyomok.
Ide-oda.
A nyúlnak kétféle ürüléke van: a közismert száraz, bogyószerű nappali ürülék, s 
a jóval lágyabb, kenőcsszerű éjszakai. Az utóbbi apró szemcsék alakjában távo
zik a nyúlból. A lágy ürülékszemeket a nyúl végbélnyílásától elvéve az éj leple 
alatt azonnal megeszi. A lágy éjszakai ürülék a vakbélből származik. A nyúl tehát 
tulajdonképpen a vakbéltartalmát eszi meg újra. Ilymód hasznosítja a vakbél
baktériumok által termelt vitaminokat és tápanyagokat. A fiziológiás ürülékevés 
célja valójában a vakbélben képződő vitaminok és egyébb tápanyagok felvétele. 
Bizonyítja ezt az, ha erős antibiotikum-adagolással kiöljük a vakbélben élő mikro
organizmusokat, a nyúl nem eszi meg éjszakai ürülékét. Ugyanígy nem követke
zik be a fiziológiás ürülékevés akkor sem, ha a nyulak takarmányához nagy 
mennyiségű bé-tizenkettes vitamint és fólsavat adunk. Az utóbbi esetben ugyan
is olyan mennyiségű vitamin kerül a nyúl szervezetébe, ami bőven fedezi a nyúl 
vitaminszükségletét. Emiatt nincs szüksége a vakbél-baktériumok által termelt 
vitaminokra. Bár a nyúl kedveli a lágy, puha takarmányokat, a fogak koptatása, a 
vakbél telítődése és a jóllakottság érzete érdekében sok nyersrostra van szük
sége. A nyulak legfontosabb takarmányai a szálastakarmányok, nyáron zölden, 
télen széna formájában. Legnagyobb jelentősége a pillangós virágú növények -  
lucerna- és herefélék -  etetésének van, de jó eredmények érhetők el jó minő
ségű rétifű vagy rétiszéna etetésével is. A ZÖLDTAKARMÁNYOKAT NAGYOBB 
MENNYISÉGBEN MINDIG FONNYASZTVA KELL ETETNI!!! Az alábbi táblázat a 
házinyulak étrendjére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat közli.

A takarmányok neve
keményítő- emészthe- 

víz% érték tő fehérje 
g/kg g/kg

etethető 
mennyi

ség %

zöld csalamádé címer
hányás előtt 85 84 10 100
zöld édesfű virágzás előtt 78 124 18 100
zöld édesfű virágzásban 70 146 20 100
zöld savanyúfű 72 90 18 50
zöld silókukorica 76 131 9 50
zöld (fiatal) lucerna 80 105 45 100
zöld lucerna virágzás előtt 78 96 33 100
zöld vöröshere virágzás 
előtt 81 110 27 100
zöld akáclomb 74 128 57 50
nincs több zöld 
csicsókagumó 75 206 12 3 -4  dkg
közepes víztartalmú 
nyers burgonya 75 226 15 6 -8  dkg
párolt (főtt) burgonya 70 • 252 17 6 -8  dkg
leveles cukorrépa fej 79 120 21 2-5  dkg
cukorrépa 78 142 8 4 -6  dkg
murokrépa 89 80 6 4 -6  dkg
takarmányrépa 89 60 8 6 -8  dkg
közepes minőségű 
rétiszéna 16 288 50 100
közepes minőségű 
vöröshereszéna 16 356 98 100
közepes minőségű 
lucernaszéna 16 321 129 100
a közepes minőségnek 
vége; füveshereszéna, 16 309 78 100
kukoricaszár 23 109 - 50
borsószalma 14 178 32 50
vöröshereliszt 10 390 98 40
lucernaliszt 10 420 136 40
puhaszemű októberi 
kukorica 31 642 60 15-40
puhaszemű ókukorica 13 810 75 15-40
átlagos zab 13 560 71 100
őszi takarmányárpa 13. 728 95 100
takarmányborsó 13 743 208 15
hazai szójabab 13 782 272 10
napraforgómag 8 953 126 15
közepes búzakorpa 13 474 116 25
zsírdús napraforgópogácsa 11 863 319 15



extrahált naprafor
gópogácsa 
szárított répaszelet 
állati fehérjeliszt, 
mert az iménti konstatálá- 
sunk ellenére (a házinyúl ki
zárólag növényevő) a házi
nyúl bizonyos körülmények 
közt bizonyos ÁLLATI ere
detű táplálékokat is szíve
sen elfogad 
külföldi zsírdús halliszt 
író
édes savó 
fölözött tej

11
11

512
523

334
42

15
15

11 760 430 5
11 570 420 5
90 102 37 —

93 77 9 —

91 99 38 -

PUKK!
PIKK!

PUKK!

A nyúl menvén az úton egy kert mellé juta.
És békukucskála a kertbe.
És igen szép kékkáposztát láta ottan.
Mondá a nyúl:

-  Jól látám. Csakugyan kékkáposzta az. De nem éri meg a fáradságot.

ÉS TOVÁBB MENE.

Őszi is előjött a budi mögül. Jó sokáig ücsörgött ott. Odament Nuszihoz.
Állt egy darabig mozdulatlanul.
Megvakarta térdét.

Állt egy darabig mozdulatlanul.
Hirtelen megrántotta Nuszi most már nem tabu fülét, s futott le a kertbe hango
san kacagva. Nuszi utána.

Nuszi a spenótottt szeereetttttteee. 
Nagyon. Kék pettyes tányérkájában 

nem sokáig állt a SPENÓT. Mindig mind megette. Nyersen is szerette.
Mindig mind megette.

A főzeléket mégis ke-
Kevés

ke-
Kevés bé

kedvelte.

(ALLEGRO VIVACE!)
Ha

sok
spenótot eszel, nagy leszel. Hülyeség. Lehet, hogy nyersen kell fogyasz
tani. Meglehet Könnyen meglehet. A főzés közben minden kipárolog be
lőle. Fuccs! Szertefoszlik a levegőben, vagy rárakódik a fedő aljára. Nyal
juk a fedőt!
Nyaljuk le a fedőt!
Nyaljuk le!
Undor. Rossz lehet. Utálatos. Pfujjj! Őszi is nyersen akarta enni a spenótot. 
Nem engedték. Felfújódik vagy mi a frász. Nuszi egyszer felfújódott. Apu 
masszírozta, úgy lett a nagy ballonból megint Nuszi. Alig élte túl. Bele
pusztult volna. A spenótban sok vas van. Attól leszel erős. A kis fityfiritty- 
ből atléta. Izmos-erős-szép-sudár-délceg atléta, aki a legnehezebb súlyo
kat is játszi könnyedséggel emeli fel, sőt az ujja körül pergeti. A legerő
sebb. Néha. Pedig Dávid, a kis nyiszlett Dávid legyőzte a nagy erős Gó
liátot. Úgy lőtte fejbe parittyájával, hogy ott hiba nem volt, s a küklopsz- 
nak is végül kinyomták azt az egy szemét, azt az egyetlen egyet, pedig 
arra igazán vigyázott. A sportolók sorsa különben az, hogy élvezik az ová
ciókat, s megöregszenek egy kicsit a tapsviharban, azután meg körül
néznek, s nem látnak senkit, s nem tudnak hova menni, fejszéjüket mibe 
vágni, fejszéjüket kibe vágni. Úgy halottam, így járt Balczó is, meg sokan 
mások. így kell járni, úgy kell járni, Sári Kati tudja, hogy kell. Járni. Pórul
járni. A délceg Aktaión véletlenül megpillantotta Artemiszt, aki mezítelen 
állt nimfái közt. Apró vízcseppek a Nap lélegzetét is elállító istennő már
ványcsecsén. Apró gyémántok sziporkázó aranygyapjún. Csintalan gön



dör tincsek Venus dombján. Gyönyörű márványdombok, tökéletes arányok 
és a legbűvösebb, ördöngösen kifaragott hónalj, melyet valaha is látott. 
Csillámló hajzuhatag fedte, de el nem fedte szobor. Halál halálával halsz. 
Ugye? És mesél a gondolázó rigolyás öreg: Pettyeshátú erdei szarvas: 
Arany, arany szőre kévéje,

Súlyos, súlyos, mint búzanyaláb,
Fölizzik, izzik a napban;

Acteonra szöknek a kutyák.
Klüpszomidész futott. Hatalmas heréi combjait paskolták. Az izmok tökéle
tes összhangja. Csattogás. Nem nézett se jobbra, se balra, fejest vetette 
magát a folyóba megnyerte az olimpiát. És Ariadné fonala.

A kék pettyes tányér valamikor nagyanyáé volt. Anyu hozományának becses da
rabkája volt. Én ettem belőle, mikor kicsi voltam. Ezt nem tudtam összetörni. Utá
nam nem Őszi örökölte, hanem Nuszi, aki a kék pettyes tányérból ette a SPENÓTOT. 
Jóval később, amikor Őszi már nem volt mellette, Nuszi félholtra verte szomszéd
úr kutyáját, aki mindig ott somfordált a szomszéd udvaron, hízelgett, farKÁT csó
válta, miközben szeméből valami sunyi fény sugárzott. Nuszi lenn sétált a kert
ben, amikor a kutya odaugrott a kerítéshez, s szamárfüleket mutatott neki. Nuszi 
szemlátomást megnőtt az óriási haragtól, ereje megháromszorozódott. Ekkor már 
vonítva szaladt volna el az eb, de nem volt rá ideje, mert Bandi feltépte a kerítést, 
s elkapta a grabancát, mielőtt eliszkolhatott volna. Felemelte a magasba, s úgy 
vágta földhöz, úgy oda nyekkintette, hogy szegény ebből majdnem kiröppent a lé
lek. Popeye megmentette Olivát. BUTA, MINT A SZAMÁR. A szamár elbutulása 
nem követhető fokról-fokra nyomon. Nem tudni pontosan, mikor vált a szamár 
buta, igénytelen, lusta háziállattá. A núbiai vadszamarat jóval időszámításunk előtt 
háziasították. Akkor még minden szempontból mozgékonyabb volt. Az ógörögök 
szívesen szamaragoltak, később csatába is vitték -  erről a szamoszatai Lukiánosz, 
a híres történész is megemlékszik AAH0HI UTÓPIA (IGAZ HISTÓRIA) c. törté
neti munkájában: miután megadták a jelet az összecsapásra s mindkétfelől elbő- 
dültek a szamarak -  ezek helyettesítették náluk a trombitákat -  megkezdődött az 
ütközet. (Az említett mű szóban forgó fejezetében Lukiánosz Endümionnak, a Ke
selyűvitézek királyának a csatározásait írja le roppant színesen, magával ragadó- 
an, ugyanakkor tárgyilagosan.) Ezután Ezópus emlékszik meg fabuláinak és ok
tató beszédeinek gyűjteményében a szamár kétségbeesett utolsó kísérletéről, hogy 
az, emberben barátra leljen. A gyűjteményt ANNO MDLXVI. KIADTA HELTAI 
GÁSPÁR. A Szamár látá, hogy ura igen játszadoznék egy kölyökkutyával és 
hogy simogatná annak a hátát. És hogy az felszöknék mellette és kelletné ma
gát. Ennek fölötte pedig látá, hogy az ura a tányérjából ad néki enni és jóltartaná. 
Es magában gondolkodván a Szamár, mondta: Ha az úr s mind az egész házi
nép olly igen szereti ezt az apró marhát, melly igen tisztátalan, csak a kevés szök
décseléséért és hízelkedéseért, mennyivel inkább kezdene tégedet szeretni, ha 
te is így hízelkednél neki és hozzája törlenéd magadat, minthogy te szép állat 
vagy, nagy, kinek szép hosszú fülei vagynak és sok dologra vagy jó, a kölyök
kutya pedig semmire sem jó, hanem csak arra, hogy bolhát szerezzen és bűzt 
tegyen a házban. Látván ezenközben a Szamár, hogy az ura béjöve az udvar
ba, legott elébefutott és ordítással kezde hízelkedni néki és reája szökellvén, a 
két első lábával kezdé őtet tapogatni és azokat a vállaira vetni és nyelvével az 
urának a szakállát békenni és bényálazni és lábaival az urát ölelgetni, ollyany- 
nyira, hogy az ura kiáltani kezde és szolgáit hívni, hogy szabadítanák meg őtet 
a Szamártól. Eljövének ezokáért hertelen minden szolgái és kövekkel és min
dennel, ami csak kezükbe akada. És minekutánna jó l megderecskelték volna, bé- 
húzták az istállóba és a jászolhoz kötözték, holott csak alig állhat vala az lábán a 
nagy verésnek miatta. Ezután léphetett a szamár a PROGRESSZÍV DEMENTIA 
útjara, minekután amolyan szürke, porban fetrengő, oktalanul ordítozó, csökö
nyös senkiházi lett belőle. A Szamár győzelme a Ló felett, amiről Ezópus még 
megemlékezik, a szamár győzelme az őt az útról letaszító Hipparion egyik utóda 
felett pusztán erkölcsi győzelem volt, ami manapság már nem is igen él a köztu
datban.
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' m  Hurtung A kísérleti irodalom és a 
költészet, Göttingen, 1975.

* M*»án

A „művészetek” történetében -  esetünkben ez a művészet egészét jelöli az épí
tészettől az irodalomig-már régóta jelen van a „kísérlet” „kísérleti eljárás” (vagyis 
a „kísérleti művészet” , a „kísérleti irodalom” , a „kísérleti zene” stb.) többé vagy 
kevésbé intuíción alapuló megfogalmazása.

Az irodalomba a nyelvi kísérlet romantikus eszméjét mélyértelműen vezette be F. 
Novalis: „A z ábrázolás korlátaihoz mérten a képekkel és a fogalmakkal teljes 
egészében a természettani kísérletezés mintájára kell kísérletet végezni, össze
kapcsolni. Engedni, hogy valami létrejöhessen stb. ” 1

Ebben a megfogalmazásban benne rejlett a „kísérleti művészet”  mindkét lehet
séges aspektusa, amelyeket róla szólva eleddig figyelemre méltattunk, illetve fi
gyelembe kellett volna vennünk:

a) a kísérletezés anyagának megjelölése és
b) a természettudományi kísérletekre való hivatkozás.

Ezek egyike vagy egyszerre mind a kettő meghatározta az utóbbi száz év gon
dolkodását a kísérlet művészetbeli szerepét illetően. E. Zola a Le román experi- 
mental (1879-1890) című kiáltványában az orvostudomány eredményeinek átül
tetésére (Claude Bernards:) Introduction a l ’etude de la medicine experimentale, 
1865) és H. Taine és A. Comte szociológiai tanainak átültetésére hív fel. „Kí
sérleti regényei”  szereplőinek viselkedését az experimentum megrendezett kö
rülményeiben vizsgálta.
Nem említve itt a szépirodalmon kívüli irodalmi megnyilatkozásokat, elmondhat
juk, hogy az utóbbi száz évben elég sokat „kísérleteztek” , mindazzal, amit időről 
időre a „művészet” szociális ténykedésének (esztétikai-kommunikatív szerepé
nek) fontos összetevőjeként tartották számon: Sterne a Tristram Shandy-ber\ az 
elbeszélés idejével és a személyiség identitásával, Joyce az Ulyssesben az 
elbeszélés perspekivájával; kísérlet folyt a konkrét költészetben a nyelvvel mint 
anyaggal, az impresszionista festészetben és a minimal-artban az érzékelés 
feltételeivel, az expresszionizmusban a színekkel, a szürrealisták automatikus 
írásmódjában az alkotói tudattal, Brecht „kísérleti színházában” éppúgy mint a 
happeningeken a közönség állásfoglalásának kifejezhetőségével; a body-artban 
Tim Ulrich saját testével kísérletezik, mások a land-water- és air-artban a tájjal, a



vízzel, a levegővel és a kővel; a dadaizmusban és az art & language csoportban 
pedig a művészet maga a kísérlet tárgya stb.

A fogalmaknak e sokféleségében felvetődik a kérdés, hogy a „kísérletről”  mint 
olyanról itt milyen értelemben van vagy lehet szó. A természettudományok vagy 
a tudományelmélet, avagy valamelyik pillanatnyilag érvényes enciklopédia2 foga
lommeghatározása világossá teszi, hogy a kísérletnek az esztétikai információ 
keretein belül való tárgyalási módja a legjobb esetben is metaforikus jellegű és a 
kísérletezés hétköznapi értelmezésén nyugszik. „Kísérleti művészetről”  beszé
lünk, mihelyt valaki letér a megszokott útról, újat próbál, kockázatot vállal, isme
retlen kimenetelű kalandba bocsátkozik, nyakatekert módon okoskodik, vagy ha 
valaki ugyancsak szilárd terv alapján módszeres vizsgálatnak veti alá egy adott 
terület anyagának lehetséges megjelenési formáit.
Mindaddig, amíg a „kísérletet”  a művészi eljárásra csak hétköznapi vonatkozás
ban alkalmazzák, egyetérthetünk C. Erzenberger kritikai megjegyzésével: „a  kí
sérlet. . (a művészetben, S. J. Schmidt) a tudományos módszerekkel és azok 
követelményeivel kacérkodik ugyan, de ezenközben nem óhajt komolyabb kap
csolatra lépni velük.’ ’3

Ezzel szemben úgy tűnik, hogy M. Bense és A. Moles tervszerű információelmé
leti kutatásai alapján EDV-készülék segítségével lehetséges megalkotni olyan 
nyelvi és grafikai objektumokat, amelyek nagyjából kimerítik egy meghatározott 
repertoár elemei permutációjának matematikai lehetőségeit. A komputer-költé
szet illetve a komputer-grafika esztétikai értékéről (igaz, hogy a líra és a grafika 
értékelése és a programozás kreativitása közötti viszonyok szempontjainak elő
térbe kerülésével) és technikai lehetőségeiről (mindenekelőtt a nyelvi szemanti
kára való tekintettel) folyó vita azt mutatja, hogy -  a fizikai kísérletekkel össze
vetve -  itt csupán egy specifikus és korlátozott értelemben beszélhetünk kísér
letről.

Egy ilyen helyzetkép néhány kérdést von maga után:
a) Egyáltalán van-e (még) értelme „kísérleti művészetről”  beszélni, és ha van, 
akkor milyen értelemben beszéljünk róla?
b) Van-e értelme, hogy tájékozódásul a „kísérlet”  olyan fogalmát, vagy fogalmakat 
válasszunk, amelyek elsődlegesen a kísérleteket alkalmazó tudományok és a tu
dományelmélet sajátjai -  vagy hasznosabb lenne egy olyan fogalmat bevezetni, 
amely specifikusan csak a művészeti kísérletre vonatkoznak?
c) Lehet-e analógiát találni a különböző tudományok kísérletezései és a között, 
amit a művészetben „kísérletezésnek” nevezünk?

Hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, a következőkben röviden arról ejtünk 
néhány szót, hogy a tudomány miként tárgyalja a „kísérletet” .

Amint azt az 1975. évi 5. karlsruhe-i napok a Kísérleti irodalom és művészet té
májára szervezett vitájából kitűnt, a különböző tudományos irányzatok és szakágak 
„kísérlet” -fogalma egészen eltérő. Mivel G. Gebauer a találkozó tájékoztató ki
adványában3 röviden ismertette a kísérletezés eszmetörténetét Poppertől nap
jainkig, itt most csak azokra a szempontokra térnék ki, amelyekben a részvevők 
ezen felül megegyeztek. A kísérlet a tudományelmélet képviselői szerint: , , . . .  
egy bizonyos mennyiségű próbálkozás véghezvitele, amelyek a maguk részéről 
mérési eljárásokból állnak; e próbálkozás-sor itt egyértelmű javaslat alakját ölti. 
(. . .)  Emellett általános követelmény az, hogy a kísérlet annyiszor legyen megis
mételhető, ahányszor csak szükséges. ( . . . )  A kísérlet közben a megfigyelő 
(vagy a kísérletet végző személy) olyan szituációt teremt, amely rendes körül
mények között nem jöhetne létre, nem ilyen módon jönne létre, vagy legalábbis 
nem ilyen gyakorisággal -  és megfigyeli mi következik be.”  (W. K. Essler, Tudo
mányelmélet III, München, 1973. 139. old.)

a)
Általánosságban a kísérletek kétfélék lehetnek: olyanok, amelyek kutatási hipo
tézisek felállításához szükségesek, valamint amelyek az elméleti feltételezések 
gyakorlati alátámasztását szolgálják.

Eközben figyelembe kell vennünk azt is, hogy a korszerű tudományos elméletben 
a kísérlet induktív alkalmazása alig játszik szerepet, ami azt jelenti, hogy többé 
nem indulunk ki abból a feltételezésből, hogy az empirikus tudományok elméleti 
megfogalmazásaihoz bizonyos mennyiségű egyedi megfigyelés generalizációja 
útján juthatunk el. Az is K. R. Popper elképzelései ellen beszél, hogy a tudomá
nyok történetében egyes kísérletek döntően hatottak egész tudományos teóriák

2 „Kísérlet” - a  vizsgálat feltételeinek 
mesterséges előidézése és megvál
toztatása tudományos megalapozás 
céljából („aktív” adatok megszerzésé
nek eljárása). A kísérlet a természet- 
tudományok legfontosabb empirikus 
módszere. (Brockhaus Enciklopédia, 
1968. 5. köt. 825. old.)

3 S. J. Schmidt: Kísérlet az irodalom
ban és a művészetben (Az irodalom- 
tudomány fő kérdései, 3. füzet) Mün
chen, 1978.
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4 E i f t l  csak ószrevételezzük, de nem 
Ml4uk> hogy az ilyen kísérletek képe
tek •M)(ni egyes teóriákat vagy para- 
dnmákat hamisítani; inkább azt állít
juk. hogy annak számára aki új para- 
<fcQm*t Éüit fel. ezek a cáfoló kísérletek 
m#g»rö*lté«ul szolgálnak az új, de ál- 
teünoeen még el nem ismert tudomá
nyt* aumébe*

elfogadására vagy elvetésére (lásd még pl. Lakatos I., Ágassi J. vagy P. Feyera- 
bend munkáit). Sokkal több követője van annak a nézetnek -  Th. S. Huhn, W. 
Stegmüller, J. D. Sneed munkái nyomán hogy az elméletek spekulatív struk
túrák -  „valóságról”  alkotott hipotéziseik már eleve benne foglaltatnak saját struk
túráikban. Ezeket a hipotéziseket kell azután az empirikus ellenőrzések soroza
tában formába önteni, tökéletesíteni és kiegészíteni. Gebauer ehhez még hozzá
teszi: „A z elméleti kutatás fejlődése szempontjából a kísérletnek alárendelt sze
repe van. A tudós hétköznapjaiban az ellenőrzések sorozata szervezett, rutino
san előkészített, hogy az általános hipotézist felállítsa, tökéletesítse, részletekbe 
menően kidolgozza. A kísérlet a túlságosan spekulatív módon felvázolt teóriák 
formába öntésére és szublimálására szolgál. A kreativitás a hipotetikus elgondo
lások megfogalmazásában van. A kísérletezés ezeket az elgondolásokat belevi
szi a gyakorlati életbe, és persze egyedi tapasztalatokat ötvöz egységes teó
riává.”

Ez mindenekelőtt a természettudományokra vonatkozik. A társadalomtudomá
nyokban ritkán találkozunk kísérletekkel, legalábbis olyanokkal nem, amelyek 
tudatosan törekednének a véleménykülönbségek meghaladására, mivelhogy 
azok itt a javasolt elmélet tartozékai. „ Ezek (mármint a kísérletek) -  vallja 
Gebauer -  útmutatóul szolgálnak az újabb kutatásokhoz, néha új hipotézisek 
körvonalait jelzik, a kutatások eredményeinek új értelmezését előlegezik. Új teó
riák születésének eszközei, természetesen nem „induktív”  úton, hanem mint az 
újabb hipotézisek felállításának segédeszközei. A segítségükkel ellenőrzött el
mélet számára fontosabb, hogy az rajtuk keresztül indulhat új felismerések felé. ”

b)
A kísérlet fogalmi meghatározását taglalva sohasem hagyhatjuk figyelmen kívül 
azt az alapvető feltételezést, hogy a „kísérletnek”  nevezett eljárások végrehaj
tása konkrét elméletet (azaz valamilyen elméleti keretet, tervet stb.) feltételez és 
konkrét módszertant, amely a kísérlet folyamatában összefogja a műveleteket.

Ez a tény a természettudományokban, amelyek a kísérletet qua praxis használ
ják, olyannyira magától értetődő, hogy nem is hangsúlyozzák külön. Ezzel ellen
tétben a társadalmi és szellemi tudományokban a kutatót a legnagyobb nehéz
ségek elé állítja, hogy ha valamilyen „kísérletezés”  jellegű tevékenységet óhajt 
folytatni, meg kell állapítania: a kísérleti vállalkozáshoz a kérdésfeltevés, a célok 
és az értelmezési kategóriák rögzítése interszubjektív vonatkozásban csakis va
lamilyen elmélet keretében lehetséges.

c)
A „kísérlet”  kérdéskörének további lehetséges aspektusait csak akkor tudjuk 
meghatározni, ha az elméleti és a módszertani megalapozottság követelményeit 
tiszteletben tartjuk.

-  Vannak olyan kísérletek, amelyeket szándékosan egyetlen tudományágon be
lül végeznek (ellenőrző kísérletek).
-  Egyes tudományok belső összefüggéseiben lehetségesek olyan műveletek, 
amelyekre nem kísérletezés szándékával kerül sor, de amelyeknek a hozzájáru
lása az elmélet további értelmezéséhez a kísérlethez hasonlónak bizonyul (post 
festum experimentum).

d)
Végül meg kell különböztetnünk azokat a kísérleti műveleteket, amelyeket a 
„rendes tudományokban”  (Th. S. Kuhn) alkalmaznak, hogy valamilyen elmélet 
„empirikus módon kiegészítsenek” (a tudományos paradigmákat igazoló kísér
letek), azoktól a műveletektől, amelyek bizonyos tudományos paradigmák (Th. S. 
Kuhn) megdöntésére hivatottak (tudományos paradigmákat cáfoló kísérletek).4

A tudományos paradigmákat igazoló experimentumok körébe tartoznak azok a 
kísérletek is, amelyekre oktatási célokkal kerül sor (dokumentációs kísérletek), 
akárcsak az iskolai fizikaórákon. A tudományos paradigmákat cáfoló kísérletek 
közé tartoznak az olyanok is, amelyeknek bevallott célja, hogy megállapítsák, mi 
származik a művelet körülményeinek véletlen elrendezettségéből (újító jellegű 
kísérletek), kb. oly módon, mint amikor a vegyész két anyagot vegyít, amelyek
nek reakcióit (még) nem ismeri.



Kifejtettük, hogy a tudományos kísérletekben egy egészen pontosan előírt műve
letsorról van szó, amelynek bizonyos feltételeket ki kell elégítenie. A szükséges 
(ha nem is elégséges) feltételek kb. ezek lennének:
-  a kísérletekre azért van szükség, hogy a tudományos hipotéziseket igazolják, 
illetve hogy az elmélet keretében új tudományos hipotézis jöhessen létre;
-  a kísérletek a maguk folyamatában módszertanilag megalapozott szabályokat 
követnek;5
-  a kísérleteknek azonos feltételek mellett azonos (vagy legalábbis részlegesen 
azonos) eredményekhez kell vezetniük;
-  a kísérleteket elvileg minden megfelelően képzett szakember elvégezheti;
-  a kísérletezés eredményei az elmélet keretében (az „elmélet fényében” ) értel
mezhetők;
-  a kísérletek az empirikus tudományok rendes fejlődésmenetébe tartoznak;
-  a kísérlet funkcionális tevékenység; nem lehet öncélú, hanem az elmélet bizo
nyítását segíti elő, illetve annak kibővítéseként, dokumentális illetve újító kísérlet
ként szolgál;
-  a kísérletek eredményei se nem előreláthatóak (a dokumentális kísérleteknél), 
se nem kiszámíthatatlanok (azoknál a kísérleteknél, amelyek kibővítik vagy meg
újítják az elméletet) -  kivételek azonban adódhatnak.

Ha most azt kérdezzük, indokolt-e a tudományban ilyképpen meghatározott 
kísérlet-fogalmat átvinni a művészetbe, először is arra kell világos választ kap
nunk, műveletsorral dolgozik-e a művészet is. A műalkotással immanens művé
szetesztétika vége és a művészetelméletnek mint az esztétikai-kommunikatív 
tevékenység elméletének kiterebélyesedése után úgy tűnik, erre a kérdésre 
pozitívan válaszolhatunk. Mint ahogy azt több helyütt bizonyítani próbáltam (pl.: 
Egy szövegpoétika elemei, München, 1974) helyénvaló az irodalmat társadalmi 
tevékenységként felfognunk, amely bizonyos hagyományok alapján eltér más 
társadalmi tevékenységektől és saját belső struktúrával rendelkezik, amely min
denekelőtt a társadalmi tevékenységformákhoz képest eltérő szerepében és 
szerepe temporális meg kauzális viszonyaiban nyilvánul meg (Schmidt: Az empi
rikus irodalomelmélet alapjai, 1979). Ez a tevékenységi szerep a tevékenység 
részvevői (aktánsai) által művészi alkotásnak minősített objektumok létrehozásá
ban, (piaci) közvetítésében, befogadásában és feldolgozásában érvényesül. Ezt 
a tevékenységformát a következőkben esztétikai-kommunikatív tevékenységnek 
vagy röviden esztétikai kommunikációnak nevezzük.

Ebből a feltételezésből kiindulva arra kell mindenekelőtt rávilágítanunk, hogy a 
művészet mely hatásfunkcióira kell kiterjeszteni a kísérlet tudományos fogalmá
nak analógiás vizsgálatát.

Az esztétikai kommunikáció hagyományaihoz híven azt válaszolhatnánk, hogy az 
esztétikai kommunikáció rendszerében kísérleti műveletekről elsődlegesen az 
alkotóval kapcsolatban beszélhetünk. De ha a kutatások területét kiszélesítjük -  
mint ahogy fentebb javasoltuk -  az elszigetelt műalkotásról a „művészi alkotás
hoz”  való társadalmi viszonyulás egész folyamatára, az alkotástól a feldolgozá
sig, akkor elvben e terület minden részvevőjével mint kísérleti tevékenység 
kezdeményezőjével kell számot vetnünk. A tudományos kísérletezésnek imént 
meghatározott munkafeltételeit tekintve szűkebb értelemben véve az kevés ha
sonlóságot mutat a művészi tevékenységgel. Többek között abban is különböz
nek, hogy a „művészi alkotások”  létrehozói nem tartanak be a tudósok szigorú 
elméleti és módszertani követelményeihez hasonló korlátozásokat ( az informá
cióelmélet azon szakembereit kivéve, akik irodalmi alkotásokat is létrehoztak) és 
éppen ezért kísérleteiket nem lehet interszubjektivizálni. Továbbá, az esztétikai 
kommunikáció keretében a társadalmi konszenzus nem olyan világos, mint más 
tevékenységformákban -  ennek alapján megállapítható lenne, a fenti meghatá
rozás alapján a kísérletező létrehozta körülmények közül melyek vehetők termé
szetesnek, illetve melyek „műviek” . Végül, és szerintem ez a döntő, az esztétikai 
kommunikációban a „kísérlet”  nem funkcionális, azaz nem azért van, hogy 
előidézzen valamit (pl. hogy valamilyen elméleti állítást megerősítsen), hanem a 
„kísérleti tevékenység”  mindenképpen folyamat, a tematikus, elsődleges tárgy
nak (a művészi alkotásnak) az esztétikai kommunikációs tevékenységrendszer
ben megnyilvánuló következménye.

A művészeti kísérletezésre analógiát csak a paradigmákat cáfoló és az újító 
kísérletekben találhatunk.

A kísérletnek az empirikus tudományokban használatos fogalma tehát csak na
gyon korlátozott mértékben alakalmazható a művészetekre. Ha termékeny több
értelműséggel óhajtjuk felhasználni, ahogy az esztétikai kommunikáció történeté
ben használatos volt, pontosan meg kell határoznunk, mit nyújthatna ez a foga
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5 Ez nem zárja ki annak a lehetősé
gét, hogy próba közben új módszerek
re bukkanjunk. Döntő az, hogy ezek a 
műveletek csak a metodológia fényé
ben válnak láthatóakká és mint metó
dusok alkalmasakká a kanonizációra.



lom egy jövendőbeli, a „kísérleti művészetről”  szóló vita számára. Hogy a kísér
let fogalmának más jelentéseit kiküszöböljem, a továbbiakban nem fogom hasz
nálni a „kísérlet/kísérletező” kifejezéseket, hanem egyszerűen ,,Y” -nal jelzem 
őket. Annál is inkább, mivel egyetértek H. Heissenbüttellel abban, hogy e fo
galom használata inkább a fogalom alkalmazóját jellemzi, semmint magát a tár
gyat vagy a dolgok állapotát: „A  kísérleti művészet, irodalom stb. fogalmának a 
megnevezett dologra való vonatkozása nem olyan nyilvánvaló, mint az, hogy a 
felhasználót jellemzi. Ilyképpen, nincs tárgy-meghatározó funkciója, hanem bi
zonyos szabályok publicisztikai és társadalmi előírásának funkcióját tölti be. A 
társadalmi fejlődés és a közvélemény metszéspontjában üti fel a fejét. A közvé
lemény megtalálja a maga jelszavait, s ezekkel meghatározhatja azoknak a 
jelenségeknek a határát, amelyek számára nem közvetlenül világosak, de nyug
talanítóak, olyan elnevezést talál számukra, amely egyszerre polémikus és sem
legesítő. Kísérletinek nevezik azt, ami forradalmi.”  (A modernizmus hagyomá
nyáról, 1972. 133. old.)

a)
Y-alkotó
tevékenység

Azzal, hogy az esztétikai kommunikáció részvevője „kísérleti művésszé” válhat, 
azaz -  ahogy a továbbiakban szó lesz róla -  Y-alkotóvá, állást kell foglalnia az 
esztétikai kommunikáció egészével szemben, ami többek között a következő 
feltételezésekben körvonalazódik: -  a „művészi tartalomnak” , „formának” , „sti
lisztikának”  stb. nincs egységes normatív vagy konszenzuson alapuló kánonja;
-  a „művészet”  funkcionális lehetőségei nincsenek kötelezően egyszer s min
denkorra meghatározva;
-  a meglevő struktúrák -  az esztétikai kommunikáció részvevői iránti elvárások -  
és azok eredményei változóak;
-  az esztétikai kommunikáció részvevőinek szabadsága -  ellentétben a többi 
társadalmi tevékenységrendszerben rendelkezésükre álló működési lehetősé
gekkel -  ugyancsak alkalmas újabb tevékenységi lehetőségek kialakítására;
-  a „művészet” , ha életben akar maradni, nem lehet más, mint a mindenkori 
status quo megváltoztatója
-s tb .

Egy ilyen állásfoglalás létrejöttének lehetősége a társadalmi és politikai fejlődés 
állásától és az alkotó társadalmi helyzetétől, valamint az esztétikai kommunikáció 
pillanatnyi lehetőségeitől függ.6

Egy ilyen Y-álláspont következményeit műfaji és történeti szempontból a korlá
tokon való áttörésként írhatjuk le, ilyen kategóriák segítségével:
-  a struktúra formai és tartalmi robbantása, vagyis újítás az alkotói tevékenység 
iránt támasztott társadalmi elvárások és az alkotói tevékenység eredményeinek 
viszonyában;
-  a műfajok keveredése, összeolvasztása;
-  az esztétikai kommunikáció tevékenységformáinak újfajta értelmezése;
-  más társadalmi tevékenységrendszerek eljárásainak és viselkedésformáinak 
átültetése az esztétikai kommunikáció területére és viszont stb.

Azok a mindennapi tevékenységek, amelyek ezeknek a legáltalánosabb krité
riumoknak a segítségével Y-termékeknek nevezhetők, így pontosabb meghatá
rozásra szorulnak. Egy megkülönböztető szempontra a későbbiekben térünk ki.

1. Az Y-alkotó célja olyan alkotást létrehozni, amely a megalkotás pillanatában 
radikálisan szemben áll a közönség elvárásaival -  pl. a nyelvet nem információ- 
hordozóként használja, hanem kizárólag grafikai szemszögből rögzít írásjeleket. 
Itt az alkotói hozzáállás és a megalkotás módja is újító jellegű az esztétikai 
kommunikáció többi részvevőjének elvárásaihoz viszonyítva. De az Y-alkotói 
folyamat olyan eredményhez vezet, amelyet a „művészi alkotás” kategóriájába 
sorolhatunk.

2. Az Y-alkotó olyan műveletsorra vállalkozik, amelyet „művészi alkotásnak” ne
vez, és amely az esztétikai kommunikáció többi részvevőjének elvárásaival 
szemben újdonságot jelent. Ebben az esetben az a döntő, hogy maga a művelet
sor „művészi alkotás” . (PL: Jochen Gerz saját portréja előtt áll.)

3. Az Y-alkotó végigviszi anyagát az alkotási folyamat különböző fokozatain és 
ennek minden variánsát „művészi alkotásként”  mutatja be (teljesen mindegy, 
hogy kiemeli-e eközben az egyik variánst mint végeredményt vagy sem).

6 H. Heissenbüttel egy ilyen állásfog
lalás létrejöttét így írja le: „A  felszaba
dítás aktusa, amivel Gomringer Kon
stellációiban találkoztam, azt jelentette, 
hogy azt tehetem, am it akarok. M in
dent kipróbáltam és ellenőrizhettem, 
hogy megvalósítsam ugyanazt a va
rázslatot, amelyet akkor felismer
tem  . . . ”



Mindegyik esetben a befogadókon, közvetítőkön és feldolgozókon múlik annak 
felmérése, Y-alkotásról van-e szó. Ez azt jelenti, hogy az Y-alkotó Y-szándékkal 
ruházhatja fel alkotását, végbevihet Y-alkotói műveletsort, létrehozhat Y-„művé- 
szi alkotásokat”  stb. Hogy ebben sikerrel jár-e el, az attól függ, hogy az esztéti
kai kommunikáció többi részvevője ezt a műveletet, illetve ennek eredményét 
„kísérletinek”  fogadja-e el.

Itt most csak röviden foglalkoznék azzal, hogy mit kell értenünk egy Y-alkotás 
„sikerességén” . Egy meghatározott művészi alkotói tevékenység helye a „nagy 
művészet” és a „nem művészet”  skáláján helyezhető el, a befogadó, a közvetítő 
és a feldolgozó ítéletei alapján.7

Ezek az ítéletek döntenek arról is, hogy valamely alkotás milyen hosszú ideig ér
tékelhető művészileg értékes Y-alkotásként és mikor asszimilálódik az elfogadott 
kultúrába mint „nem rendhagyó művészi alkotás” . Minél tovább áll ellen vala
mely alkotás ennek az asszimilációs folyamatnak és a kanonizáció bekövetkezé
se után minél több jelét adja annak, hogy megszületésekor Y-alkotásként fogad
ták el és értékelték (mint pl. Sterne, Büchner, Joyce vagy G. Stein irodalmi mű
veit), annál magasabbra emelkedik az alkotás művészi értéke az adott korban 
érvényes esztétikai normarendszer szerint.

Ha az utóbbi évtizedek Y-alkotásnak értékelt „művészi alkotásait”  figyeljük, 
akkor olyan jellegzetességekre bukkanunk, amelyek a „kísérleti”  jelző odaítélé
sében szemlátomást különlegesen fontos helyet foglalnak el. Például:
-  a műtől mint az alkotási folyamat egyedüli céljától való elfordulás, elfordulás a 
műtől, amely „elnyeli”  születésének minden körülményét és fokozatát -  elfordu
lás a folyamat nyíltsága érdekében;
-  az esztétikai kommunikációt túlnyomóan vagy kizárólag befogadó részvevők 
aktivizálása és társalkotóvá való előléptetése;
-  maguknak a művészi eszközöknek (a művészi nyelvnek) a tematizálása;
-  az észlelési és gondolati folyamatok tematizálása (legyen ez az észlelés vagy a 
gondolkodás számára kínálkozó anyag minimalizálása vagy hipertrofálása);
- a z  alkotás kollektív módja vagy az ember és a gép társszerzői viszonya;
-  kísérlet a művészet mindenestül való felbontására vagy felszámolására.

Az Y-alkotás sikerességéről eddig mondottak és a jelenlegi Y-alkotás áramlatai 
szerintem meggyőznek bennünket arról -  ami egyébként több szerző álláspont
ja - ,  hogy a „kísérleti művész”  tipikus vagy karakterisztikus jellemvonása a koc
kázatra való készség és a „kísérlet”  várható csődjére való felkészültség. A „koc
kázatra való készség”  vagy a „csőd veszélye”  nem a művészi eljárást8 jelölik 
(miben kellett volna csődöt mondania E. Gomringernek, amikor első Konstelláci
óit jegyezte fel?). Ezek sokkal inkább az alkotó elhatározásáról vallanak, arról, 
hogy az uralkodó művészeti ízléstől és művészetfelfogástól eltérő műveket mű
vészi terméWcénf prezentálja -  mindannak ellenére, hogy esetleg rajta kívül senki 
sem tartja ezeket az alkotásokat művészi produktumoknak, nem értékeli, nem vi
szonyul hozzájuk ilyenként. Ez a kockázat különösen akkor lehet nagy, ha az al
kotás kínálta művészi élmény és a befogadó művészeti elvárásai úgymond a 
nyilvánvaló és megkerülhetetlen pontokon divergálnak: például a visszatükrözés 
mimetikus elvének felkínálásában a konkrét festészettel szemben, vagy a narra
tív elbeszélő elv konkrét költészetre való alkalmazásában. (Itt utalhatunk több 
kortárs teoretikus véleményére, akik szerint a művészet és a közönség közötti 
szakadék sohasem volt akkora, mint napjainkban.)

b)
Y-közvetítő
tevékenység

Az esztétikai kommunikáció rendszerében úgy tűnik itt a legnehezebb megterem
teni az Y-tevékenységet. A kapitalista módon szervezett művészeti és irodalmi 
piac hatalma rendíthetetlennek látszik. Mégis, itt is áthághatók a határok, áttör
hetők a struktúrák -  természetesen mindig az elvárások szabványához viszonyít
va. A kis- és ellenkiadók (az ún. alternációs színtéren), a pince-galériák, az alko
tói- és magánkiadások egészen a szövegek sokszorosítás útján való terjesztésé
ig „kísérleti” , újító tevékenységként váltak ismertté a „művészet”  társadalmi 
közvetítésében.

Magukban a különböző kulturális intézményekben is sokasodnak az Y-típusú 
próbálkozások: új („demokratikusnak” vagy „didaktikusnak” keresztelt) kiállítási 
koncepciók, a közönség bevonása az alkotói tervezésbe vagy a kiállítás elrende
zésébe, kollektív zenélés a koncerteken stb. Ezeket az aktivitásokat nem lehet 
elvetni mint efemer jelenségeket, már csak azért sem, mert nagyon sokszor az

7 Emellett azonban nem szabad azt 
sem figyelmen kívül hagyni, hogy az 
Y-alkotónál is jelen kell lennie a sike
res problémamegoldás és az újító hoz
zájárulás feletti szubjektív érzésnek; 
ellenkező esetben nehezen lehetne 
megmagyarázni, hogy építhetett ki és 
tarthatott meg egy tűrhető társadalmi 
identitást.

8 Kivételt esetleg azokkal az alkotási 
folyamatokkal tehetnénk, amelyeknél 
az Y-alkotó teljesen vagy részlegesen 
lemond az alkotásra való befolyásáról: 
például a ,,dripping”-ben, a bio-artben 
az oxidációs, a rozsdásodási folya
mattal, a happening-nél pedig a mini
mális partitúrával. Ám itt is figyelembe 
kell vennünk, hogy valamely eljárás 
vagy ennek eredménye csakis az al
kotók döntésével válhat „művészi al
kotássá” az alkotó számára és pre
zentálható ilyen minőségben az eszté
tikai kommunikáció többi részvevője 
számára.



Y-alkotók ösztönzésére jöttek létre, és mert intézményesített feltételeket biztosít
hatnak az Y-típusú termékek bemutatására és további fejlődésére.

c)
Y-befogadói
tevékenység

Az Y-termelés és a közvetítő tevékenység nyílt folytatása a befogadónak a tevé
kenységre való készségétől függ. A kapitalista módon szervezett művészeti és 
irodalmi piacon az Y-alkotók és Y-közvetítők az utóbbi években mind többet fog
lalkoznak a befogadó szokásainak megváltoztatásával, nagyobb fokú angazsált- 
ságot és önálló tevékenységet követelve: „Szabaduljunk meg a fogyasztói 
mentalitástól!” ; „A  kritikusok spontaneitás felé!” ; „Kreativitást!”  s tb .-ezek a 
leggyakoribb jelszavak, amelyeknek a változás irányvonalát kellenne jelezniük. 
Tény, hogy a polgári fogyasztói szel lem átformálásnak döntő nehézsége két irány
ban keresendő:
-  a művészeti oktatás gyökeres átalakítása nélkül -  az oktatás ténylegesen képe
sítse és ösztönözze a befogadót az esztétikai kommunikációban való aktív rész
vételre -  nem várható a befogadó magatartásának a megváltozása;
- a  megfelelő társadalmi és gazdasági változások nélkül, amelyek időben és 
anyagilag biztosítják az esztétikai kommunikációban való tömeges, aktív és sza
bad részvételt, és az esztétikai kommunikációban való részvétel társadalmi jelen
tőségének elismerése (más társadalmilag hasznosnak ítélt és támogatott aktivi
tásokkal való kiegyenlítése) nélkül -  utópikus marad minden olyan elképzelés, 
amely az Y-típusú befogadó produktív magatartására apellál.

d)
Y-feldolgozó
tevékenység

A feldolgozó hagyományos helye az esztétikai kommunikációban a művészeti 
vagy irodalmi kritikusé, tudósé vagy oktatóé, aki mint az alkotó és a közönség 
közti független közvetítő, hivatott és felelősségteljes személyként jól ismeri a dol
gok állását a „nagy művészetben” .

Hogy a valóság mind a kapitalista, mind a szocialista módon szervezett illetve 
irányított médiumokban vagy intézményekben más, azt mindenki tudja.

Milyenek is lehetnének általában az Y-tevékenységformák a „művészeti”  feldol
gozó munkában? Ezzel kapcsolatban beszélhetünk intézményesített és individu
ális munkáról.

Valamilyen intézményre támaszkodva a kritikusnak olybá tűnhet, hogy gazdasá
gilag független. Itt az egyetemek nagy szerepet játszhatnának a kritikának az 
akadémiai oktatásba való bevezetésével, és hogy erre képesek, azt megmutat
ták az amerikai egyetemek vagy igazolja a bielfeldi nyelv- és irodalomtudományi 
fakultás példája.

Az individuális munkára támaszkodó kritikusokról alkotott kép oly módon változ
hatna meg, hogy a művészeti vagy irodalmi kritikusban többé ne a különleges fe
ladattal ellátott irodalomtudóst lássuk (az élő irodalom Wertherét), hanem az esz
tétikai kommunikáció együttesének különleges tényezőjét, aki az esztétikai kom
munikációban nem az elemző pozíciójából vesz részt, hanem elkötelezetten, 
és ezt az elkötelezettséget nyíltan tudtára adja az esztétikai kommunikáció rész
vevőinek, azonos mértékben fordulva mind az alkotó, mind a közvetítő, mind 
pedig a befogadó felé, azok egyenrangú partnereként.

A kritikusnak egy ilyen új típusa, aki nem tetszeleg a döntőbíró szerepében egy 
áltudományos zsargon vértezetében, a művészi fejlődési igazi „munkatársa” le
het, ha levetkőzi a m űvészet-és irodalom tudomány iránti elfogultságát vagy 
más komplexusait, továbbá ha felszabadul a gazdasági apparátus nyomása alól 
és önmagát úgy értelmezi, mint az esztétikai kommunikáció különleges szereplő
jét.

Hogy mindez a jövő zenéjének tűnik, az írásom Y-jellegéből következik.



G. Benn A líra problémái című marburgi előadásában szembeszáll azzal a széles 
körben elterjedt nézettel, hogy a vers egy hangulatból keletkezik. „Nem, így nem 
születik egyetlenegy vers sem. Vers általában nagyon ritkán születik -  a verset 
megcsinálják."Hasonló nézetek a művészeknél nem is olyan ritkák, ahogy E. A. 
Poe reflexiói is bizonyítják (The Rover). Új ebben csak az, ahogy a kritikusok -  
akik már évtizedek óta le-letaszítgatják a „géniusz”  polgári trónjáról a művészt és 
„mesterként”  kezelik le -  a finom művészlelkek számára oly illúziórombolóan -  a 
művészi „laboratóriumokról”  és műhelyekről beszélnek, a művészi alkotást,, szö
vegnek”  bélyegezve stb. A művész mint mester, aki a laboratóriumban valami
féle objektumokat fabrikál, „valamit kotyvaszt” , nem engedi magába az „egysé
ges, oszthatatlan, mindent kitöltő” művészi tapasztalást -  szerintem ezekből a 
kategóriákból, perspektívákból és hatásokból táplálkozik a művészeti „kísérlet” 
rosszalló értelmű alkalmazása. „Ez mégis csak kísérlet”  (elvetni a kísérletet 
mint „puszta próbálkozást” , ellentétben a tökéletes művel), „kaland az ismeret
lennel”  (ellentétben az időtlen művészi alkotással), „az élőmunkálatok fázisa” (a 
lezárt mű ellenében) stb. A fogalom ilyen leértékelésével védekezik a polgári mű
vészetfelfogás az avantgarde művészet radikális változtatásai ellen a századfor
duló óta; vele hárítják el részint a hagyományos alkotók is azt a közben már 
evidenssé vált tényt, hogy soraikból kerül ki az ítélkezésre hivatottaknak az a ki
választott csoportja, amelynek megadatott a döntőbíró szerepe abban a kérdés
ben, hogy egy adott társadalomban mi tekinthető művészetnek, holott a műalko
tás értékének nem lehetnek örökérvényű normái.
Ezzel viszont az Y-jelenség a kortárs esztétikai kommunikációban teljesen új di
menziót kap: nem egyéni akcióról, meghökkentésről és provokációkról van többé 
szó. Hanem arról, hogy a művészet polgári felfogása, felválthatja-e a művészet
nek egy olyan demokratikus felfogása, amelyben mindenkinek lehet saját megva
lósítható művészetfelfogása és saját művészeti kompetenciája, de ezért még 
nincs joga ezt másra kényszeríteni, senkit meggyőzni, vagy irigykedni valakire.

Továbbá arról is szó van, hogy-nyilván a művészeti alkotó tevékenység, vala
mint közvetítői és feldolgozói internacionalizálása és multiplikációja folytán -  az 
esztétikai kommunikáció minden részvevőjének elvárásai differenciálódtak, s 
azokat kevésbé bűvöli el egy-egy újítás varázsa, nagyobb benyomást tesz rájuk 
a különböző lehetőségek egyformasága.
Végül arról is szó van, hogy a társadalmi tevékenységformák -  a „művészet” , a 
„tudomány” , a „sport”  -  közti hagyományos határok a jövőben is megmarad
nak-e, illetve ilyennek kell-e maradniuk, nem szűnnek-e meg vagy nem módosul
nak-e ezek a határok, miáltal a társadalmi problémák is könnyebben megoldód
nának. (Vesd össze C. Erzenberger kísérletével, aki a sportrendezvényeket pro
letár művészetként interpretálta.)

Ha viszont a valóságban beszélünk ezeknek a kilátásoknak a fejlődéséről, akkor 
az Y-alkotásokat nem szemlélhetjük és értékelhetjük az esztétikai kommunikáci
óban pusztán elszigetelt jelenségekként, individuális problémákként, hanem el
sődlegesen abból a szempontból, hogy innovációs erejükkel miben járulnak hoz
zá az egész társadalom fejlődéséhez.
E kapcsolat felé irányul szerintem 1968-tól kezdve a mind csökönyösebben (és 
persze emellett mind bornírtabbul) ismételt kérdés a művészet társadalmi rele
vanciájáról, a politikai tartalmú művészi alkotások kiemelésével, amelyek az esz- 
tétizáló polgári művészet szövegkörnyezetében újítást jelentettek -  mintegy be
vezetésül a „művészet”  egész rendszere újító potenciáljának felülvizsgálásához.

P. O. Chotjewitz velős megállapítása, hogy annak az irodalomnak nagy része, 
amely magát „kísérletinek”  nevezi, nem „haladó”  is egyben, újból ahhoz a té
zishez vezet vissza bennünket, amellyel gondolataimat magam is be szeretném 
fejezni. Semmi sem csak azért új,9 mert régebben nem oly módon készült, mint 
ahogy az esztétikai kommunikációban ma készül, paradigmákat cáfoló vagy újító 
kísérleteikben a tudomány hasonlóan. Az új csak átmeneti gesztus lehet. Egy 
olyan Y-tevékenységtől, amelyet társadalmilag komolyan vesznek, elvárjuk, hogy 
kezdeményezze az esztétikai kommunikáció rendszerbeli változásait ( vagy érvé
nyes legyen az esztétikai kommunikáció modelljében); olyan változásokat kez
deményezzen, amelyek visszahatnak a tevékenység minden egyéni lehetősé
gére az adott társadalom más tevékenységformáiban is. Ha ezeket a célokat 
szem elől tévesztjük, korunk olyan szemlátomást egyetemes értékeit, mint a sza
badság, a szolidaritás, a jog, az egyenlőség, a szeretet vagy a humánum -  azt a 
művészet modellszerűen demonstrálhatja. Saját politikai és morális felelősségé
vel szembesül itt, amelyből a „kísérleteket”  sohasem ebrudalhatja ki, és amely
nek érdekében sokkal többet kell tudatosan és felelősségteljesen „kísérletez
nie” .

4.
a
„kísérleti
tevékenység”
távlatai
az
esztétikai
kommunikációban

9 Azújításeiméletkidolgozásarógióhaj.
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grieshabernak

nem hisz ő a tartósságban 
és oly sokáig tart 
örökké örökké 
szent szent 
dehogy akar lenni

összetört püspökbotokon 
főzi leveskéjét 
anyag 
a szentek
könnyéből és porából
kurvavérből
polgárfaggyúból
szétmajzolt kanonokmaradványból

madonnahajból 
készült ecsettel 
fest átkokat 
a falmaradványokra 
mélyen mélyen 
a székesegyház alatt

kérleli őt 
szereti őt 
ő azonban nem 
mindig mindig 
elfolyik mellette

riadóztass! 
ullrich sonnemannak

Riadóztass
Gyújtsd össze barátaid 
ne
amikor hiénák vonítanak 
ne
ha sakál köröz 
vagy
ha házőrzők csaholnak 
ne
amikor az ökör igája
alatt megroggyan
vagy a járgánnyal megbotlik
Riadóztass
Gyűjtsd össze barátaidat
ha a nyulak vérszomjukat jelezve
fogaikkal vicsorognak
ha a verebek zuhanórepülést végeznek
és belefúródnak
Riadóztass!

Heinrich Böll: Gedichte, Labbé & Muta Könyvkiadó, Köln, 1975.



frank
dietschreit

fejhallgató alatt* 
versek a fiókból

ahol
a
szív
dobog

Azok az
intellektuális balosok vagyunk: 
ha Frankfurtban kissé 
begerjed valami történik ha spontán 
csaták játszódnak le a zsarukkal 
a balos szív azonnal gyorsabban 
dobog bal felől
a jobb informálódás érdekében 
mohón mindenféle újságot vesz reggel 
az ember: nyolcvanhét személyt 
elvtársat barátot tartóztattak le

És Hamburgban a balos 
pipázók egy teát főznek maguknak 
és füstkékbeburkoltan diskurálnak

míg VALAKI
rendőrgumibotvízágyúkezével 
a saját medrét alakítja

és sokan most 
sokan üres kézzel maradtak 
a drasztikus tapasztalatokat 
leszámítva

És a szóval telített füst balról 
köddé sűrűsödik 
és az irodaház 
ismét nagyobb és szebb lesz

jegyzet
az
irodalom
színrelépéséhez

Már tíz éve
hallom őket lármázni
hol gyengébben, hol hevesebben és
tisztábban: Ne verseket gyártsatok,
AKCIÓKAT.
Erre mondom én: az akciók 
ideje ez, gyártsátok tehát a 
VERSEKET.

* Rákérdezések, szidalmazások, értelmezési problémák stb. esetén, azaz 
mindenféle óhajtott kapcsolatteremtésben rendelkezésükre áll F. D., Stra- 
tenbarg 14, 2000 Hamburg 65.



günter
kunért

tari istván fordítása

prinsengracht 263 
-  anne-frank-ház

A csoda elért bennünket, 
a csoda minket sújtott: mi 
élünk. Úgyhogy nem kérdezünk, miért pont 
mi és miért nem ők.

Mindenféle gyilkos hihetetlenségek után
ezennel kényelembe helyezzük magunkat. Egyes dolgokra
szükségünk van, másokra nincs: bizonyos
arcokat szívesen nélkülözünk,
néven nevezhetnénk, ha a papír hiányát
nem szenvednénk, ha a papír nem lenne
másoknak fenntartva: láthatóságunk
önmagunknak.

Csak ezért van szükségünk az égre, 
némi kékségre, fiaskókra, 
csillagokra, Nap és eső, 
egy kupola, annak harangjátéka, 
óránként egy melódia kezdete, 
mely félbeszakad: a holtak 
rendelkezésére állunk, kiknek 
sírja sehol
emlékezetünket kivéve.

hirdetés, 
bérli niesen

A fantáziának nem adnak szárnyakat 
ahogyan elődeik: 
a leszakított házak.
A virradattól alig elkendőzött szegénységben 
lépnek a város színpadára 
az ablakokkal
világító tojássárga fekete alapon
mindegyik minden este megismételt ígéret
tündöklő egyszeriség: te amögött
páratlan tartalom
titkos ijedelem titkos kedv
szürke függöny mögött porosodik be
életem te idegen életem
mert az egyik látszatból és tüneményből emészt
a másik: az ágyasom
egy szétfolyó árnyék volt
kínom meztelen lámpa
reménységem üres kalitka
végem hirtelen kialvása a fénynek:
a felperdült őszi tapéták
elárulták nekem a város történetét
a málló kövek a kapu előtt
filozófiai utasításokat osztogattak
az eső mintái
a kialudt homlokzatokon megtanítottak engem 
a művészetre és a felismerés művészetére: 
ki nyújtózkodva a Nagaszaki és a Detroit 
a Varsó és a Rotterdam utcák között 
egészen az Alexander térig Berlinben 
a szorgalmasan létrehozott kopárságban röpülésképtelen 
az eltévedt madár
Günter Kunért: Verlangen nach Bomarzo című, úti-verseket tartalmazó kö
tetéből Carl Hanser Könyvkiadó, München 1978.
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Gondolatok Krleza Bankett Blitvában c. regényé
ről Sinkó A véres mítosz c. tanulmánya kapcsán

Krleía már a harmincas évek vége felé jól érezte azt, amire a 
második világháború ténye egyértelműen rámutatott; hogy a fa
sizmus a két világháború közti időre döntő módon rányomta bé
lyegét, és Sinkó értelmezése szerint tulajdonképpen véres mí
tosszá vált, hogy ilymódon egyrészt az emberiség megtizedelé
sének tényezőjévé, másrészt alapvető emberi értékek devalváló- 
jává váljon. Nem kell részleteznünk ennek az érték-devalváció
nak valamennyi kiterjedését, elégedjünk meg pusztán annyinak a 
megállapításával, hogy egyrészt etikai, másrészt esztétikai érték- 
csökkenésről van itt szó elsősorban: e két fogalommal tulajdon
képpen meg is határoztuk azokat a területeket, amelyekre a 
mítosz a legdöntőbb befolyást gyakorolta, egyszersmind melye
ken legegyértelműbben lemérhető romboló hatása.

A Bankett Blitvában világa tulajdonképpen ennek az értékcsök
kenésnek az anticipálása, ugyanakkor megdöbbentő képe annak 
is, hogy a háborút megelőző évek már hatványozottan hordozzák 
magukban a mítosznak a sinkói „véres” jelzőt leginkább „kiér
demlő" vonatkozásait: Ez a Sinkó által a költőiség, a drámaiság 
és az epika döntő ismérveinek sajátos foglalataként jellemzett mű 
tulajdonképpen rengeteg általánosító vonatkozásban tárgyalja, 
taglalja ezt a kérdést, mindenkor magán viselve azonban annak 
szigorúan egyedi jellegzetességeit, s ha a különös szempontjait 
próbálnánk kutatni, azokra is itt bukkannánk rá teljes bizonyos
sággal.

A blitvai bankett világa tulajdonképpen nyomasztóan a valóság
ból táplálkozó látszatvilág. Olyan látszatvilág, mely állandóan a 
valóságból meríti gyökereit, ugyanakkor látszatvilág volta állandó
an a valóság felé irányul, a valóságra ható relevanciái vannak. 
Nem csak az imaginárius helyszín miatt, nemcsak a szűkebb ge
ográfiai körülhatárolhatóság hiánya miatt (mert hiszen az európai 
jelleg egyértelmű és nyilvánvaló, ezenfelül szükségtelen szűkebb 
területek felé tájékozódnunk, az ábrázolt panoráma annyira euró
pai, annyira a kontinens egészére vonatkoztatható), hanem -  s erre 
Sinkó A véres mítoszban egyértelműen rávilágít -  maguknak a 
blitvai világban, a blitvai látszatvalóságban kínlódó embereknek 
a szerepvállalása okán is.

Talán nehezen értelmezhetőnek tűnik az ilyenfajta megállapítás, 
szem előtt kell tartanunk azonban azt a lényeges szempontot is, 
hogy tulajdonképpen az egész blitvai s nem csak blitvai (mennyi
re érvényes ez a szomszédos Blatvia valóságára is!) létezésre 
döntő módon nyomja rá bélyegét a mítosz, mely tulajdonképpen 
meghatározza az események menetét. A mítosz szempontjából a 
teljes logika, a legmagasabb fokú ésszerűség jellemzi a regény
ben ábrázolt eseményeket, még akkor is, ha számunkra, a mí
tosz e fajtájától mentes emberek számára a háromezer halott té
nye esetleg ellentétes gondolatokat ébreszt is. Csakhogy Blitva 
szerep, mint ahogy a történelem is megannyiszor szerep, póz, já
ték, s a történelem formálói -  megintcsak a regény asszociáció
tárából vett hasonlattal -  marionettek.
S nemcsak a blitvai diktatúra „szenvedő alanyaira” jellemző e 
marionett-metafora (legkevésbé talán rájuk), hanem elsősorban 
magára a mítoszteremtő valóságra. Egy Barutanszkira például. S 
ha vannak is „gyenge pillanatai”, tulajdonképpen önkezével rán
gatott báb maga is. Mint Blitva vagy Blatvia vagy Hunnia vagy In- 
germanlandia. Ilyen szempontból nincs különbség, nem is kell 
különbséget keresni. Mert mi más egy Barutanszki, mint Blitva in
karnációja vagy fordítva. De valamennyi felett ott lebeg valami 
felső hatalom kísértete, ha nem is szó szerint az, amiről Baltrus- 
ajtisz atya elmélkedik éjszakánként; valami, ami megfogalmazat- 
lan, de annál nyilvánvalóbb, annál egyértelműbb.

Nem csak elsődleges tényében, tényszerű valóságában, hanem 
közvetve is, áttételesen is, mint politikai valóság, de ugyanakkor 
mint egzisztenciális kérdés is. Ez az, amit a Bankett Blitvában 
éppúgy egyértelműen sejtet, mint A véres mítosz, de meg nem 
fogalmaz, ki nem mond, s amit, úgy érezzük, szintén nem kerül
hetünk meg egy ilyen kettős forrású meditáció során.

Konkrétan politikai valóságként elég csak kirívó példákra hivat
kozni. A háromezer meggyilkolt ember ténye mellett ebbe a sor
ba kívánkozik paradox módon Barutanszki ezredes lovas szobra 
is (rengeteg etikai-esztétikai kérdés felvetésének sürgetője), de 
egy Karin Michelson mindvégig ködben maradt személye vagy 
maga a Larsen festő emlékének adózó posztumusz kiállítás is. 
De nem kevésbé ebbe a sorba kívánkozik Georgis legalább any- 
nyira, mint Román Rajevszki, ha nem is személyében, a szemé
lye körüli nézetámyalatokban mindenképp. S sorolhatnánk még a



politikai valóság tényeit, adatokat, objektumokat, gondolatokat és 
gondolatok nélküli gondolatokat, frázisokat vagy éppen megté
vesztő megnyilatkozásokat. Egy Waldemarast például, Blitva va
lóságának tükrében persze.

S itt vannak az egzisztenciális kérdések. Nyilván Niels Nielsen itt 
az első számú, de Olaf Knutson éppúgy ebbe a sorba kívánkozik, 
mint Gallenné, akiről szinte csak annyit tudunk, hogy megölt fiát 
gyászolja olymódon, hogy egy húrjatépett zongorán naphosszat 
játszik egy sötét szobában. S egzisztenciális kérdésként kell bi
zonyos mértékben Michelsonnét is kezelnünk, azzal az egyértel
műen kikívánkozó megjegyzéssel természetesen, hogy az eg
zisztenciális kérdések persze rendkívüli mértékben össze vannak 
gabalyodva amazokkal. Azaz egész nyugodtan eredeztethetnénk 
őket egymásból is. Bátrabban a másodikat az elsőből, de a dolog 
fordítva is érvényes.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a Sinkó által annyit emle
getett jelenet a regény vége felé, amikor Nielsen felhívja Michel
sonnét, de az asszony helyett a temetkezési vállalat képviselője 
veszi fel a kagylót, s közli Nielsennel, hogy a hölgy öngyilkossá
got követett el.

Nemigen tudjuk ilyen dialektikus magyarázatok nélkül értelmezni 
a regényt, hisz hihetetlen mennyiségben kínálja ezeket az ellen
tétességükben igazán, s csak így megfejthető, magyarázható 
részleteket, jelenségeket. Nyilván nem elsősorban Blitva valósá
ga kényszeríti az anyagra ezt a lehetőséget, inkább az írói újrafor
málás, az eljárás, melyet Sinkó nagy előszeretettel s következe
tesen költői eljárásnak nevez, nyilván nem alaptalanul.

Nielsen személyével sokat kellene foglalkoznunk, mert hiszen 
valójában ő az a központi figura, aki körül az események bonyo
lódnak, ő az, aki legjobban kilóg abból a sorból, abból a látszatra 
igen egységes képből, amelyet a Barutanszki-féle valóság és 
„demokrácia” felépített, s amely elsősorban marionett-valóság. 
Erről folyik a vita Blatviában is, Patricije Baltik „komédiájának" 
bemutatása előtt és azt követően. Nielsen kilóg ebből a sorból is. 
Hogy mi ennek a voltaképpeni oka? Talán arra a kommunikációs 
rendszer-eltolódásra kellene emlékeztetnünk, amely Blitvában 
Nielsen és Barutanszki között létrejött, s amelynek a regényben 
szövegszerű dokumentumai vannak: „Megértett, őrnagy úr?" _ 
„Nem, parancsnok úr, nem értem önt. M i egyáltalán nem értjük 
egymást!”

Patricije Baltik annak lehetőségét kutatja, hogyan lehetne szaba
dulni a marionett-állapotból, s egyedüli megoldásként azt látja, 
hogy el kell tépni a zsinórokat, melyen a marionetteket rángatják. 
Ez az irracionális nézet azonban Nielsenben csak gondolati szin
ten eredményez reagálásokat, azokat is egzisztenciális problé
maként: „Ilyenek a költők! Nekik egy trükk hiányzik [ti. amivel 
megoldják az élet problémáját -  B. F.]. S mi, többiek, telefoná
lunk, s a vonal másik végén a temetkezési vállalat jelentkezik? 
Milyen trükkel tudnánk m i megoldani a saját kérdéseinket?"

A kérdés nyitva marad. Nemcsak a regényben, a valóságban is, 
s a háború próbál rá választ adni. Már olyant, amilyenre képes. 
Mert Blitva (és Európa) számára az adott történelmi pillanatban 
nem létezett trükk, nem létezett egy olyan huszárvágás, amely 
egyszerre meg tudta volna oldani a nemzetek egyre halmozódó 
problémáit, amelyeket csak betetőzött a fasizmus ideológiája 
egyfajta mákonyként elkábítva az emberiség egy részét. Krleza a 
művész rendkívüli érzékenységével tapintott rá e kérdés lénye
gére: érezte meg a voltaképpeni katasztrófa előtt pár évvel a 
majdani következményeket is.

Az is egészen egyértelmű, hogy a problémák felhalmozódásában 
az I. világháború vége is döntő szerepet játszott. A versailles-i 
béke, Európa felosztása már önmagában is jól sejtette a majdani 
következményeket. Tulajdonképpen Blitva is ezekkel a problé
mákkal küzd. Blitva is ettől kezdve kénytelen magát sodortatni 
egy önmagában is elsöprő árral, amelyet csak rombolóbbá tett 
a Muzsikovszki hatalmát megdöntött Barutanszki államcsínye, 
a demokrácia leplébe burkolt diktatúra (mennyire gyakori jelen
ség ez is a politikában!).

A Nielsenek sorsa pedig összenőtt Blitva sorsával, összenőtt 
Barutanszkié, is, de a kettő között lényegi különbségek vannak. 
Nyilvánvalóan a már vázolt kommunikációs képtelenség szük
ségszerű velejárójaként, de okaként sőt okozataként is.

A bábszínház marionettjei egyértelműen európai célzatúak, azaz, 
mint Krleza mondja, „európai színvonalat képviselnek”. Nem vé
letlenszerűek tehát a regény szövegében az annyira ismert törté
nelmi jelszavak a tengerekről, területekről („Tengert Blatviának!”). 
Éppen ezért el is vonatkoztathatunk. Amennyire Nielsen sorsa 
összefügg Blitváéval, s amennyire Barutanszkié összenőtt vele, 
legalább annyira összenőtt ez a két sors Európa sorsával. Ennek 
az egyetemes sorsszerűségnek két lehetséges változataként 
vagy pusztán csak két eseteként.

Itt megint csak az imaginárius helyszín problémáit kell felvetnünk. 
Az egyetemes érvényűségen túlmenően, mert hiszen a történel
mi időpont egyértelmű, s az európaiság is nyilvánvaló; vajon mért 
van szüksége Krlezának egy ilyen szépírói húzásra? Nyilván 
mondanivalója hitelességének fokozása érdekében. Mert minél 
lenyomozhatatlanabb, de minél inkább konkrétan vonatkoztatha
tó, annál hitelesebb, érvényessége annál megbízhatóbb. Azon
kívül összefüggést kell itt látnunk Krleza Európa-értelmezésével 
is, különösen ami Kelet-Közép- és Délkelet-Európát illeti, de a 
Bankett Blitvában ezeket még északkeleti asszociációkkal is meg
toldja, sőt tisztán Észak-Európára utaló mozzanatokkal, vala
mennyire kirekesztve csupán a Nyugatot, mint a műveltség egy
fajta eszményi megtestesítőjét. (E gondolatsort a Filip Latinovicz 
hazatérése indította el bennünk.)

Azonban ha el is tekintünk ettől a szemponttól, s elfogadjuk az 
Európa-magyarázatot, akkor is fel kell hívnunk a figyelmet né
hány tényre, elsősorban a beszédes nevekkel kapcsolatban. Gon
dolunk itt elsősorban a Blatva névre, melynek etimológiája egyér
telműen pannon vonatkozásokat juttat eszünkbe, szintén a Filip 
Latinovicz kapcsán. Hunnia, Ingermanlandia stb. etimológiája 
szintén támpontot adhat, de úgy érezzük, ilyenfajta helyszínazo
nosításra nemigen van szükség. Valójában képtelenség is lenne.

Barutanszki nevének etimológiája azonban szintén magyarázat
lehetőséget nyújt. Ha őt fogjuk fel a mítosz fő képviselőjeként, s 
«zem előtt tartjuk, amit Blitva-Nielsen-Barutanszki-Európa ösz- 
szefüggésével kapcsolatban elmondottunk, akkor nyilvánvaló a 
sinkói „véres” jelző indokoltsága. Ezt külön is részletezhetnénk 
mondjuk Barutanszki „módszerének” elemzésével, de úgy érez
zük, felesleges. Azonban nem kerülhetjük meg, hogy ne idézzük 
ezen a helyen Barutanszki ezredest, paradox módon éppen „mód
szerével” összefüggésben:
„A  világ pszichológiája matematikai pontossággal megfelel a 
körülményeknek, melyek közt a világ él, s a világ kétségkívül 
véres, nyomorúságos, maradi körülmények közt él, ennélfogva a 
dolgokról való gondolkodás módja is ugyanilyen véres, nyomo
rúságos, maradi."
Nyilvánvaló, hogy ebből az aspektusból szemléli Barutanszki is a 
valóságot, s egykönnyen hajlandó tudomásul venni a dolgoknak 
e metafizikus logikáját.

Ehhez kapcsolódik az a naiv felelősségelhárítás, amit szintén Ba
rutanszki szájából hallunk, hogy mivel az Isten teremtette a vilá
got, egyedül ő felelős azért, hogy a világ őserdővé változott. 
Azonban Barutanszki alapelve, mely szerint a rettegés a legjobb 
gyógyír a lakosság számára, a leglényegbevágóbb képe a körül
mények vélt „pszichológiájának”, ennek legmegbízhatóbb esz
köze pedig épp a puskapor, amit horvátul köztudomásúan barut- 
nak neveznek. Ezzel tulajdonképpen közelebbről is megvilágítot
tuk azt, hogyan rejtőzik egy lényeges jelentés maga a diktátor 
neve mögött.

Az elmondottakon kívül időznünk kell még az etikus Sinkó erköl
csi és esztétikai helyzetmegítélésénél is. A blitvai valóság tény
anyaga tulajdonképpen és elsősorban az etikai nézőpont felőli 
közeledést igényli. Éppen ezáltal válik A véres mítosz e Krleía- 
mű elemzésén kívül az etikus Sinkó erkölcsi-esztétikai nézetei
nek megbízható forrásává is.

Etikus voltából eredően mindjárt egy summás megállapításnál 
kell időznünk, mely szerint a mítosz logikája nem emberi logika. 
Ebből az aspektusból szemlélve már egyértelmű az is, miért kell 
a Bankett Blitvában hőseit emberi voltuktól megfosztva, szerep
játszó marionettként szemlélni, s az is, miért nem esnek tetteik 
szigorúbb erkölcsi megítélés alá. Egyszerűen azért, mert képte
lenség, azaz az emberi mércék alkalmazása az ő helyzetükben 
egyáltalán nem megbízható. Más a dolgok logikája, talán olyan
fajta, amilyenről Barutanszkival kapcsolatban beszéltünk. Ez a 
logika Sinkó szerint „minden emberivel szemben süket és vak



log ika . . .  egész normális szellemi és érzelmi életéből kivetkőzte- 
tett ember" logikája. Ezek általánosított megállapítások, de a 
Bankett anyaga sugallja őket. Teljes mértékben indokolt tehát az 
a viszonyulás, hogy az értelmező egyszerűen kerüli az érzelmi 
mozzanatok kutatását, kerüli az etikát. Itt mutatkozik meg ön
maga etikus volta és az a distancia, mely közte és az ábrázolt 
látszat-valóság közt fennáll. Bizonyos mértékig vonatkozik ez az 
esztétikára is. A Bankett Blitvában világa, mint mondottuk is, 
tulajdonképpen a saját mércéi szerint építi fel értékrendszerét, az 
esztétikait is természetszerűen. A művészet problémáiról elég 
sok szó esik, leglényegesebbek számunkra Nielsen és Knutson 
beszélgetései valamint a parancsnok lovas szobrával kapcsolat
ban felmerült kérdések. A parancsnok lovas szobra a valóság 
jellemző esztétikájának példája, melyből egyértelműen kikövet
keztethető ennek az esztétikának a látszat-volta, s alakul ki az 
emberben értékítéletnek a giccs ekvivalense mint a látszatvaló
ság művészetének mértéke. Ilyen szempontból jellemző a tragi
kus sorsú Larsen tette, a festőé, aki utolsó festményének szö
gére akasztotta magát, előbb azonban még egy szöget vert a 
falba, hogy sorsa biztosabb legyen.

Ez a blitvai világ jellemzője. A gyilkosság és az öngyilkosság, 
mint a világ megélésének egyetlen formája. S ezért tarthatjuk 
talán a legerősebb részletnek a regény befejezése felé azt a 
részt, amikor Nielsen szökését mutatja be az író, azt az elkese
redett harcot a percekkel, melyek a lét és a nemlét elválasztói.

Jellemző erre a világra az a sinkói megállapítás is, miszerint 
Nielsen világát (tehát azt a világot, mely a nielseni kommuniká
ciós képtelenséghez hasonlóan érintkezési nehézségekkel áll 
szemben Barutanszki államával) jobbára halottak népesítik be. De 
halottak népesítik be az egész Blitvát, sőt az egész Blatviát, sőt 
az egész akkori Európát, nem elsősorban a mítosz áldozatainak 
nagy száma miatt, hanem épp a korábbiakban tisztázott etikai 
szempontból, mely szerint a mítosz logikája nem emberi logika. 
Emberként tehát mind az egyik, mind a másik tábor halott.

Ugyanakkor Krleza szatírájára is fel kell hívnunk a figyelmet, mert 
az író az alkotás folyamatában egy percre sem feledkezik meg a 
tárgyával szemben elfoglalt erkölcsileg magasabb pozícióról, s 
ennek jogán tulajdonképpen a szatíra teljes mértékben indokolt.

S itt kell ismét kapcsolódnunk Sinkó nézetéhez, aki azonban 
ezzel kapcsolatban egyértelműen leszögezi: „A Bankett Blitvá
ban szatírája nem az ember felett való bíráskodás és ítélethir

detés, nem az emberrel szemben támasztott morális, esztétikai 
követelésekből, hanem az emberből és az emberiből indul ki 
mint egyetlen mértékből."

Hozzátéve persze, hogy az emberi csak mint külső, azaz a blitvai 
látszatvalósággal szemben külső, tehát voltaképpen az igazán 
lényegi mérce, s semmiképp sem a műben ábrázolt látszatvaló
ság „belső” mércéje, mert annak mint olyannak, a korábbiakban 
felvázoltakkal összefüggésben emberi mércéje, saját mércéje, 
saját értékrendszere nincsen. Mérni tehát csak a kívülálló mérhet, 
a humánum mint szempont csak a kívülálló számára jelenthet 
fogódzót, ennélfogva csak a kívülálló alkalmas a felmérésre, meg
ítélésre, de akkor is kizárólag a saját valósága szempontjából. 
Blitva látszatvalóságát, a bankett látszathőseit és szerepjátszó 
figuráit önmagukban, emberi mércék ítélőszéke elé állítani nem 
lehet. Ennélfogva nehéz az egyént is megítélni, leginkább csak 
arra lehetünk képesek, hogy az egészre érvényes általános meg
állapítások elvonatkoztatásával formálhassunk véleményt egyedi 
problémákkal kapcsolatban.

összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk azt, hogy a 
Bankett Blitvában Krleza által megformált víziója látszatvalóság, 
mely egy sajátos mítosz törvényei szerint épül fel. E törvény- 
szerűségeknek az etikus által megfogalmazott emberen kívüli 
logikája tulajdonképpen egyrészt képtelenné teszi a látszatvaló
ság belső emberi megítélését, másrészt megszünteti azt, mint 
szükségszerűséget, tudniillik éles választóvonalat húz az emberi 
világ és e között a marionett-világ között, ugyanakkor másrészt 
arra is rávilágít, hogy a szatirikus kívülálló szempontjából viszont 
egyedüli és kizárólagos kiindulópont csak az emberi, az etikus és 
az esztétikus lehet. Egyrészt mint a két valóság közti különbség 
indikálója, másrészt pedig mint egyetlen és kizárólagos viszonyu
lás! rendszer ehhez a voltaképpen befejezetlen panorámához, 
melynek újabb és újabb fejezeteit a vele szoros összefüggésben 
levő második világháború írta meg nem kevésbé a Barutanszki- 
elvek alapján, nem kevésbé azok szerint a dogmák szerint, me
lyek a blitvai, blatviai, végeredményben pedig a kor európai álla
potaira voltak jellemzők, melyben elveszett az embert emberré 
avató ismérvek megannyi vonatkozása, s helyettük az abszurd 
önös érdekek, megfoghatatlan tendenciák, süketítő jelszavak vál
tak drótokká, melyeken emberek millióit rángatta a dogma, s tette 
a kérdések megoldásának egyetlen eszközévé a gyilkosságot, a 
vért, a puskaport.
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Danilo Kiá: Borisz Davidovics síremléke.
Hét fejezet egy közös _ történetből. Fordította 
Borbély János. Fórum, Újvidék, 1978.

Hosszú ideje vártam már a magyar Borisz Davidovicsot, mióta 
hírét vettem, hogy az újvidéki Fórum is meg fogja jelentetni 
Danilo Kié ritka népszerűségre szert tett könyvét. Ha figyelembe 
vesszük a magyar kiadással járó átfutási időt, kiadónk reagálása 
viszonylag gyorsnak számít. A szerb eredeti kirobbantotta viták 
még el sem érték tetőpontjukat, amikor Borbély János már javá
ban dolgozott a fordításon. Danilo Kiá különben is kölcsönös 
jóviszonyt ápol a magyarokkal. Prózája fordításban magyar nyel
ven a legteljesebben hozzáférhető, aminek oka részint az író 
származásában és innen eredő -  magyar, magyar-zsidó vonat
kozású -  témáiban keresendő, részint pedig adósságunk törlesz
tését jelenti a magyar nyelvű irodalom ismerőjével és népszerű
sítőjével, Ady, József Attila és Radnóti fordítójával szemben.

Mondom, régóta vártam már a Borisz Davidovics magyar kiadá
sát. Annak idején a felfedezés ámulatával fogadtuk ezeket a 
minden tekintetben rendhagyó „történeteket”, majd élményünk
ről (épp ezeken a hasábokon) rögtön siettünk beszámolni. A hét 
történet közül az egyetlent, amely a középkorban játszódik, a 
kötet másik ismertetője, Beretka Ferenc frissiben le is fordította. 
Pedig épp ez a történet a „legtörténelmibb”, az időben tőlünk 
legtávolabbi a hét közül, és a könyvben inkább csak a többi 
novellával való összefüggései, a sztálinizmus középkori analógiái 
miatt van jelentősége. A „tömbösített" tematika miatt sokkalta 
megrázóbbak a két háború közötti egyéniségek, a forradalmárok, 
szélhámosok és bűnözők történetei, akik egyként játékbábjaivá 
váltak egy eltorzult szellemi talajon álló gépezetnek, de a torzu
lásra jellemző módon a szellemi kasztrálásra és testi megsem
misítésre támaszkodó rendszer konjunktúrájában a szélhámosok 
és bűnözők kerekedtek felül és a forradalmi gondolat lett halálos 
vétek.

A könyv nem is annyira az író személye miatt kellett nekünk, 
hanem inkább a korabeli alakok flórájának és faunájának gazdag 
rajza és a hivatalos történelem hátterében meghúzódó hétköz
napok aprólékos tablója miatt. E világ hőseit és színtereit több
ször is Kelet-Közép-Európa szolgáltatja, s olykor már a szerző is 
úgy érzi, hitelességük érdekében történeteit „románul, magyarul, 
ukránul vagy jiddisül kellene elbeszélni, vagy alkalmasint, mind
ezeknek a nyelveknek a keverékén”. Kari Taube, aki életének 
tizenhét esztendejét töltötte szovjet büntetőtáborokban, Eszter
gomban látta meg a napvilágot és később is fenntartotta magyar 
kapcsolatait, többek között a Komintern magyar osztályán „az 
akkor már szintén kegyvesztett” Kun Bélával is. A spanyol polgár- 
háborúban hasonlóképpen harcoltak magyarok az ír Gould

Verschoylshoz hasonlóan, s a sztálini süllyesztőben szintúgy tűn
tek el magyar forradalmárok is, megannyi más nemzetiségű tár
sukkal egyetemben, de a magyar nyelvű irodalom mindmáig (hogy 
súlyosabb kifejezést ne használjunk) szemérmesen hallgat ezek
ről a tapasztalatokról. Nem is tehet mást, úgy tűnik, mert túlságo
san is egyértelmű a korszakról alkotott meggyökeresedett ítéletük 
ahhoz, hogysem sokszoros ellentmondásosságát megkísérelhet
nék vizsgálat alá venni. A magyar olvasónak tehát, ha lehet, még 
nagyobb felfedezésekkel szolgálhat Danilo Kiá műve, mint a ju- 
goszlávnak.

A könyvet első pillantásra bízvást hihetni magyarországi kiadású
nak (mint ahogy az magammal is megtörtént), ami, valljuk meg, 
kiadónkra nézve gyakran lehet hízelgő tévedés. Megítélésem 
szerint külalakja nem fogja gátját jelenteni Borisz Davidovics ma
gyarországi érvényesülésének.

Nekem magamnak a könyv újraolvasásában is kedvem telt. A 
fordítással való ismerkedést célszerűnek láttam azzal kezdeni, 
hogy a Kutyák és könyvek című „fejezetet" összevessem az an
nak idején Beretka Ferenc fordításában megjelent folyóiratbeli 
közléssel. A sorról sorra menő összevetés során mindannyiszor 
újra és újra a könyvbeli változatot kellett előnyben részesítenem, 
szinte minden alkalommal, pedig annak idején mi is meglehető
sen sok munkát áldoztunk a történet magyar nyelven való meg
szólaltatására (én lektori minőségemben), de úgy látszik, a rutint, 
a fordítói jártasságot mégannyi munka sem pótolhatja.

Úgy vélem azonban, hogy egy-két kérdésben mégis mi jártunk el 
helyesen. Például, amikor az író lábjegyzetben közölt magyará
zatai alatt a „primedba translatora” megjelölést a félreértések 
elkerülése végett „a dokumentumfordító megjegyzésedként for
dítottuk, mivel a főszöveget Kiá francia nyelvű középkori jegyző
könyvből fordította (itt most mellőzzük azt a kérdést, mit ad mégis 
hozzá az író a történethez, mert erről az eljárásról maga Kiá 
lebbenti fel a fátylat Anatómiai lecke című vitairatában).

Egy másik sajátos fordítási nehézség, amivel épp a szóban forgó 
történet szolgál a legösszetettebben: az idegen névalakok visz- 
szaállítása a szerbhorvát átírásból. Felénk a francia műveltség 
jóval alacsonyabb szinten van, mint a német vagy az angol, a 
történet esetében pedig a helyzetet még külön bonyolítja, hogy a 
zsidók egy része, bevándorló vagy menekült lévén, nevében még 
előző hazája nyelvét is őrizheti. Talán ezt a kettősséget kívánja 
érzékeltetni a főhős nevének kentaur alakja, amelynek a feje 
német, a teste francia (Neumen). Van viszont néhány olyan név
alak a könyvben, amelynek semmiképpen sem lehet az olvasata 
a szerbhorvát eredetiben található: Asser: ASer (francia), Ver- 
schoyle: Verskojls (ír-angol). Kétséges továbbá a Leinach: Lenak 
(francia) megfelelés; következetlenség, hogy a szerencsétlen vé
get ért Krzyzevska-lány személyneve egyszer Hana, másszor 
Hanna; nyilvánvaló nyomdahiba a Jean Mari Vidal: Marié helyett; 
és végül Borbély János elkövette ugyanazt a hibát, amelyik az 
első fordításban is bennemaradt: Borges személyneve H-val ej
tendő ugyan, de j-vel írandó (Jorge Luis Borges).

Ez azonban már spanyol (sőt: argentinai spanyol) nyelvterületre 
visz bennünket, s ha jól meggondoljuk, ezzel együtt már legalább 
hét nyelvvel találta szemben magát a fordító (ha nem számítjuk a 
szövegben előforduló magyar neveket és címeket): a franciával, 
a némettel, a jiddissel, a lengyellel, a románnal, az angollal, a 
spanyollal, de hozzávehetjük még az orosz (ukrán, grúz) nevek
nek a magyarétól itt-ott eltérő szerbhon/át átírását is.
A fenti észrevételek, amelyeket még tetézhetne a sajtóhibák tü
zetes felsorolása, látszatra csip-csup kérdések körül forognak 
ugyan, de mégsem lehet szemet hunyni felettük, hiszen ilyen 
téren a legmagasabb tökély kell hogy lebegjen a szeme előtt 
mindazoknak, akik egy könyv munkálataiban résztvesznek.

A fordító nyilvánvalóan nem birkózhatott meg teljes sikerrel hat
nyolc nyelvvel, de ami a lényeg: sikeresen megbirkózott azzal az 
egyetlennel, amelyen művét megalkotta. Ha szabad egyáltalán 
birkózás eredményének nevezni ezt az alkotást, amely mentes a 
fordítások minden csikorgásától és nehézkességétől. A fordító a 
sziklából is vizet fakasztott, a jegyzőkönyvből, a krónikából tiszta 
lírát.

Amikor az elbeszélés szerint a toulouse-iak megrohanják a zsidó 
negyedet és Baruch Dávid Neumann szobájába is berontván, a 
tudós könyveket lesöprik a „pádimentumra” s tépik őket és ta- 
podják -  a történetet elbeszélő Neumann hangja szinte észrevét
lenül egyszerre csak átforrósodik. De erről nem írói közlésből 
szerzünk tudomást, hanem a főhős megszakítatlan szövegének 
nyelvtani váltásából: Baruch Dávid Neumann itt önkéntelenül egy 
biblikus, zsoltáros szókészlet és mondattan archaikus múltjába 
távolítja vallomásának nyelvezetét:

,,Ama könyvek pedig bőrbe vaIának kötve, és meg valának 
számozva, és tudós emberek írvák, és bennük -  ha el is akarják 
olvasni -  ezer okot találhattak volna, hogy a helyszínen megöl
jenek, és bennük -  ha el is akarják olvasni -  orvosságot és 44



gyógyírt lelhettek volna az ő gyűlöletükre. És mondám nékik, ne 
tépjék őket, mert a sok könyv nem veszélyes, csak egy a veszé
lyes; és mondám nékik, ne tépjék őket, meri a sok könyv olva
sása bölcsességhez, egyetlenegynek az olvasása pedig eszte
len dühvei és gyűlölködéssel felövezett tudatlansághoz vezet. 
Ők erre azt felelték, hogy az újtestamentumban minden meg van 
írva, és abban minden idők minden könyve benne van; abban 
minden más könyv benne van, és a többit már ezért is tűzre kell 
vetni, ha pediglen a többiben valami más is van, ami nincs 
ebben az egyetlenegyben, akkor azt a többit annál is inkább 
máglyára kell vetni, mert eretnek könyvek. És még azt is mond
ták vala, hogy a tudós férfiak tanácsára nékik nincs szükségük, s 
rám ripakodtak: »Vagy megkeresztelkedsz, vagy pedig a tar
kódon hajtjuk k i az összes könyvek bölcsességét, amelyeket el
olvastál.«"
Az ilyen helyek azok, ahol a szavak mögött az emberi lélek 
tárulkozik ki előttünk, pusztán nyelvi finomságok közvetítésével. 
Noha az alapszöveg tendenciája a tárgyilagosság, a személyte
len hangnem, Borbély János meglelte a módját, hogy a megadott 
kereten belül maximálisan kibontakoztassa nyelvi képességeit. 
Baruch Dávid Neumann középkori történetéhez a magyar szó
kincs deákos elemeibe markolt, s a történet egyszerre sajátos 
patinát nyert a prókátor, pádimentum, disputa, medicina, po
roszló árasztotta levegőtől. S aztán az ikerszók, a képes kifeje
zések zsombékjain szökellve olyan magyaros szöveget kanyarint 
elénk, mintha csak most születnék az ige a tohuvabohuból. Itt 
göb  nő az ütés nyomán a fejen, pohos patkányok lepik a pince
börtönt, ahová a kőpadlóra penderítik a porkolábok a megbék
lyózott kezű rabot, majd az ítélőszék színe elé kerülő zsidó bölcs 
csatasorba állítja érveit; itt nemcsak egyszerűen siet az ember, 
hanem szedi a lábát, nemcsak egyszerűen adnak valamit az em
bernek, hanem a kezébe nyomják; aki a földre néz, az a padlóra 
süti a szemét, s egyszerű említés helyett megpendítenek vala
mit; ahol az eredetiben az áll, hogy a papok megbeszélik a dol
got, ott magyarul elvégzik egymás között; a stavlja svoj potpis- 
ból aláfirkantja lesz, s a napfény ellen a szeme fölé ernyőzi kezét 
a parton álló, hogy láthassa, mi történik a folyó közepén. Itt ha- 
nyatt-homlok menekül az ember, fűnek-fának dicsekszik, sebbel- 
lobbal rohan ki: amit lelkesedés nélkül tesz, azt immei-ámmal 
végzi; még egy bú-baj történetben (tegobna prica) is se szeri se 
száma az ilyen ikerszóknak, amelyeket olykor a fordító leleménye 
hoz létre alkalmilag: mint a ronggyá roggyantotta kifejezést a 
pretvarati u krpu od őoveká-ból. Ezek nélkül, nyugodtan állíthat
juk, a fordító munkája kevesebbet, s meglehet, hogy egy lyukas 
garast sem érne.

Tragikus sorsrajzban is szívderítő, ha totyakosan a színre lép A. 
A. Darmolatov, az orvosi különlegessé vált költő, kinek lakásában 
a tollpámákon begyeskednek a díszítőelemek, s akinek történe
tében a straviőna votka kerítésszaggató vodka lesz, melynek 
minden bizonnyal nem kis szerepe van abban, hogy hősünk az 
évek múltával naglo je  oétrio, máról holnapra megöregedett, és 
bio je zahvacen psiholoékom őumom, azaz kikezdte a lelki pestis 
férge, s ettől kezdve mordályt viselő rémek üldözik, de hősünk 
hajlott korban, vec u godinama, 1947-ben Cetinjébe is eljut. Ha a 
fordítónak hiányérzete támad, nyugodt lélekkel kitölti a szövegé
ben beállt űrt: a falu nemcsak egyszerűen megjelenik a holdvilág
ban, hanem szépeleg, a rövid bajusz stuccolt lesz és steppelt a 
vattás kabát, s rájátszván az őt megihlető anyagra, nyálas szivart 
sodortat a fordító Makarenko fattyúkölykeivel a szibériai táborok
ban, nem zavartatva magát, hogy Kisnél nyoma sincs ilyesminek. 
Akad ugyan egy-két kihagyás is, de ezt hajlamosak vagyunk 
gépelési vagy nyomdai hibának tekinteni, mintsem tudatos fordí
tói eljárásnak vagy annak, hogy Borbély János nem tudott meg
birkózni az eredetivel. Gyakoribb az, hogy a magyar szöveg 
harmóniája érdekében pongyolaságra kényszerül a fordító. A ras- 
pevan-ból magát költői túlzásokra ragadtató lesz. De ez a nyelv 
természetéből következik, s alkalmasint fordított is lehet a hely
zet: a naliven votkom egyszerűen a bevodkázotiai visszaadható, 
mint a dr. Taubéról szóló A bűvös kártyajáték című történetben, 
vagy a tobozno svesteno lice az álpappal Cseljusztnyikov törté
netében, az izvadi utrobu a kizsigerel\e\ A rózsafanyelű kés-ben.

A kényszerű betoldás szemléletes példája az, amelyik a magyar 
ír szó homonímiája miatt válik szükségessé egy eredetileg így 
induló mondatban: Az í r . , amely magában névelő+főnév vagy 
mutató névmás+ige kapcsolat is lehet, ezért a fordító így fo
galmaz: A dublini í r . . . ,  s a mondatnak ez lesz az alanya. Kér
dés persze, mit tesz a fordító, ha Gould Verschoylsról az előz
mények alapján nem tudja, hogy dublini.

Az indoeurópai nyelvekről és ezen belül a szerbhorvátból készült 
fordításoknak megítélésem szerint legnehezebb próbatételei kö
zé tartozik a birtokos jelzős szerkezetek visszaadása. A lépcső
zetesen egymásra halmozódó, sőt ezen felül még hátravetettként 
is állható (birtokos) jelzői tagok a szerbhorvátban nem nehezítik 
úgy el a szószerkezetet, mint a magyarban, bár ott is inkább a 
hivatali stílus használja előszeretettel. A magyar a három tagot 
még úgy-ahogy eltűri egymás hátán (a kritika kritikájának a, kriti
kája), ezen felül azonban vagy-/ képzőhöz, vagy ragos-igés, tehát 
végső soron határozós körülíráshoz kell folyamodnia, szépiro
dalmi szövegben meg pláne ügyelnie kell a szófolytonosság grá
ciájára. Borbély János fordításában mindössze egy helyen tűnt 
szembe a birtokos szerkezet nehézkessége (75. old.), egyéb 
helyeken meglepő könnyedséggel kerüli ki a rá leső buktatókat.

A birtokos jelzőből származó másik, ezúttal már mondattani szin
tű nehézséget az okozza, hogy a megfelelő indoeurópai szó- 
szerkezetek fordított sorrendje miatt, ha nem vagyunk elővigyá
zatosak, a vonatkozó névmással bevezetett mellékmondat a for
dításban a birtokos helyett a birtokra fog vonatkozni. Itt vagy a 
„germanizmust” kell vállalnia a fordítónak, mint azt pl. Thomas 
Mann átültetői általában teszik, hogy megőrizhessék az eredeti 
mondatépítést, és csak a szószerkezetet fordítják meg (az érzé
sei annak az embernek, a k i. . .  -  ezt a sémát tetszés szerint, 
azaz Thomas Mann-osan bővítve), vagy pedig átszerkesztéshez 
kell folyamodnia mondattani szinten. Közbülső kompromisszu
mos megoldás (és olykor kikerülhetetlen is) annak a tagnak a 
megismétlése a mellékmondatban is, amelyre a mellékmondat 
vonatkozik (amely háború. . .  stb.), ami nemcsak birtokos szer
kezet esetében jelentkezhet, hanem máskor is, ha valamilyen ok
nál fogva az a szó, amelyikre a mellékmondat vonatkozik, nem 
tud a mellékmondat közelébe férkőzni ( . . .  a magyarázatot. . .  
kispolgári származásában és a Nyugaton való gyakori tartózko
dásának végzetes hatásában találta meg, ahol [mármint Nyuga
ton] jobban érdekelték az irodalmi traccsok, mint a politika). A 
fordító egy-két helyen nyugodtan folyamodhatott ehhez az eljá
ráshoz, mivel Danilo Kiá stílusa egyéb helyeken is többször él 
ilyen közbevetett utólagos ismétléssel.

Tágabb nyelvtipológiai eltérések igazolhatják azt, hogy néha a 
mammutmondat sorrendjét a fordító teljesen felborítja és úgy
szólván megfordítja; ezzel azonban csínján kell bánni, mert a 
gondolatvezetés ok-okozati összefüggései is könnyen megbo- 
molhatnak.

Nyelvérzéke ritkán hagyja cserben a fordítót, ezért kimondott 
szótévesztést keveset olvashatnánk a fejére. Mégis jobb a ru
határa új részlete helyett a darabja, az általános szaladás he
lyett szerencsésebb futkosást mondani. A többször káromko
dik  jelentéssel használt elkerít szó ilyen használatát teljesen ér
tetlenül fogadtam, ám legnagyobb meglepetésemre az értelmező 
szótár népies minősítéssel hozza ezt a jelentést is. Ilyen esetek
ben azonban már keresettnek tűnik a fordító szóhasználata, noha 
lenyűgöző jártasságról tanúskodik. Egy másik igen gyakori és ér
zésem szerint nem eléggé elővigyázatosan kezelt kérdés a va
lami ember és az olyan száz cikk típusú szerkezetek módosító- 
szava, amely túlságosan tükrözni látszik a szerb határozatlan 
nekilátó  használatát; helyenként a mintegy és az egy határozat
lan névelő is elkelne.

Van még egy nyelvtani vonatkozású -  szerintem -  félreértése a 
fordítónak, méghozzá eléggé megmagyarázhatatlan. Arról a hang
súlyos mondatról van szó, amelynek kapcsán annak idején jegy
zetemben én is kitértem a gondolat irodalmi vonatkozásaira és 
amely Borbély János fordításában így hangzik: ,,Mert békében 
akarok élni önmaggamal, nem pedig a világgal." -  Teljesen ért
hetetlen, miért nem a kézenfekvő ellentétet domborítja ki a meg
fogalmazás, hiszen a mondat igy sánta: a második gondolat 
nem az elsőt fejezi be.
Egy másik esetben pedig túlzottnak érzem a fordító abbeli félel
mét, hogy a (transzparensre rótt) jelmondat képes megfogalma
zása megfejthetetlen lesz a magyar olvasó számára. „A  vallás a 
népbutitás eszköze" -  magyarázza meg az eredeti ópium-meta
forát, pedig ez a marxi megállapítás már-már közhelynek számít. 
Ebből az esetből látható, hogy a nyelvi bábáskodásnak olykor 
szélesebb összefüggések részére kell átadnia a helyét.



Mindannak ellenére azonban, hogy a fentiek inkább tűnnek hiba
lajstromnak, mintsem dicsérő kritikának, meg kell állapítanunk, 
hogy Borbély János a magyar prózanyelv rengeteg árnyalatának, 
színének-ízének birtokosa, bámulatos képességgel érez rá a leg
finomabb hangulatváltásokra, s a stilisztikai szinteket maradékta
lanul vissza tudja adni. Az ő hangjában mintha a régi nagy ma
gyar mesélők hangját hallanánk, mely természetesen idomul a 
mondandóhoz, s benne a szív lüktetését, a lélek melegét érezni. 
A magyar Borisz Davidovics nyelvében benne van a magyar pró
za múltja, a magyar stilisztika legjobb hagyománya, ezért a Bo
risz Davidovics síremléke, a mondandó újdonságát nem is tekint
ve, pusztán nyelve alapján, nyugodt lélekkel állítható a legjobb 
magyar könyvek sorába.
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Ladik Katalin legújabb kötete a szürrealista tájékozódás alapvető 
belső paradoxonét élezi ki, s kényszerítő erővel sodorja az olva
sót a költészetéről való gondolkodás felé. Mert igaz ugyan, hogy 
műveiben az utóbbi évtized során visszaszorultak, elhalványultak 
a mozgalmi szürrealizmus „szentségtörő megszállottságá”-nak 
ismérvei, a sértetlen önbizalmú fricskák, a vaskalap-horpasztó 
széles gesztusok, ugyanakkor azonban ihlete alapjában véve 
semmit sem változott, vagy ha változott is, hát éppen a „tiszta” 
szürrealizmus eszményei felé lendült tovább, s azoknak próbált 
érvényt szerezni. Korai verseinek álomtechnikás képtorlaszai még 
a valóságra közvetlenül visszautaló jegyeket is kínáltak, még ele
ven volt tehát bennük a kapcsolat a lírai én és a külvilág között, 
noha, s ezt azonnal hozzá kell tenni, Ladik Katalin már akkor rá
érzett, hogy alkatának egyáltalán nem felel meg a tárgyi követke
zetesség, a tárgyi szituációk megverselése. A hatvanas évek má
sodik felében aztán ez a kapcsolat mindinkább leépült nála, s 
költészete a „minden esztétikai vagy erkölcsi törekvéstől men
tes” szürrealista gondolkodás felé vett irányt. A tárgyi utalásokat 
és viszonylatokat elvetve, most már egyértelműen a bretoni belső 
modellre összpontosított, s csaknem eszményi módon aknázta ki 
az éberálom kínálta nyelvi lehetőségeket. Éppen ezért „magyar 
népmeséi ”-nek már első sorozatai is meglepő rokonságot mutat
hattak pl. De Chiricónak azzal a rég megfogalmazott, követel
ményszerű nézetével, mely szerint-a maradandóságra pályázó 
műalkotásnak „ teljesen át kell hágnia az emberinek határait: a jó
zan észnek és a logikának hiányoznia kell belőle".

Ladik Katalin intenciói tehát világosak voltak, más kérdés azon
ban, mégpedig mese-verseinek esztétikai értékét egészen közel
ről érintő kérdés, hogy miként és milyen mértékben valósította 
meg ezeket az intenciókat. Számos irodalomtörténeti példa arról 
tanúskodik ugyanis, hogy a „logika uralmának” radikális, végső
kig menő elvetése felemás eredményekhez vezet. A lélek „za
vartalan önműködése” maradéktalanul fölszabadítja ugyan a 
képzeletet, s egy új, egyszeri összefüggésekben megmutatkozó 
„valóságrészletet” teremt, a fantáziának ez a szabadsága azon
ban a szürrealista kánonok következetes betartása esetén szük
ségképpen illuzórikusnak bizonyul. Hiszen minél végletesebb a 
„lélektani cenzúra” kikapcsolása, szükségképpen annál szerve
zetlenebb marad a mű, s ahelyett, hogy az áhított teljességet 
elérné, keletkezése pillanatának foglyaként megreked az inkohe
rens elemekben gazdag részlegesség szintjén. Nem véletlen hát, 
hogy az annyira áhított korlátlan szabadság felé haladó szürrea
lista költőknek előbb-utóbb számot kellett vetniük a váratlan, a 
nem remélt rabságba jutás lehetőségével. Gondoljunk csak Illyés 
Gyula vagy Déry Tibor útjára. Illyés még 1927-ben is meggyőző- 
déses pátosszal hirdette: „A  költő nem énekel az esőről. Esőt 
csinál”  — nem sokkal később azonban már jó adag iróniával val
lotta meg, hogy még szürrealista lázasultságában sem tudta meg
szabadítani mondatait „az értelem súlyos homokzsákjaitól", szün
telenül alant szállt, „közelében a hitvány földnek". S milyen for
rongó vitakedvvel bizonygatta a húszas évek második felében 
Déry Tibor is, hogy a modern költő a vers összes elemeit saját 
magából veszi” , s minthogy „egy mélyebb rétegekben heverő ér
telem szerint dolgozik", az új líra valójában a „ logika bukását je
lenti". Hosszú évtizedek s ma is izgalmas szürrealista művei után 
azonban mégis fontosnak találta felhívni rá a figyelmet, hogy bár
mennyire igyekezett is egykoron, logikáját sohasem tudta „töké
letesen kikapcsolni". E „megtorpanás” okát érdekes módon 
mindkét költőnk másodlagos tényezőkben, az értelemhez való 
családi vagy alkati gyökerű kötődésben kereste és nevezte meg,



holott nyilvánvaló, hogy kivételes tehetségüket éppen a szürrea
lizmus belső paradoxona tántorította vissza az önpusztító „sza
badság” régióitól. Annál inkább, mert ez a regresszív folyamat 
korántsem sajátos magyar jelenség. Mint ismeretes, még egy 
Soupault vagy Éluard költészetét is romantikus és posztromanti
kus elemek szövik át- meg át, ezen túlmenően pedig a harmin
cas évek derekán már maga Breton is belátta, téves volt a nézet, 
miszerint a ,.gondolat fölötte áll az anyagnak", sőt azt is elismer
te, hogy olyan automatizmus, mely a művész minden irányító és 
szerkesztő szándékát kikapcsolná, valójában nincs.

Ha mindezek után a fentebbi kérdést úgy válaszolom meg, hogy 
Ladik Katalinnak új könyve több pontján sikerült teljes mértékben 
túllendülnie a ráció határain, akkor ezzel nemcsak mese-versei 
egy részének problematikusságát kívánom jelezni, hanem egyút
tal azt is, hogy kisebb-nagyobbeltérésekrőltanúskodó, különnemű 
anyaggal van dolgunk, amelyben a költői invenció működésének 
impulzusai és megnyilatkozási formái alapján az árnyalatokra is 
ügyelő elemzés meseváltozatok egész sorát különíthetné el. Ez
úttal azonban csak a két legjellemzőbbnek látszó modellre térek 
ki.

Az elsőt feltételesen a sematikus csodatevés modelljének nevez
ném. Ebben gépiesen esetlegességet esetlegességre halmozva 
lobban fel a képzelet, úgyhogy a rendszerint kurta ideig tartó káp- 
rázatot valójában egyetlen elemnek, a racionális mondatszer
kesztés és az irracionális információsor között feszülő, rend
kívül erős kontrasztnak kellene éltetnie. De nem éltetheti, mert 
ebben a modellben a lírai én maximálisan távol marad: sem ön
magáról, sem a kinti valóságról, sem a kettő viszonylatairól nem 
közöl semmi lényegbevágót. Hadd támasszam alá egy példával 
is, amit mondani akarok. Az éneklő sáskát idézem: Addig ette a 
lány a rózsaszínű pudingot reggelente, míg gömbölyű sáska lett 
belőle. Akkor kifésülte a haját, pengetni kezdte és trágár dalokat 
énekelt hozzá". Azonnal szembetűnik a szöveg nagyfokú gram- 
matizáltsága. Az első „hírközlő" egység főmondatát pontosan 
megszerkesztett időhatározói mellékmondat követi, s a következ
ményességet kiemelő szintaktikai megoldások a második egy
ségben is igen hangsúlyosak. Ebben a nyelvtanilag szilárd szer
kezetben azonban mégis csoda történik. A főmondat groteszk in
formációja után egészen meredeken szürrealista fennsíkra lendül 
a gondolat, s ott is marad mindvégig. Azt is mondhatnánk akár, 
hogy a két egymást követő, de jelentésével egymást kizáró 
mondat „határsávján” egy rendkívül erős impulzus ér bennünket, 
mely első pillanatra a mindenkori nagy verseknek megnyugtatóan 
sohasem értelmezhető metafizikai minőségeire emlékeztet. Több
szöri olvasás után azonban kiderül, hogy itt csakis álminőségek
ről lehet szó. Mivel Az éneklő sáska nem nyújt elegendő tám
pontot ahhoz, hogy diszparát nyelvi elemeinek bármelyikét jel
képnek vagy legalább jelképszerűnek fogjuk fel, széttartó tenden
ciák lesznek úrrá a szövegen, melyek az alapelemek behelyette- 
síthetőségét teszik nyilvánvalóvá. A „rózsaszínű puding”, a 
„gömbölyű sáska”, a „trágár dalok” helyett nyugodt lélekkel 
mondhatunk pl. „vörös kaviárt”, „molett varrógépet” és „igen 
szomorú dalokat” (ez utóbbit annál inkább, mert az eredeti vál
tozatban még csakugyan így állt; lásd: Versek éve 1975, 78. 1.), 
anélkül, hogy az érintett meghökkentő impulzus hatásfoka csök
kenne. Más lesz így a szöveg, kétségkívül, de nem lesz se jobb, 
se rosszabb, ami csakis azt bizonyítja, hogy a sematikus csoda
tevés lényegében szériaszerűen alkalmazható eljárás. Széria- 
szerűen alkalmazható, mégpedig azért, mert a látomás elemei
ben nem munkál ott az a szellemi felhajtóerő, amely, hogy József 
Attila kifejezésével éljek, szemléleti végső egésszé formálhatná a 
szöveget. Innen van, hogy e modellben egyes sorokat könnyű
szerrel önnállósíthatunk, másokat zökkenőmentesen új szöveg- 
környezetbe helyezhetünk át, s ugyancsak ebből a fogyatékos
ságból ered, hogy a mese-verseknek ez a típusa a teljes „túlju- 
tottság” benyomását kelti.

A racionális csodatevés révén keletkezett mesék, főként ame
lyekben klasszikus népmesei motívumokat és alakokat is felvo
nultat a szerző, más képet mutatnak. Gondolatébresztő tanulmá
nyában már Gunda Béla felhívta rá a figyelmet (A népmese a 
magyar avantgarde költészetben, Új Symposion, 1972. 82. sz.), 
hogy a mesék e sorozatát nem azonosíthatjuk „a népköltészet 
valamiféle neofolklorista újraformálásé val, mert itt még a leg
ismertebb mesecímeket sem megszokott narratív struktúrák kö
vetik, hanem „valam i egészen m á s .. ."  Úgy vélem, mellőzhe
tetlen észrevétel ez, hiszen ha valami azonnal feltűnik Ladik Ka
talin műveinek e vonulatában, akkor az épp a mesevilág teljes 
lebontottsága. Míg a népmese kivételes képpességekkel megál
dott hőse általában valamely etikai imperatívusz parancsára ve
szi kezébe a vándorbotot, s vállalja a válogatottabbnál válogatot-

tabb „szürrealista” kalandokat, addig Ladik Katalinnál mind a 
mese folytonossága, mind az azt döntően meghatározó és dialek
tikusán kiegészítő naiv eszmeisége felbomlik, leépül, ugyannyira, 
hogy még tartalmi aktualizálásra, az évszázados tanulságoknak, 
magatartás-képleteknek újakkal való felcserélésére sem kerülhet 
sor. A királyok, táltosok, aranyhajú lányok, legkisebb fiúk tehát 
közegüktől és szerepüktől megfosztva bukkannak fel, ám még
sem funkciótlanul. Ezek az elárvult „hősök” ugyanis rövidre sza
bott útjukon nemegyszer olyan szituációkba keverednek s olyan 
képek által mutatkoznak meg, amelyek nem a népmesék világát 
idézik, hanepi inkább a modern ember traumákkal megvert lelki
világának mélyrétegeiről, esetenként pedig éppenséggel pszicho- 
patologikus szorongásairól adnak hírt. S épp ebben a tudatosan 
alkalmazott fogásban kell keresni ezeknek a mese-verseknek a tit
kát. Mert bármennyire kiszigeteli is Ladik Katalin a figuráit, bár
mennyire puszta szóvá, jellé degradálja is eseménydús életüket, 
az olvasó tudata azonnal feltámasztja alakjukat, mi több, a pilla
nat töredéke alatt rekonstruálja akarásaikat, vágyaikat, egész 
„világképüket”. Más szóval: a legkisebb fiú Ladik Katalinnál is 
legkisebb fiú akar maradni, mindenáron, amint azonban mozdu
latot ejt, szeméből már egy „idegen”, mai tekintet sugároz felénk. 
S mivel ez az át- és visszaváltozás sohasem egyértelmű, soha
sem végérvényes, a két erő interferenciájának térségében felizzik 
a megfoghatatlan, illanó, mert kinyilatkoztatás nélkül létrehozott, 
tiszta líraiság.

Alkalmasint belemagyarázásnak tetszik a belső ellentétek ilyen 
értelmezése, hiszen a versek zömében felszabadultan, hancú- 
rozó jókedvvel, már-már a balzaci pajzán históriák levegőjét idéz
ve hányja bukfenceit a képzelet. Igen, kétségkívül így van, de 
csak a versek felszíni rétegeiben. Ha ugyanis tüzetesebben szem
ügyre vesszük azokat a népmesei alakokat, kiket Ladik Katalin 
leginkább kedvel, érdekes dolgot fogunk tapasztalni, jelesül azt, 
hogy a negatív hősök úgyszólván teljesen hiányoznak a mese
versekből. Olykor elénk robog varrógépen egy ördög, vagy da
rázsölő útra indul egy sárkány, és ez majdnem minden. De még 
ezek a figurák sem jellegzetesen negatívok: a népmesék ördöge 
furfangos, csalárd szerzet ugyan, de mégis cimbora, a sárkány 
pedig csak behemót, pusztulásra „érett” materiális erő. Negatív 
hősökről tehát csak akkor beszélhetnénk, ha Ladik Katalin ver
seiben a „kozmikus” sötétség és időtlenség erői, az élettagadás 
princípiumának megtestesítői: a vasorrú bábák, a gonosz törpék 
és más cerberusok is elibénk állnának. Erről azonban szó sincs: 
a mese-versek alakjai rendre a népi képzelet teremtette koz- 
mogónia napfényes oldaláról érkeznek, s épp így tölthetik be 
szerepüket az elszakadó fejek, végtagok, herék, a felfehérlő cson
tok szorongásos képei ellenében.

Midőn e kettősség elmarad vagy egyenlőtlen strukturáló erőként 
lép fel a szövegben, a feszültség jóval alacsonyabb szinten álla
podik meg. A tevisdisznó pl. tetszetősen kottázza le a népmesék 
dallamát, világítja meg fordulataik mechanizmusának működését, 
a chagalli képsor azonban, a másik komponens távol maradása 
folytán, mégis megmarad amolyan bájos népmesei mintának. 
Vagy ott van pl. a Tavaszi szél vizet áraszt, melynek népmesét- 
lenített csoda-láncolata igen erős asszociációs folyamatokat indít 
el, ám a belső ellentétezés híján a szöveg mégis csak egysíkúan 
közvetítheti a szorongásos hangulatot.

Végül is, milyen kötet hát a Mesék a hétfejű varrógépről? Jó, 
mint minden jó verseskönyv: néhány, vagy hogy számot is mond
jak, öt-hat antologikus alkotással. Meggyőződésem azonban, 
hogy több is lehetne benne, ha Ladik Katalin az elmúlt időszak
ban, képzeletének termékeny frissességét megóva, állhatatosab- 
ban kutatta volna helyét a világban és az irodalomban, ha tehát 
látó tudatossággal igyekezett volna áthidalni, feloldani (s nem 
megszüntetni) a szürrealista verselés nagy paradoxonét.
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Kari May és James Fenimore Cooper ugyan a fejvadász-trófeák 
közül csak a skalpolás nemes művészetét ismerteti (amelyet 
Talpraesett Tomék legutóbb szkalp-ra magyarítottak), de vannak 
bennszülött törzsek, amelyek már némi háziipari kezelést is igény
lő módját fejlesztették ki a győzelmijelvény-viselés rítusának. Ezek 
nem elégszenek meg a puszta hajzattal, nékik az egész fej kell. 
De mivel egy tekintélyesebb termelékenységű kobakvadász szá
mára komoly nehézségeket jelentene az övén csüngő fej-erdő 
viselése, a fegyverzet tökéletesítésével együtt a törzs kénytelen 
volt kidolgozni egy gazdaságosabb térkihasználási technikát, 
amellyel az áldozat-fejek öklömnyire zsugoríthatok össze. Az így 
kikészített fejeket nevezik zanzá-nak. A világutazók és etnográfu
sok, akiknek volt szerencséjük megcsodálni a primitív civilizáció 
eme alkotásait, szükségesnek érzik megemlíteni, hogy a felület 
csökkenése miatt a zanza töppedt, öreg arcvonásokat nyer és 
némileg hasonlatossá válik egy koraszülött fejéhez.

A bennszülöttek bizonyára minden viszolygástól mentes műgond
dal végzik a fejek kiürítésének és preparálásának gondosan ki
kísérletezett műveleteit, akár a fáraópreparátorok, csakhogy míg 
azoké kegyeleti cselekedet volt, addig e bennszülöttek -  szöges 
ellentétben ezzel -  puszta tárgyként használják fel az emberi 
fejeket jelképteremtő, totemisztikus-rituális gondolat- és hitvilá
guknak hangot adó primitív művészetükhöz.

Nem hinném, hogy e közösség tagjai közül bárki is az emberi fej 
korrekciójának tekintené a zanzát. Meggyőződésem, hogy mind
egyikük a saját nyakán viseltet véli a legtökéletesebbnek. A zan- 
zának az áldozatul esett emberrel csak annyi kapcsolata van, 
hogy a felette aratott győzelemre utal vissza: annak, vagyis az 
erőnek, a hatalomnak a jelképe, bizonyítéka. Valamilyen módon 
tehát a győztest, a fej viselőjét fejezi ki.

Ladik Katalin meséi nem mesék. Nem is egyszerűen mese-kivo- 
natok, mect nem ismertetnek célirányos, katarzishoz vezető cse
lekményt, és a tanulságot is elmulasztják leszűrni. Ladik Katalin 
meséi preparált mesék, mese-zanzák. Mit hagyott meg a zanza- 
trófeás fejvadász áldozata fejéből? Azt, ami azt számára fejjé 
tette, az arcát. Kidobta a koponyacsontot, kidobta az agyvelőt, 
mert ezek funkciója nem érvényesült közvetlenül. Sőt, a halál 
beálltával az agyfunkciók ténylegesen is megszűntek. Az elejtő 
azonban erről vajmi keveset is tud. Az arcot viszont látja, és az 
olyan, mint azelőtt, amíg a viselője élt. Csakhogy emberünk jel
képet akar csinálni belőle, ezért füvek főzetébe áztatja, puhítja, 
zsugorítja, majd napon megszárítja, száraz füvekkel keményre 
tömi és övére erősíti. Az arc megtöpped, megbámul, ráncok lepik 
el. Ez az arc már emberünk kezeműve.

dalmas, nehézkes, kicsinált, hazug, a tanulsága lapos, atyai és 
ellenszenves. Noha az iskolában még a nép vágyainak kifejező
jeként, a népiélek tükreként sulykolták belénk „meséjét” és ta
nulságát, valójában csak a művészi eszközei, jellemző fogásai, 
fordulatai bírhatnak érdekkel még ma is. Részletekre széthullt 
tudatunk a mese túlontúl harmonikus egységét művészileg is 
képtelen már igaznak elfogadni.

Ladik Katalin meséi nem mesék. Nem is akarnak azok lenni. A 
mese számukra csak versalkalom, de nem közvetlen, mert köl
tőjük nem mesét akar írni. Ezek a mesék kísérletként születtek 
meg annak idején, s eredményeket termő költészet lett belőlük, 
mert minden valamire való költészet egyben kísérlet is.

A népmeséből az eleven fordulatokat, a jellemző motívumokat 
párolta ki és elsajátította a jellegzetes népmesei modort. A babo
nák, hiedelmek, a vajákosság tudatbeszűkítését vállalta, hogy e 
látszólagos érzelmi naivitás igazolhassa érzékiségének felszaba
dítását. Nemcsak pajzán szemléletmódjában (majdnem azt mond
tam, világképében) s itt-ott obszcén kiszólásaiban érzéki, hanem 
szóképeinek, távolról összehozott motívumainak tárgyiasságá- 
ban is. Személyekről, tárgyakról, konkrét cselekedetekről beszél, 
jelzői is megfogható, érzéki tulajdonságokat fejeznek ki. Ezért lóg 
ki szófűzéseinek sorából egy ilyen szószerkezet: ketyegő lelkiis
meret, mert ennek a jelentése nem ragadható meg és környeze
tében idegenül, bombasztikusan hat. Pedig másnál lehet, hogy 
bevett fordulat lehetne. Ladik Katalin meséi ennél magasabb 
szinten lendülnek át a valóságon túliba, nem a szavak jelentés
tani szintjén, hanem az egyes mondatok közlései között támadó 
feszültség révén, a közlésekben kifejezett tárgyias cselekmé
nyek, történések váratlan logikájú, vagy a logikát teljesen nélkü
löző kapcsolódásában. Legfeljebb csak a szójátékban fordul elő, 
hogy a szöveg már a szóban átlépi a tárgyiasság korlátját, de 
akkor is a szóalak, a tárgyias forma inspirálja. A mesei cselek
mény tárgyias motívumai közé azonban itt-ott furcsamód nem- 
mesei, modern köznapi tárgyak keverednek, egy csavarhúzó, 
egy villanyégő, egy varrógép, aztán sáskák, miközben a modor 
megmarad meseinek, ezért a többi motívum nem veti ki maga 
közül ezeket a tárgyakat, de hírtartalmuk az idegen miliőben 
felfokozódik. Ennyire széthúzó elemeket összefogni kell hogy 
legyen egy átfogó, sodró ihlet, amely sorba állítja a töredékes 
motívumokat. Kierőszakolni szabad automatizmussal ezt aligha 
lehet, mert nem nélkülözheti az érzelmi-tudati konstellációba sű
rített koncentrációt. Amikor ez a koncentráció lanyhul, elhidegül- 
nek egymástól a motívumok és csörömpölve hullnak egymásra. 
A jó Ladik-mesét a hangulat egységében fogant lelkesedés fűti, 
visszi egy eleven mesélőkedv sodra, a lelkesedés forrása azon
ban rejtve marad a szemünk elől. Jó példa A furfangos kanász 
című mese.

a furfangos kanász
Jött haza a Nap. Megrázta magát, magas, sudár, fehér hajú 
öregasszony lett belőle. A kis kanász pedig addig fonta a kötelet, 
míg lába közé nem kapta az öregasszonyt.
-  Itt öt láb van, az összesen nyolc. Két disznónak pedig nyolc 
lába van! -  kiáltott fel a kanász.

Egy ilyen mese olvastán az az érzésünk támad, hogy egy csupa- 
poén történetet hallottunk: érezzük, hol vannak a csattanók, de 
nem érthetjük őket, mert rajtuk kívül mást -  előzményt, magyará
zatot, előkészítést -  nem kaptunk. Azonban mint a zanza minden 
ránca, úgy a versnek minden fordulata is hangsúlyossá vált, s ez 
az, ami a Ladik-mese költői jelentését nyomatékossá teszi.

Amikor ki-ki skalpolt, mások meg még csak nem is öltek, Ladik 
Katalin felfedezte magának a zanzát, és kitartott mellette. A vele 
indulók közül a legmonolitabb világot építette ki zanzáiból, kerek 
és teljes ciklussá rendezve őket. Ha nem tudnánk több médiumot 
segítségül hívó látványos kísérleteiről, már-már a köldöknézés 
buktatójától, a zanza-szenvedély férgétől féltenénk.
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Hódi Sándor: Létélmény és valóság. Fórum, 
Újvidék, 1978. -  Gemma könyvek 10.

Aki ismeri Hódi Sándor írásait, meggyőződhetett róla, hogy az 
általa művelt -  a sajtó megszabta keretekhez alkalmazkodó -  
műfajnak is meglehet a maga létjogosultsága, még az olyannyira 
komplex területen is, mint amilyen „a létélmény és a valóság 
összefüggéseinek egységes megközelítésű -  filozófiai, psziholó- 
giai, pszichiátriai -  elemzése”  (hogy a szerző szavaival éljünk). 
A forrr.a persze a gondolatmenet meghatározója is -  s nemcsak 
abban az értelemben, hogy a stílus maga az ember a kérdést 
a szerző is érinti utószavában, lándzsát törve az esszé-szerű ki
fejezésmód mellett. Ám tartalmi problémákat felvet az írások ter
jedelme is, s úgy érzem, a megvalósulás kárára. Izgalmas, gon
dolatébresztő könyv, mégis jó adag hiányérzetünk támad elolvas
ta után. Hogyne lenne hiányérzetünk, ha a szerző az olyan kitűnő 
esszéiben is, mint amilyenek az Irracionális-e a szerelem? vagy 
a Kozmikus magányosság, csak mintegy futtában, tézisszerűen 
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Hiányzik a „kifutópálya”, hogy Hódi Sándor többre érdemes gon
dolatai igazán röpülhessenek. Mire gondolok? A magyar nyelvű 
tudományosságra itt nálunk, amit pótolni újságok, folyóiratok, 
könyvkiadás sohasem fognak tudni, s nem is kizárólagos felada
tuk. Intézmények kellenek, nem túlzás, ha hamar. Mert addig 
ugyan moroghatunk kultúránk irodalomcentrikusságára, s legtöb
bet éppen mi, mindenkori ilyen-olyan irodalmárok, de változásra
-  lényegesre -  aligha számíthatunk. Nem fog az égből idepoty- 
tyanni magyar nyelvű társadalomtudomány (filozófia meg külö
nösképp nem), mint ahogyan az a pár meglevő életképes diszcip
lína sem az égből pottyant ide. Látszólag messze kanyarodtunk 
eredeti témánktól, pedig dehogyis. A Létélmény és valóság termé
kenyítő ötletekkel jócskán „megpecsételt" könyv. De lesz-e ereje 
Hódi Sándornak, hogy a könyvében felvetett kérdésekre, kételyekre 
alapos, tudományos válaszokat dolgozzon ki?
Elégségesek-e ehhez a sajtó biztosította közlési keretek? Pótol
hatja-e egy-két kiadvány a tudományos munkához is annyira nél
külözhetetlen szellemi pezsgést?

Megvallom, Hódi Sándor könyvének minduntalan „visszametszett 
gondolatai késztetnek az efféle töprengésre. Mert ha azt mond
juk, hogy érdemes elolvasni a könyvet, azzal nem mondunk sem
mit. Továbbgondolni, sőt újragondolni lenne érdemes nemegy té
zisét. „A  tárgy sajátosságánál, újszerűségénél fogva, s mivel 
gazdag tapasztalati és elméleti szaktudományos kutatómunkára 
nem támaszkodhat, e munka szükségszerűen csak általános be
vezetője, kísérleti jellegű vázlata lehet a vizsgálandó kérdéskör
nek, s nem ennek alapos, kimerítő tárgyalása és összegezése" -  
írja a szerző. A létélmény vizsgálata, úgy érzem, nem véletlenül 
került Hódi érdeklődésének homlokterébe. Talán párhuzamba ál
lítható -  másneműsége ellenére -  a külföldön s részben nálunk is 
intenzívebbé váló, de még sok tekintetben tapogatózó életmód- 
vizsgálatokkal, az élet „minőségének” kutatásával, s persze a 
legkülönfélébb jellegű axiológiai természetű interdiszciplináris 
munkákkal is. A „miből élni” kérdését valóban felváltotta, felváltja 
a „hogyan élni” kérdése, s mindez természetszerűleg tükröződik a 
szociológiai, pszichológiai stb. szempontváltásokban is. S a „ho
gyan élni” kérdése összefügg a „miért élni”-ével is. Könyvében 
Hódi épp ez utóbbi két tájékon mozog otthonosan.

A személyiség konfliktushelyzeteit vizsgálva ki kell lépni a sze
mélyiségnek mint izolált atomnak a bűvköréből. Úgy hiszem, 
ezért hány fittyet Hódi a tudományágak közötti mondvacsinált 
vagy tényleges válaszfalakra, s nem marad a „kaptafánál”. A 
személyiség, mint olyan, egyszeri, másrészt a társadalmi viszo
nyokba besorolt. Ezért ha az individuumról beszélünk, a társada
lomról is ítéletet mondunk, vagyis: a társadalomról kell beszél
nünk, hogy a személyiség problémáit megragadhassuk. Ezzel kí
sérletezik Hódi. S így jutunk a pszichológiától a filozófia, az etika 
vizeire. Valószínűleg nem véletlenül, hiszen a pszichológia -  so
kan leírták már -  nem képes az emberi személyiséget totalitásá
ban megragadni. A személyiség igazi kulcsa a társadalmi viszo
nyokban keresendő. Kérdés lehet persze, hogy az eddigi filozófi
ák -  beleértve a marxizmust is -  birtokában vannak-e s mennyi
ben, ennek a kulcsnak. A huszadik századi társadalmak antinó- 
mikussága tény. Kérdés, mit tud a jelenkori tudomány ezzel a 
ténnyel kezdeni. S mit az elidegenedéssel, amelynek maga is 
része. A különféle társadalomtudományi diszciplínák „párbeszé
de” néha valóban a süketnémák párbeszédére emlékeztet ben
nünket.

Hódi fontos felismerései közé tartozik, hogy a gondolkodás ön
magában nem elégséges eszköze a világ (valóság) adekvát le
képzésének, csupán egyik „kódolási síkja”. Ez az alapállás több 
írásában is felbukkan, de úgy érzem, nem egészen letisztult for
mában. Itt csak jelezni szeretném, hogy az alapgondolat konzek
vens végigvitele szükségképpen elvisz bennünket az igazságnak, 
mint olyannak ismeretelméleti problémájáig. S ez is föltétlenül 
megérne még egy misét, bár Hódi könyvének nem lehetett fela
data, természetesen.

Mint már említettem, a kötet legsikerültebb esszéinek a Kozmikus 
magányosságot illetve az Irracionális-e a szerelem? címűt tar
tom. A többi tanulmány sem íródott kevesebb ambícióval, ám a 
központi gondolatokat nem sikerül mindig „végigfuttatnia” szer
zőnknek, s ebben nyilván a már említett körülmények a ludasak. 
Példa lehetne erre a Gondolatok az élet értelme körüli polémiá
ról, de bizonyos értelemben a Becsvágy és önbecslés is.
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Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája. Budapest, 
Magvető, 1978

A kötet címe és tárgya közötti látszólagos ellentmondásra figyel
meztet mindjárt elöljáróban Hankiss Ágnes, ugyanis első pillan
tásra valóban úgy tűnik, a bizalom pszichoszociális feltételeinek 
elemzése helyett csupán ellentétét, a hazugság és az emberi 
összeférhetetlenség jelenségvilágát vizsgálja. „E  tanulmányok 
igazi tárgya azonban nem önmagában a hazugság vagy az 
igazmondás, a bizalom és a bizalmatlanság, a társas konfliktus 
vagy a társas idill -  Írja hanem: a hátterükben munkáló min
dennapi racionalitás, a maga buktatóival és működési hibáival, a 
mindennapi emberi együttélés bizonyos kiélezett helyzeteiben-  
ahogyan a szociálpszichológus látja. E kiélezettség érdekében -  
amely éles megvilágításba helyezi a folyamatokat és törvénysze
rűségeket -  közelítettem elemzéseimben a negatív jelenségek 
felől.”
A kötetnyitó A kétarcú hazugság című fejezetben Hankiss Ágnes 
abból a tényből indul ki, hogy a hazugságot a legfőbb rosszak 
egyikének tekinti a köztudat és túlfűtött indulattal ítéli el elméleti
leg, holott a gyakorlatban mindenki kivétel nélkül szinte naponta 
elkövet apróbb-nagyobb hazugságokat. Sőt kimondja azt a nyil
vánvaló tényt is, hogy aligha létezhetne emberi közösség hazug
ságok nélkül, minthogy: „A  hazugságnak vannak olyan formái, 
amelyeket a társadalmi közvélemény nemcsak hogy megenged 
és elfogad, hanem hallgatólagos alapon el is vár az emberektől. 
Ezeket a viselkedésformákat azonban tilos, vagy legalábbis nem 
nagyon illik hazugságnak nevezni."

Egyfelől tehát vannak olyan kétértékű hazugságok, amelyek 
alapvetően fontos szerepet játszanak a mindennapi társas együtt
élés „játékterének” megteremtésében és fenntartásában, másfe
lől viszont olyanok, amelyek akadályozzák a lényegi kommuniká
ció létrejöttét. Általában: „a  társas megismerés kudarca, a min
dennapi gyakorlatban, az ember egyik alapélménye.”  E kudarc- 
élmény pedig jelentős mértékben épp abból ered, hogy ,,az em
beri kapcsolatokban a szándékosan félrevezető, megtéveszté
sünket célzó információkkal is számolnunk kell". A hazugság je
lenségvilágával foglalkozó tanulmányok elsősorban arra keres
nek választ, hogy mi minden gátolhatja meg az embert abban, 
hogy idejében észrevegye, meg akarják téveszteni, illetőleg téves 
jelentésképzeteket alakított ki a valóságról. Ennek egyik okát 
Hankiss Ágnes abban látja, hogy személyészlelésünk a leggyak
rabban önközpontú. Jól példázzák ezt szélsőséges eseteknek 
azok a vizsgálatai, amelyek szélhámosok és áldozataik kapcsola
tát elemzik bírósági jegyzőkönyvek adatai alapján, s egyértelmű
en igazolják, hogy az áldozatok a szélhámosok viselkedésének 
értelmezésében a saját személyüket tekintik „általános érvényű 
támpontnak”  gondolati, pszichodinamikai és szociodinamikai szin
ten egyaránt. De az tény, hogy a valóságértelmezésben az em
ber mindig érdekelt, s ebből következően eredendően „hajlik 
arra, hogy a valóságba belelássa azt, amit látni akar, s hogy 
ellenkezőleg, ne lássa meg, ne vegye észre azt, amit valamiért 
kellemetlen volna tudomásul vennie” , ahogyan ezt a szélhámos

sági stratégiák szélsőséges esetei oly meggyőzően példázzák a 
bizalom kijátszhatóságának kevésbé szélsőséges megnyilatko
zási formáira vonatkozóan is tanulságosan -  az önközpontú való
ságértelmezés önmagában még kevés lenne ahhoz, hogy az 
igazságkritériumok hiányáról beszélhessünk a mindennapi társas 
együttélés vonatkozásában. Holott épp az igazságkritériumok hi
ánya miatt lehet szó tényleges kudarcélményekről.

Személyészlelésünk bizonytalanságát ugyanis az is döntően meg
határozza, hogy a másik ember megismerése a mindennapi tudat 
számára mindig egyfajta „élménykettősséget” jelent. Egyfelől fel
ismerjük, hogy a másik ember az unalomig ismert sémák szerint 
viselkedik, másfelől viszont tudjuk, ez csak külső burok, mert 
mindaz, ami a másikban „megismételhetetlenül egyéni, szigorú
an öntörvényű" e burok alatt, az a „külső szemlélő számára sem 
érzékkel, sem értelemmel nem befogható". A valóságértelmezés 
e felszámolhatatlan bizonytalanságát oldja fel az ember ,,má
gikus védekező reakció formájában” , amikor oly feltétlenül és rigo
rózusan tiltakozik elméletileg a hazugság ellen. Ilyen, bizonyta
lanság révén felgyülemlett feszültséget old ki más síkon Hankiss 
Ágnes szerint a pletyka is, minthogy pótkiélést jelent a valóság- 
értelmezés bizonytalanságának kudarcélményével szemben. 
Pletykázáskor ugyanis „olyan emberi viszonyokat, történéseket, 
amelyek teljes, valóságos összefüggésrendszerükben áttekint
hetetlenek megismerhetetlenek, együttesen átírunk a képzelet 
színpadára, kedvünk szerint megrendezzük, leegyszerűsítjük 
vagy túlbonyolítjuk, a lényeg az, hogy mivel a viszonyok és tör
ténések szálai a mi kezünkben futnak össze, ha mesterséges 
úton és csak pillanatokra szólóan is, a TÖKÉLETES MEGISME
RÉS ritka élményéhez jutunk."  Magasabb szinten, összetetteb
ben, de működési mechanizmusát tekintve a pletykához hasonló 
pótkiélést tekinti Hankiss Ágnes az irodalmi mű befogadása egyik 
központi pszichológiai összetevőjének is.

A hazugság jelenségvilágának vizsgálatában e könyv legfonto
sabb felismerése, hogy kimutatja, a hazugság ellenében szük
ségszerűen jönnek létre különböző feszültségkioldó reakciók, 
minthogy vannak olyan hazugságok, amelyek olyan bizonytalan
ságot és bizalmatlanságot teremtenek az emberben, hogy vala
milyen formában elkerülhetetlenül le kell játszania az általuk elő
idézett feszültséget. E lejátszásoknak ugyanis nélkülözhetetlen 
szerepük van a társas együttélés játékterének megőrzésében.

Még nyilvánvalóbb lesz ennek a lejátszásnak a fontossága azok
nak az elemzéseknek az alapján, amelyek a személyiség játék
terében megteremtődő hazugságokat, az önmegtévesztések bi
zonyos típusait vizsgálják. Kettővel foglalkozik behatóbban Han
kiss Ágnes tanulmánya: az énfejlődés folyamatában és az énkép 
kialakításában aktív szerepet játszó önmegtévesztések típusai
val. Az önmegtévesztésnek ez a hosszú távon működő lejátszá- 
sos jellege legnyilvánvalóbban az ún. „én-ontológiák” megte- 
remtődése alapján mérhető le. Hankiss Ágnes abból indul ki, 
hogy az énkép szerveződése nem tekinthető lezártnak a szemé
lyiség kialakulásával bezárólag. Továbbra is aktív folyamatnak 
tételezve megállapítja, hogy az énkép szerveződésének ontoge- 
netikus folyamata a felnőtt korban egy „ontológiai dimenzióval” 
egészül ki: „A  felnőtt ember ugyanis -  írja -  kialakít valamilyen 
elméletet saját élettörténetére, életútjára vonatkozóan: megpró
bálja egységes magyarázóelv fonalára fűzni, TÖRTÉNETI EGY
SÉGBE építeni sikereit és kudarcait, adottságait és választásait, 
erényeit és hibáit, sorsának kedvező és kedvezőtlen fordulatait.
Más szóval levezeti sa já t»ontológiáját«. ” Szociológiai felméré
sek tanulságai bizonyítják, mennyire aktív szerepe van a valóság 
mitologikus áthangolásának a különböző típusú én-ontológiákban. 
Pontosabban épp az áthangolás valamely irányultsága képezi fő 
rendezőelvüket. Az önmegtévesztés lejátszásos jellege azonban 
nem ezeknek az én-ontológiáknak a megteremtődése alapján ér
hető tetten. Az egyes én-ontológiákban megteremtődő mitolo
gikus áthangolások ugyanis „eszköz-szerepet” játszanak a „pszi
chikum önszabályozó rendszerében”, eszközül szolgálnak arra, 
hogy: „az ember a múltját, előtörténetét zökkenőmentesen be
építse jelenlegi életmintájába, sőt, hogy FELHASZNÁLJA aktuá
lis élethelyzetének, életmintájának magyarázatában, illetve a fenn
tartásában". Az önmegtévesztés hosszú távon történő lejátszá
sáról akkor beszélhetünk, ha az ember a gyerekkori szituáció kö
tését erősebbnek érzi, mint énjét, ha életútjának mitologikus át
hangolása az önfelmentés vagy önigazolás eszközévé válik, blok
kolva az én eleven, nyitott alakulásának útját. Mivel az ember 
életútját „a stabilitásnak, a kötöttségnek és önmaga állandó új
raválasztásának sajátos kettőssége határozza meg", hosszú tá
von lejátszódó önmegtévesztésről akkor beszélhetünk, ha ez az 50



állandó újraválasztás, illetőleg számos „átvedlés” nem több, mint 
(önigazoló és önfelmentő) ismétlés.

A hazugságok harmadik csoportját a kényszerből elkövetett ha
zugságok képezik Hankiss Ágnes felosztásában. E hazugságtí
pus markánsabb megnyilatkozásai már nem vizsgálhatók tisztán 
a mindennapi élet személyes kapcsolatainak közegében, nem a 
másik ember képezi a megteremtődésükhöz szükséges partnert, 
hanem általában valamely társadalmi szervezet, intézmény. Lé
nyege, hogy abból a belső konfliktust előidéző kényszerből fakad, 
hogy az embernek nemcsak az önmagával való azonosságának 
érzetére-tudatára van szüksége, hanem tetteiben megmutatkozó 
önmegvalósítására is. Amikor a kettő összeegyeztethetetlen, az 
ember választani kényszerül: vagy vállalja önérvényesítő törek
véseinek véghezvitelét, vagy az értékracionális megoldás mellett 
dönt és lemond céljainak, törekvéseinek megvalósításáról, de így 
is, úgy is konfliktusba kerül önmagával. Az önérvényesítő törek
vések és az énazonosság konfliktusának szerkezetét elemzi 
Hankiss Ágnes egy későbbi tanulmányában, a Martinovics Ignác
ról szólóban, amely a Valóság 1978/10. számában jelent meg, s 
bár feltehetően későbbi keletkezésű, mint A bizalom anatómiája, 
szervesen e tárgykörbe illeszkedik, kivételes jelentőségét és ér
tékét pedig csak növeli e kötet kontextusa, és viszont, mivel épp 
A hazugság mint kényszer című fejezet kiegészítésének és kitel
jesítésének foghatjuk fel. A tanulmány alcíme: Egy sorskonfliktus 
szerkezete. Mindenekelőtt azért tekinthetjük a szóban forgó feje
zet összegezésének ezt a tanulmányt, mert dokumentumok, te
hát konkrét tényanyag alapján (nem tisztán elméleti síkon, mint 
itt) teljességében sikerül megragadnia annak a belső konfliktus
nak a szerkezetét, amelyet a kényszerből elkövetett hazugság 
visz végbe a személyiség külső megnyilatkozásaiban és belső vi
lágában. Teljességről azért beszélhetünk, mert a kényszerből el
követett hazugság Martinovics Ignác esetében egész életútját 
döntően meghatározó SORSkonfliktussá terebélyesedik. E tanul
mány a meglevő dokumentumok alapján rekonstruálja Martino
vics életpályáját, s kimutatja, hogy már közéleti szereplésének leg
elején ellentmondásba kerül nála énazonos viselkedésének bel
ső szükséglete és önérvényesítő törekvéseinek ugyancsak belső 
kényszere. Martinovics, személyiségtípusa szerint tehetséges, 
ambiciózus és öntörvényű, akinek lételeme, hogy önérvényesíté
sének cselekvő lehetőségeit megszerezze, ám ugyannakkor cse
lekedni csak a maga „belülről irányított” módján tud. Életpályája 
e feloldhatatlan konfliktus jegyében zajlik, énazonosságának nyílt 
beismerése után sohasem sikerül önérvényesítését megvalósí
tania, ez a leküzdhetetlen belső igény téteti meg vele „önsors- 
rontó lépéseinek”  egész sorát, s ez a szélmalomharcnak bizo
nyuló hiábavaló erőfeszítés végül elsorvasztva énazonosságának 
alapszükségletét e feloldhatatlanság tragikus sorskonfliktusává 
válik.

E tanulmány ismeretében még teljesebben felmérhetjük Hankiss 
Ágnes azon megállapításainak fontosságát, amelyeket a kötet 
utolsó, A gyanakvástól a bizalomig című része foglal magában, 
amelyben a különböző típusú konfliktusokat vizsgálva a szótér- 
tés, a kölcsönös megismerés és bizalom feltételének megterem- 
tődését az egyenrangú felek vitájában, azaz termékeny dialógu
sában látja. E fejezet legfontosabb felismerése, hogy a megértés 
és tolerancia az emberek egymás közötti kapcsolataiban az ese
tek többségében nem tud a konfliktusok valamilyen formában 
végbemenő feloldása nélkül megteremtődni. Ritkán vezet egye
nes út a bizalomig, mert „az emberi közösségekben -  írja -  ki
bontakoznak olyan érdekellentétek is, amelyeket nem lehet csu
pán megértéssel és toleranciával feloldani, de még megelőzni 
sem, hanem amelyeket valamilyen módon le kell játszani, végig 
kell vinni."

A hazugság, a bizalmatlanság, tehát a lényegi megismerés, a va
lóságos véleménycsere és szótértés hiányának jelenségeit vizs
gálva Hankiss Ágnesnek valóban sikerült megragadnia e tanul
mányokban a bizalom kialakulásának feltételeit, méghozzá épp 
azzal, hogy tudományos módszerekkel fejtette fel azoknak a je
lenségeknek az összetevőit és működésük mechanizmusát, ame
lyek akadályozzák megteremtődését.

S végül: mindezeknek a jelenségeknek a tudatosításához magas 
szinten hozzájárulva Hankiss Ágnes tanulmányainak is jelentős 
önkioldó szerepük lehet a magunk konfliktusainak tudatosításá
ban, és az együttműködés és bizalom jegyében történő lejátszá
sukban -  ha jól odafigyelünk rájuk.
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JUAN CARLOS ONETTI: A HAJÓGYÁR. Magvető, 
Budapest, 1977.

Egy interjúból: „ . . .  éreztem, hogy valami bűzlik, 
és nemcsak Uruguayban meg Dániában. Ma még 
nagyobb a bűz. A balzsamozók pedig nem fog
nak késni, biztosan megjönnek, és valameddig 
lefojtják még ezt a bűzt.”

(J. C. ONETTI)

Juan Carlos Onetti regényére joggal mondhatjuk, hogy a mai 
latin-amerikai irodalom egyik legexpresszívebb és egyben leg- 
szuggesztívebb alkotása. Regény, ami nem akar több lenni ön
magánál, nem akar túlnőni a formán, nem akar verssé, vagy 
akármi mássá válni -  megmarad egyszerűen regénynek. Mond
juk inkább így, európai ízű regénynek.
A hajógyár az európai egzisztencialista próza elemeivel építke
zik. Ha rokonítani kellene a művet a szikár, takarékos stílus, az 
egzisztencia szélére sodródott figurák alapján Kafka, Beckett, 
Joyce és Proust műveihez hasonlíthatnánk. A regény főhőse, az 
örök bolyongó, akár Krúdy Szindbádjának kivándorolt ikertest
vére is lehetne.
Érdekes, újszerű, és ezért egyben meglepő is ez a hozzáállás az 
új latin-amerikai irodalomban, ahol a társadalmi „élőképek” meg
festésében merőben más módszereket ismerhettünk meg. Ke
vésbé meglepő, ha egy-egy író az avantgarde valamely forma
lista irányzatának eszközeit időszerűsíti, vagy a modernismo utol
só vonulatainak stílusában alkot. Megszokottabb lehet számunk
ra az a sajátos tér-idő koncepció is, ami bonyolultabb intellek
tuális erőfeszítést igényel az olvasótól és a kritikustól egyaránt. 
Bármennyire is az ismeretlenség erejével hatnak a nyelvvel törté
nő sáfárkodások -  mégis közelebbinek érezzük őket magunkhoz, 
mint A hajógyár viszonylag nyers, vértelen nyelvezetét.
Ha magyarázatot keresünk a stílus eredetére, jó kiindulópontot 
nyújt Uruguay geo-politikai helyzete. (Onetti uruguayi író, és a 
regény színhelye is valahol ebben az országban van.) Uruguay 
Dél-Amerika legkisebb országa, és lakosságának több mint 
90%-át európai bevándorlók képezik. Ez részben magyarázza 
azt a tényt, hogy a regény teljesen mellőzi a nemzeti sajátos
ságok hangsúlyozását, és egy teljesen demitizált világban játszó
dik.
Fontosabb megfigyelési pontot nyújt maga a mű. Egy hermetikus 
és végleges telet ábrázol az író, hasonlóan Márquez koncepció



iához A pátriárka alkonyában. E télben néhány, az élet peremére 
sodródott ember, emigránsok, botcsinálta bűnözök lézengnek, 
akik éveiket tévutakon fecsérlik el. Életfilozófiájuk nagyon tömö
ren összefoglalható: a világra hoztak, és itt vagyok. Itt, a nyomor
ban, a hermetikus télben, egy látszatvilágban.
A regény fabulája meghatározhatatlan időben, meghatározha
tatlan térben játszódik. A hajógyárban, aminek se munkásai, se 
alkalmazottai nincsenek, csak három ember tevékenykedik (a 
maga módján), a főmérnök, a főkönyvelő, és a cégvezető. Évek 
óta nincs reális munkájuk, fizetést nem kapnak, de szorgalmasan 
bejárnak a munkahelyükre, és hazugságokkal, rögeszmékkel ál
tatják önmagukat és egymást. Nyomoruk ellenére mindegyikőjük 
megtartja a pozíciójának kijáró méltóságot. A bomló, rothadó 
világban a látszatmunka, a látszat-tisztelet tartja meg őket emberi 
méltóságukban. Különben minden normális és ésszerű. A szüle
tés és a halál, az udvarlás és a szeretkezés, az emberi meg- 
történések reálisak -  míg velük szemben irreális a környezet, és 
valahogy az érzések és az indulatok is hamisak.
Larsen, a főhős már mint egzisztencia-roncs kerül a történet 
középpontjába. Évekkel előbb már száműzték, mert bordélyt tar
tott fönn, de életképtelenségére jellemzően kiöregedett, roncs 
nőket alkalmazott, ezért nem is ismerték másképp, csak mint a 
Hullagyűjtőt. Most, amikor elválalta a cégvezetői állást, petyhüdt 
arcú, pocakos vénember, az élethez már alig fűzi valami. Amikor 
megkéri munkaadója lányának kezét, annyira jellemzően mondja: 
„Főbe is lőhetem magam.” Egyedüli öröme, és ugyanígy a töb
bieknek is, az önmagán és mások fölött aratott bonyolult és értel
metlen győzelmek. Már nem a hedonisztikus vágyak kielégíté
sének hajtóereje, vagy az élethez való animalisztikus, ösztön
szerű ragaszkodás tartja életben, hanem ezek a kis buta győzel
mek. Egyfajta erőszakot alkalmaz, amit ellene is alkalmaznak 
mások. A lelki fölény erőszakát, amit az áldozat nem is tud leírni, 
mert arra sem képes, hogy különválassza a szenvedéstől, és 
meglássa benne a szenvedés okát. Persze ez a lelki fölény csak 
a látszatban létezik, de mindenki hallgatólagosan elfogadja, és 
boldogan szenved.
A válság-világ lakosai a behajthatatlan követelések és teljesíthe
tetlen vágyak szövevényéből, a putrilakások elfojthatatlan bűzé
ből, a végletes nihilizmusból mi más kiutat is találhatnának, mint 
a halált. Nem menekülés ez a halálba, hanem éppenséggel az 
ellenkezője, a végső, pozitív értelmezésű beteljesedés. Ilyen pa
radox módon ezek a látszat-emberek a haláluk előtt mind győzel
met arattak, és a látszat-boldogságuk után annyira természetes
nek tűnik (valóságos) haláluk.
Onetti regényformáját és a hajógyár képi valóságát legkönnyeb
ben egy időben és térben meghatározhatatlan lokációjú monu
mentális mauzóleummal azonosíthatjuk. A dolgok elvesztik fé
nyüket, valóságos értéküket, minden szertartásszerű lassúság
gal, megfontoltsággal történik, mellőzve mindent, ami felesleges, 
állandóan sugallva a bukás kétségeit és keserűségeit. A mauzó
leum mélyéről, a sár és homály kriptáiból kísérletként jelennek 
meg a szinte légnemű hősök. Légiesek, súlytalanok, ezért moz
gásuk is vontatott, elnyújtott, hiszen semmi emberi súlyuk nincs. 
A levegőt a nyomor, az ostoba, gőgös akarat, a birtoklásvágy 
kegyetlen bűze bénítja meg. A regényforma tömörítése nagy 
mértékben hozzájárul az értékek átértékeléséhez; határok közé 
szorítja a határtalant, légiessé teszi az alantast, csupán bolond
nak tünteti fel a megmételyezettet, boldogsággá emeli a nyomort, 
erkölcsi és etikai értékké transzformálja a galádságot. A regény 
hermetikus lezártsága a teljesség, a befejezettség élményét nyújt
ja magában a formában, amíg a tartalom valaminek csak a kez
detét, vagy éppen a befejezését sugallja. Ebben az ellentétvi
szonyban láthatjuk meg aztán az értékek transzformációjának 
plasztikus képét, a semmiből indulván, és a semmibe térvén visz- 
sza.

1979. január 25.
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Virginia Woolf: Hullámok. Európa, 
Budapest, 1978.

1.
Életünk nagy részét efemer dolgok determinálják, tiszavirág életű, 
röpke pillanatok hatják át, pillanatok, melyekre nem is ügyelünk a 
megtörténések sorozatában, melyek a világ felszínét horzsolják 
csak, azonban bélyegüket örökké magunkon vagy magunkban vi
seljük. Az életet, az idő folytonosságát csupán a pillanat tudja 
széttördelni, megszakítani a maga konkrétságával, a maga reali
tásával. A pillanat az események sorában mindig egy, és csakis 
egy valós dolgot foglalhat magába, ami azt a pillanatot véglege
sen meghatározza -  valaki számára. Ugyanannak a pillanatnak 
valaki más teljesen eltérő meghatározó jegyeit fedezheti fel. A 
pillanat átélése, interpretálása tehát teljesen szubjektív -  mond
hatjuk végső soron -  , amíg az idő objektív konkrétum. Tehát 
szubjektív pillanatokból nem építhetünk fel egy objektiven létező 
időt, a pillanat nem lehet az idő mértékegysége, azonban pilla
natok sorával bemutathatjuk az időt.

2.
Virginia Woolf először 1931-ben megjelent regényének, a Hullá
moknak egyben eszköze, témája és módszere a szubjektivizált 
pillanat-interpretáció és az objektív idő szembeállítása. Szinte 
kísérlet ez a regény, olyan kísérlet, mintha valaki a széttöredezett 
anyagot megkísérelné a szilánkos végénél összeilleszteni. A 
montázsoláshoz és a kollázshoz hasonló technika ez, de tulaj
donképpen egyik sem, hanem egy olyan eljárás, ami fonákjára 
fordítja az olvasó szerepét az író-műalkotás-befogadó kapcsolat
ban. A hagyományos regény egy lezárt szintetikus anyagot nyúj
tott az olvasónak, aki aztán kedvére boncolgathatta, rendszerez
hette azt, a Hullámok azonban már magában tartalmazza ezt a 
rendszerezést, magát az analízist. Az olvasónak itt szintetizálnia 
kellene, felépíteni a kerettörténetet, az eseményt. Persze -  ha 
lenne. A Hullámokban történetnek, formának nyoma sincs, egy 
regény, melynek se kerete, se fókusza. Nem különb a helyzet az 
alakokkal sem. Az aprólékosan, már-már túlzott gonddal megfor
mált figurák mind háttér nélküli, ködösen mozgó, üres fantomok.
A regény maga egy óriási metafora, azonban a rengeteg „mint”, 
„mint” és „mint” mögül sohasem kerül elő semmi, amire az „ 
egész regény olvasása alatt várunk. Sohasem tudjuk meg, hogy 
mi rejlik a dolgok hasonlósága alján.



Tulajdonképpen egy, az olvashatatlanság határán egyensúlyozó 
műalkotással állunk szemben. Ezt eredményezi a fókusz és a 
keret hiánya, az, hogy az eseményeket felváltják a lelki élet hul
lámai. Virginia Woolf abból a szemléletből indul ki, hogy a sze
mélyiség a benyomások tömegéből összeálló egység. Ezeknek a 
benyomásoknak mindig kétféle irányuk van: benyomások, me
lyek az individuumot érik, és benyomások, melyeket az individu
um kelt más individuumokban. S végső soron a személyiség az 
őt érő, és az őáltala keltett benyomások összességéből áll össze. 
Ennek bizonyításaképpen a szerző hat ember egymásközti vi
szonyát boncolja, akik fizikailag és szellemileg nagyon különbö
zőek, egy azonban közös bennük: imádják a pillanatok ízét. Való
színűleg barátságuk alapja is ez, mert csupán az efemerség tudja 
megragadni őket -  így cselekmény tulajdonképpen nem is kerül
het a műbe.
A hat különböző aspektus, a személyiségek lenyűgöző bolyon
gása, a rögzítetlenség lassan elvezet bennünket a hat fiatal em
bertől. Hajlamosak vagyunk oly mértékben elvonatkoztatni, hogy 
föltárul előttünk az alkotás mágiája, s végső soron a megismerés 
folyamata. Ez már nem az egyéni megismerésváltozatok egymás 
mellé sorakoztatása, vagy a férfi és a nő különféle típusainak 
bemutatása, hanem egy egyetemes megismerésfolyamat bon
colása.

3.

4.
Amiként a polifónikus zene is csak a vájtfülűek számára élvez
hető teljes egészében, úgy a polifónikus írás is nagyobb intenzi
tású szellemi erőfeszítést igényel. A kitűnően megkomponált mű 
is könnyen heterofóniába fulladhat, ahol ugyanazt a dallamot 
halljuk, csak más-más hangnemben. A Virginia Woolf-regény 
ügyesen megkerüli a buktatókat, azzal, hogy megadja a mon
datok számára azt a végső fagyasztást, aminek útján a mondatok 
önálló létezést nyernek -  éppúgy, mint a dolgok, melyek egy pil
lanat alatt történnek, és örökké tartanak. És ehhez nincs szüksé
ge arra, hogy a prózát költészetté korbácsolja.

lakner
edit

miroslav
krleza:
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előadás
az
újvidéki
színházban

Amikor egy olyan dráma kerül újból színpadra, mint Miroslav 
Krleza Agóniája, mindig felvetődik a kérdés, vajon lehetséges-e 
kikerülni az éveken át kialakult sablonok buktatóit és történe
lemóra helyett színházat csinálni: olyan előadást, amely itt és most 
történik.

Miroslav Krleza Glembay-ciklusába tartozó prózai és drámai mű
veiben egy család történetén keresztül az Osztrák-Magyar Monar
chia fénykorát és bukását örökíti meg. A ciklus három drámája: 
a Glembay LTD, az Agónia és a Léda Ibsen, de főleg Strindberg 
hatása alatt született meg. Ezért jellemző rájuk például a spe
cifikus neoklasszikus drámaszerkezet, a cselekmény, idő és tér 
egysége. Az északi iskola hatására utal a drámák szociális szí
nezete is. Ugyanis Krleza drámáiban elsősorban a társadalmi 
változásokban kereshetőek a drámai konfliktus csírái. A Glembay 
LTD és az Agónia már a konfliktus kellős közepén kezdődnek. 
A további cselekmény már csak lelki sztriptíz, melynek során fel
színre kerül a buzgón takargatott igazság, a társadalmi és egyéni 
csőd. A Lédában erre a leleplezésre már nincs is szükség, mert 
eleve nyilvánvaló a szereplők hitványsága.

„Mindhárom drámában a hím és a nőstény közti végzetes viszony
ról” van szó. Ez a téma végigvonul Krleza egész életművén, 
de épp a Glembay-ciklusban mutat rá a legvilágosabban, hogy a 
társadalmi lezüllés után egyre jobban a puszta biológiai létre te
vődik át a hangsúly. ,,. . . a társadalmi agónia az erotikus haldok
lás és válság tünetrendszerét ölti magára, egy társadalmi viszony- 
rendszer a férfi és a nő kapcsolatának kríziseként manifesztáló
d ik "  (Bori Imre). Krleza kulcsformulája: egy nő két vagy több 
férfi között. E viszonyok variációit találjuk meg a Glembay-drámák- 
ban is.

E három színpadi műve, habár mindegyikük külön-külön önálló 
egészet alkot, olyan, mint egy egységes társadalmi dráma három 
felvonása. Az Agónia, sorrendben a második és a család felbom
lásának a középső stádiumát ábrázolja. A Glembay LTD-ben, ha
bár csak mint látszat, de még jelen van a polgári jólét. A szerep
lők erőteljes drámai hősök. Még rendelkeznek azzal a minimá
lis erővel, amely befolyásolhatja a dolgok menetét. Leone -  
Castelli bárónő meggyilkolásával -  megváltoztatja a család életé
ben kialakult viszonyokat; megpecsételi a saját sorsát és előre
vetíti ennek az egész világnak a halálát. Az Agóniában már nyil
vánvaló, hogy letünőben van a glembay-izmus csillaga. Ebben a 
drámában három embertípussal találkozunk. Az első: Lenbach bá-



ró, aki nem tudott alkalmazkodni az új körülményekhez. Csökö
nyösen vívja szélmalomharcát és ezért kell pusztulnia. Laura 
bizonyos kompromisszumot kötött a régi és a megváltozott viszo
nyokkal. Divatszalont nyit és mint varrónő keresi meg a kenyerét, 

de ez az életmód számára idegen és egyre halmozódó erkölcsi, 
szociális és anyagi problémái megoldását már csak az öngyilkos
ságban látja. Krizovec ügyvéd az az ember, aki tökéletesen hoz
zá tudott idomulni az új helyzethez. Ő már nem szenved, mint 
Laura vagy Lenbach, nagyon silány emberi értékekkel rendelkezik, 
már csak egy üres maszk.

Ennek a tudathasadásos polgári világnak a hangulatát jól tükrö
zi a színpadi díszlet. A játékteret két összefutó fal határozza meg 
és haránt átmetszett szobát ábrázol. Az egyik fal, a gazdag 
tapétával és az előtte levő, polgári jólétről tanúskodó bútorokkal 
a régi, a másik pedig, teleaggatva készülő ruhákkal, előtte, a pul
ton levő anyagokkal és a próbabábuval, az újonnan kialakult 
helyzet jelKepe. A két fal végében levő ajtó csengője pedig -  
szinte már idegesítően -  minduntalan arra figyelmezteti a szerep
lőket, hogy műhelyben vannak, ez már nem a gondtalan polgári 
élet. A második felvonás díszlete Lenbachék lakását ábrázolja 
ugyanazzal a módszerrel. A különbség csak abban van, hogy 
a ruhákat leszedték a baloldali falról és az foltosán, tapéta nélkül 
hirdeti, hogy lezüllött már a régi világ.

Az Újvidéki Színház együttesének tolmácsolásában azonban 
nem a dráma szociális mozzanataira tevődik a fő hangsúly. Eze
ket a szereplőket a társadalmi körülmények alakoskodására 
kényszerítik. A leleplezés ebben a drámában így nemcsak a szo
ciális körülményekre való rávilágítás folyamata, hanem annak az 
álarcnak a szétrombolása is, amely mögé ürességükben és je
lentéktelenségükben menekülnek. A társadalmi agónia a nemek 
közti kíméletlen harcban nyilvánul meg. Zelimir Oreskovic rende
zése éppen erre a mozzanatra épít. Az előadás célja nem az, 
hogy bemutassa egy lecsúszott osztály vergődését, hanem hogy 
az örök férfi-nő kapcsolatról szóljon.

Laura, férje Lenbach és szeretője Krizovec szerelmi háromszöget 
alkotnak. A dráma mindhárom szereplője egymástól elszigetelten 
él. Nem értik, nem érzik egymást.

Laura az egész Glembay-ciklus legemberibb, legrokonszenve
sebb, alakja és Romhányi Ibi kitűnő játékának köszönve rend
kívül összetett figura. Közte és anyagilag és erkölcsileg teljesen 
lezüllött férje között már minden emberi kapcsolat megszűnt. 
Lenbach zsarolása és botrányai kihozzák a béketűrésből. Hatá
rozottan elutasító, szinte kegyetlen a férfival szemben. Nyíltan 
kívánja annak halálát.

Lenbach Fejes György nagyszerű játékában erőteljes drámai fi
gura. Habár néha undorító és nagyon közönséges, öngyilkosság
gal még meg tudja védeni a lelke mélyén pislákoló emberség 
utolsó szikráját. Az első felvonás zárójelenete felejthetetlen él
mény. Lenbach egyedül áll a színen. A cipője piszkos, jól sza
bott zakója gyűrött, a nyakkendője félrecsúszott, a kabátja gallér
ja be van gyűrve. Egész külseje rendetlen és zilált, szinte iga
zolja azt a kijelentését, hogy „Ami engem illet, én már a sír
ban vagyok, én már nem is vagyok” Elkezd túrni a lemezek 
között. Amikor megtalálta azt amit keresett, felderült arccal be
kapcsolja a gramafont, és megszólal a Kék Duna-keringő. Ez 
a zene számára a Monarchia fénykorát, de egyben saját gondta
lan múltját is jelenti. Boldogan táncol egy ruhával, majd a grama- 
fontűt ismét a lemez elejére teszi. Lábával veri a ritmust és any- 
nyira élvezi a zenét, hogy még azt sem veszi észre, amikor 
kalapja leesik a fejéről. Harmadszor is lehajol a gramafonhoz, 
a zene ismét lágyan kezdődik, Lenbach egészen lassan kiegye
nesedik, de egész testtartása, különösen az arca teljesen meg
változott. Tekintete merev és kétségbeesett, még a szivar is le
konyult a szája szélén; sír. Ez már nem a teadélutánok zenéje, 
hanem az a zokogó, el-el akadó keringő, amelyet a koldus ját
szott a felvonás első felében, lehangolt hegedűjén egy kis ala
mizsnáért. A Kék Duna-keringő rekviem a Monarchiának, de 
Lenbachnak is személyesen. Bejön Laura és a kirobbanó vesze
kedés alatt a keringő dallama félbeszakad. A nő eloltja a villa
nyokat és magára hagyja Lenbachot a sötét színen. A lemez 
idegesítő kattogása szinte már a végsőkig fokozza a feszültséget. 
Világosan érzi, hogy elérkezett az a perc, amikor tennie kell 
végre valamit. Most már hiába fenyegetőzik az öngyilkossággal,

a felesége nem hisz neki. Most már bizonyítani kell. Előhúzza 
a revolverét és elsüti.
Lenbach nem meggyőződésből, előre megfontolt szándékból lett 
öngyilkos. Habár állandóan fenyegetőzött ezzel, sohasem gon
dolta komolyan. Mindez csak eszköz volt részére, hogy Laurától 
pénzt csikarjon ki. Tettét az asszony utolsó szavai váltották ki. 
így akart bosszút állni rajta, megmutatni neki, hogy félreismerte 
őt, mert neki még van annyi ereje, hogy ezt megtegye.

Az Agónia Krleza egyik legmesteribben megszerkesztett drámája. 
Az első felvonás cselekménye egyenes vonalban halad, vertikális 
irányban egészen Lenbach haláláig. Az öngyilkossági jelenet a 
rendezőnek és Fejes György játékának köszönve döbbenetesen 
hatásos és az előadás tetőpontját képezi. A második felvonás
ban, miután Laura már kezd ráébredni a Krizovecről alkotott 
eszményképének hamis voltára, kettőjük állandó közeledése és 
távolodása folytán a cselekmény már körben halad. Az egész 
felvonás a szócsatájukra épül. Krleza dramaturgiájának a nagy- 
szerűsége éppen abban rejlik, hogy egy ilyen statikus jellegű 
cselekmény ellenére újabbnál-újabb elemek variálásával spontán, 
intenzív feszültséget tud megteremteni. Azonban a színpadon 
a szöveg e potenciális lehetősége csak részben valósult meg. Az 
első felvonás megrázó zárójelenetének árnyékában a Laura és 
Krizovec közötti konfliktus és a dráma zárójelenete is halványab
ban hat.

A Laura és szeretője közti viszonyra nagyon jól rávilágít az a 
jelenet, amikor a nő egy karosszékben ülve siralmas helyzetéről 
panaszkodik. Krizovec a háta mögött áll és fogja egyik kezét, 
a másikkal pedig kigombolja zakóját, előveszi zsebóráját és meg
nézi hány óra van. Laura mindezt nem veszi észre. Gyöngéden 
és oltalmat keresve fogja a férfi kezét, még nem tudja, hogy az 
találkára siet. Már a dráma első felében érződik a köztük levő 
jellembeli különbség, amely a színpadi idő múlásával egyre nyil
vánvalóbbá válik, majd végül is teljesen lehetetlenné teszi a köz
tük levő kommunikációt. Miután Madelaine Petrovna kikotyogja, 
hogy a férfinak viszonya van egy másik nővel, Krizovec hűtlen
sége fontos drámai motívum lesz, amely döntően befolyásolja 
a köztük levő, már különben is megromlott viszony alakulását. 
Romhányi Ibi az érzelmek széles skáláján mozogva játssza el azt 
az asszonyt, aki a szerelembe próbál menekülni az elviselhetetlen 
valóság elől. Azonban míg Laura minden szava kétségbeesett 
segélykérés, addig Krizovec hatalmas szólamaiban megkerüli az 
égető kérdéseket és elvont asszociációiról beszél. „Hát igen ez 
mind nagyon szép, kedvesem, és te olyan bűbájosán beszélsz. 
De ha kilépek szavaid varázsköréből, ha kitépem magam a be
széded lenyűgöző hatásából, akkor az az érzésem: te voltakép
pen halmozod a szavakat... Csak azért beszélsz, nehogy ki
fessék szavaidból a valóság. Az az érzésem, mintha bepólyálnál 
a szavaiddal, mintha kötésnek szánnád őket rám! Félsz, hogy 
a kötéseden át ne üssön a vér!” -  mondja Laura, s amikor vég
legesen megbizonyosodik előtte, hogy az egész viszonyuk egy 
nagy tévedés volt, bezárul előtte a kör, remény nélkül nem tudja 
tovább elviselni az életét és öngyilkos lesz ő is.

Krizovecet, a hamis rutinembert Faragó Árpád alakította. Ő jól 
játszotta a kétszínű és szószátyár ügyvédet, azonban játékából 
hiányzik az alattomosság. Hogy epizódszerepben is mennyire 
nagyot lehet alkotni, azt Jelica Bjeli bizonyította be Madelaine 
Petrovna, az orosz intrika szerepében.
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rezime tartalom

U sadasnjem broju objavljujemo odlomke iz „Dijalektiőkog antibarbarusa'1 Miroslava KrSeze; 
dajemo izbor pesama savremenih nemackih pesnika (Heinrich Böll, Günter Kunért, Frank 
Dietschreit); u prevodu donosimo ekspoze Edvarda Kardelja pod naslovom „Samoupravljanje 
u kulturi1', te studiju Sigfrieda Schmidta: „Uloga eksperimenta u umetnosti." Objavljujemo 
odlomke iz romana Balázs Attile pod naslovom „Cuniculus.“

„Tekstovi su mu pozvani realizovati gest odbijanja. Tradicionalne crte najraznorodnijih pripo- 
vedackih forrni, podredjene globalnoj tematskoj i formalnoj koncepciji, uvlaői u uzbudljivu igru, 
s pomocu njih pokuáava nesto izgraditi; sijaset puta ukazuje na jednoobraznost, neupotreblji- 
vost upravo primenjene metode ali se svaki pút iznova prihvaca izazova, tragajuci za adekvat- 
nim glasom.“  (Faragó Kornélia o „Cuniculusu")

,,1 Balázs Attila se bori sa teskocama oznacavanja, te neminovno zaranja u pakao subjekti- 
vizma gde se odnos izmedju ja i sveta javlja u sasvim osobenoj forrni. Tu je vec ja mero- 
davno, mada to ni u kom slucaju ne donosi razreáenje; to je tek jedina sansa osamljenosti samo- 
razdiruceg, dilemama razrivenog, ,.do groznicavosti osetljivog coveka.“ (Mák Ferenc o Cun/- 
culusu)

Objavljujemo pisma Kassák Lajosa, upucena supruzi Simon Jolán u dóba beőke emigracije 
nakon pada Sovjetske republike u Madjarskoj iz 1919., te beleske istoriőara knjizevnosti Csap
iár Ferenca: „Pisma prizivaju tri medjusobno povezana dogadjaja autorovog zivota: pripreme 
okopovratka iz emigracije, radove oko stampanja i rasturanja Tisztaság könyve („Knjiga cistote'*) 
i putovanje u Pariz 1926."

Méliusz József, madjarski knjizevnik iz Rumunije, jedna od centralnih liőnosti levicarske madjarske 
avangarde u Rumuniji je krajem 1978. godine, prilikom posete naáoj redakciji, izlozio svoj zi- 
votni pút; iz ovom prilikom objavljenog autobiografskog eseja Meghaladni önmagunkat („Samog 
sebe prevazici") se da upoznati istorijat i skica sudbine, formiranje levicarske duhovnosti, istorija 
duhovnog fronta srednjeevropske i istoőnoevropske leviőarske avangarde.

Krlezina vizija „Banketa u Blitvi“  je prividna stvarnost koja se izradjuje pomoéu zakonitosti 
jednog svojevrsnog mita. Logika tih zakonitosti izvan, u etiőkom smislu uzetog, coveka u stvari, 
s jedne strane, őini nemogucom humanu unutraánju prosudu prividne stvarnosti, dók je opet, 
s druge strane, kao neminovnost ukida; povlaci, naime, oátru granicu izmedju humanog sveta i 
ovog sveta marioneta, a istovremeno ukazuje i na to da iz aspekta satiricnog posmatcaőa 
jedina i iskljuciva polazna tacka moze biti samo ljudsko, eticno i estetsko.“  [Beretka Ferenc
0 Krlezinom romanu Bankét u Blitvi povodom Sinkóove studije Véres mítosz („Krvavi mit")]

Túri Gábor analizira prevod Kiseve „Grobnice za Borisa Davidovica“ u obradi Borbély Jánosa: 
„Uprkos tome éto se gore izneseno viáe őini listom mana nego li kritikom koja hvali, istini za 
volju moramo zakljuciti da veliki poznavalac bezbrojnih nijansi, bója i ukusa madjarskog proz- 
nog jezika, Borbély János, zavidnom sposobnoééu oseca i najfinije promene atmosfere, a i 
stilisticke nivoe ume u potpunosti vratiti. U jezik madjarskog Borisa Davidovica je utkana proá- 
lost madjarske proze, najbolja tradicija madjarske stilistike."

,,Kakva je, dakle, zbirka Mesék a hétfejü varrógépről („Bajke o sedmoglavoj sivaóoj masini“ )? 
Dobra, kao i svaka knjiga poezije; nekoliko, da budem precizniji, pet-sest antologijskih dela. 
Uveren sam, medjutim, da bi ih je moglo biti i viáe da je Ladik Katalin u proálom periodu, 
zadrzavsi plodnu svezinu maste, istrajnije tragala za svojim mestom u knjizevnosti i u zivotu, 
da je sa svescu koja i vidi pokuáala prebroditi, razresiti (a ne prekinuti) paradoks nadrealis- 
tickog pevanja.“  (Utasi Csaba o novoj zbirci pesama Ladik Katalin)

„Bajke Ladik Katalin nisu bajke. Nisu ni prosti izvodi bajki jer ne sadrze karakteristtönu radnju 
koja stremi nekom cilju, a propusta zakljuciti i naravouőenje. Priőe Ladikove su preparirane 
bajke, zanze bajki ( . . . )  One su svojevremeno rodjene kao eksperimenat a prerasle su u plodnu 
poeziju.“  (Túri Gábor o pesmama Ladik Katalin)

„Onaj ko poznaje napise Hódi Sándora se mogao uveriti da i zanr -  prilagodjen okvirima od- 
redjenim od strane stampe -  koji on neguje moze imati pravo na postojanje öak i na kompleksnom 
polju kakva je „filozofska, psiholoska i psihijatrijska analiza jedinstvenog prilaza odnosu dozivljaja 
stvarnosti i stvarnosti.“  Forma, naravno, odredjuje i tok misli -  i to ne samo u smislu da je 
stil sam öovek; pitanje dotiőe i sam pisac u pogovoru, opredeljujuci se za esejisticki naőin 
izrazavanja. Problemi sadrzajne prirode iskrsavaju i zbog obima napisa i to, po mom miélje- 
nju, na raöun ostvarenja. Uzbudljiva knjiga koja podstice na razmisljanje ali ipák kao da nam na
kon citanja nesto nedostaje.“  (Csorba Béla o knjizi psihologa Hódi Sándora)

„Najznacajnija spoznaja öve knjige u osmatranju pojavnog sveta lázi je da ukazuje na to da u 
zamenu za lázi neizbezno nastaju razne reakcije kője razblazuju zategnutost, kao áto postoje
1 lázi kője u coveku stvaraju nesigurnost i nepoverenje da u nekom obliku neizbezno mora 
odigrati zategnutost koju su one izazvale. Ta odigravanja, naime, imaju neophodnu ulogu u 
ocuvanju prostora za igru drustvene koegzistencije.“  [Juhász Erzsébet o zbirci studija Hankiss 
Ágnes A bizalom anatómiája („Anatomija poverenja")]

Objavljujemo jós i beleske Fekete Józsefa o Brodogradilistu Juan Carlos Onettija i o Talasima 
Virginie Woolf; pozorisnu kritiku Lakner Edité o premijeri Krlezine Agonije u izvodjenju Újvidéki 
Színház -  Novosadskog pozorista; te mini-esej Szombathy Bálinta -  ovog puta o Agenciji 
ruznih.
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csúnyák 
ügynöksége

Míg a múltban csak a szép, szabályos és mosolygó arcú model
lek vihették valamire, egy londoni közvetítőiroda néhány éve a ki
mondottan csúnya, hibás arcú fotómodellek alkalmazásával ala
pozta meg jövőjét. Mindez egy apróhirdetéssel kezdődött. Robin 
Wight, a Csúnyák Ügynökségének jelenlegi igazgatója a követ
kező hirdetést közölte az angol lapokban: „ö n  kimondottan csú
nya? Arcának mutogatásával ezentúl 7 fontot kereshet órán
ként." Bár senki sem akart hinni a szemének, az akkor még 
megalakulófélben levő ügynökség londoni székhelyén megállás 
nélkül csöngött a telefon; a csúnya, de emiatt cseppet sem bán
kódó és kisebbrendűségi érzéstől mentes érdeklődők egymás 
kezéből vették ki a kilincset. ,,Az első apróhirdetés szövegével 
egy kis baj volt -  mondta Wight az újságíróknak mert elfelej
tettük felhívni a figyelmet, hogy csak kifejezetten csúnyák érde
kelnek bennünket. Ennél fogva és persze a pénzszerzés remé
nyében számos olyan jelentkezőnk volt, akiket a legjobb jóaka
rattal sem lehetett csúnyának nevezni”. A kritériumok azonban 
gyorsan kikristályosodtak, s a Csúnyák Ügynöksége -  a világon 
az első ilyen fajta szervezet -  megkezdte működését.
Wight-ot és Millert, az iroda fő menedzsereit eleinte számtalan 
támadás és rosszindulatú megjegyzés érte, mert első pillanatra 
valóban úgy tűnt, hogy a vállalkozás csupán egyfajta polgár- 
pukkasztás akar lenni. Amikor azonban kifejtették, hogy valójá
ban a képes magazinok hirdetésein megjelenő sztereotip, zo- 
máncos babaarcokat kifogásolják, megváltozott a helyzet. Szak
értők és laikusok mind többen kezdték felismerni, hogy baj van a 
hirdetések pszichológiájával, hiszen a levestésztát vagy mosó
port népszerűsítő „nagymamák” valójában jólfésült és pazarul 
öltöző fiatalabb nőmodellek, a kávét, a margarint vagy a zacskós 
levest hirdető „nagypapák” pedig felettébb csinos, a középosz
tály ideáljainak megfelelő fiatalemberek. Wight és Miller rájött, 
hogy túl nagy a szakadék a hirdetések világa és a való világ kö
zött. Ezen az állapoton a Csúnyák Ügynöksége révén kívántak 
változtatni; az általuk alkalmazott fotómodellek ellenesztétikáját 
ilyképpen az annak idején oly sok port felvert gereblye- vagy 
piszkavas-szerű Twiggy-féle alapmodell határozta meg, leg
alábbis az volt a kiindulópont. Az utcáról felszedett defektes arcú 
embermintákkal az unalmasan és fárasztóan ható jóképű, gond
talan modellek sztereotípiáját megbontani, igyekezetük tehát lé
nyegében egy elavult és visszatetsző, nem becsületes hirdetői 
ideológiai és pszichológia ellen irányult.
Az első apróhirdetésre mintegy ezer háztartásbeli jelentkezett, 
ezeknek azonban csak egytizede léphetett a kamerák elé. Kide
rült, hogy sok ember nem is olyan csúnya, oly visszataszító, mint 
amilyennek látja magát. A Csúnyák Ügynöksége azonban komoly 
vállalkozás, nem pedig különlegességek boltja: „Nem szörnye
tegeket kívánunk felfedezni, csupán olyan emberekre van szük
ségünk, kiknek rútsága ellentmond a bűbájos, személytelen mo
dellekről kialakult felfogással” -  nyilatkozta Robin Wight, hozzá
téve, hogy az ő embereik éppen csúnyaságukkal hatnak oly em
berien. Az ügynökség azt is szavatolja, hogy minden fotómodell 
egyedi „példány” . Kinézésük nem is oly visszatetsző, mint első 
pillanatra hinnénk, a különbség csupán az, hogy ezek az alakok 
különböznek az általános normák szerint kialakított szép model- 
lektől, akik a divatbemutatókon még hitelesen festenek, a ház
tartási cikkek reklámozásában azonban annál kevésbé. A józan 
és racionális átlagember ugyanis mindig jobban ráharap arra a 
mosóporra, amit egy magafajta tapasztalt háztartásbeli modell 
népszerűsít, mintha ugyanazt az árucikket mondjuk az ex-világ- 
szépe ajánlaná a fogyasztók figyelmébe. Az „életből” kiragadott 
ember tehát mindig megfoghatóbb, meggyőzőbb az ilyen esetek
ben.
A Csúnyák Ügynöksége által foglalkoztatott modellek nagy ré
szének becsületes polgári foglalkozása van, mert az ügynökség 
csak a legjobb jellemeket tudja állandóan alkalmazni. Ok telefo
non a nap bármely szakában megkaphatok. Köztük az ír Peter 
Gallagher az egyetlen, aki vidám arcot tud vágni. Felesége sze
rint kiköpött Harkály Peti. „Az apróhirdetést látván, azt hittem, 
tréfa az egész. Később meggyőződtem róla, hogy mindez igaz, 
tréfáról szó sincs. Másnap bejelentettem a feleségemnek, hogy 
fotómodell teszek. Elkezdett üvőltve hahotázni. Anyósom nem

különben.” Gallagher rögeszméje, hogy ő a világ legrondább 
embere, akihez képest Dracula kismiska. Philippa Brudenell és 
Michael de Costa álma az volt, hogy híres színészek legyenek. 
Tehetségüket most rövid reklámfilmekben kamatoztatják, mint a 
33 éves Lindy Caulder öklöző, akinek izomképességei már nem 
a kötelek között, hanem a kamerák előtt szorulnak bizonyításra. 
Tönkrement festők és festőmodellek, volt varrónők és énekesek, 
egy volt profi fotómodell, jóformán minden foglalkozás képvise
lője megtalálható az ügynökség listáján.

A Harkály Petire hasonlító Peter Gallagher gumiarcának 

köszönheti, hogy alkalmazta a Csúnyák Ügynöksége.

A képen a lerobbant volt profi fotómodeilei,
Jenny Gaylorral látjuk ,,in priyate"

Michael de Costa Philippa Brudenellt ábrázoló festményével!, melyet röpke húsz perc alatt készített Camera Press tolok
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