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Térjünk vissza a gyermekkor kinek-kinek a maga lugasában vagy fügefája
alatt eltelő napjaira, melyeket azonban sokan homályban tengetnek. Itt mondjuk
el, hogy Djurica értetlenül állt a természeti jelenségek előtt; a kánikulát nehezen
viselte el, s általában a sűrű lombok közé húzódott előle, bocskorban járta be az
ösvényeket, mászkált a köveken - néha mezítláb - , és számtalanszor figyelte
meg a hangyákat és poszméheket, lepkék ezüstös himporával együtt fújta a
magasba nyitott tenyeréből a legyek kitépdesett szárnyát, kereste a mezők
zsongását és a méhek kötötték le minden gondolatát. Beleszédült a kerek ég s
az égen a legelő bodor felhők bámulásába.
Az árnyékok oltalmában haladva sejtelme sem volt arról, hogy vissza fog
emlékezni valamire, ami araszolva halad előre, s ebből a ferde sugarakon, a
naprendszer mozgásán kívül semmi sem látható. Nem gondol arra más sem
akkor, hogy egyszer majd a méla egyedüllét eme időszakának meghitt tisztáso
kon, más-más megvilágításban, a ciszterna fedelén, reggel a tölgyfák hűvösében
és délután az áttüzesedett betonon lejátszódó apró eseményeit akarja vallatóra
fogni, azt például, ahogy vizet hord a falatozó munkásoknak, vagy a pléhkanna
tartalmát a nyakuk közé löttyinti és szitkozódásuktól kísérve lihegve vágtat felfelé
a kaptatón az utána hajított kavicsok elől, mert itt a házuk, mintegy száz méterre
az úttól. Piheg, akár egy madárfióka, és elreteszeli az ajtót.
Ehelyütt nem dolgozzuk fel minden cselekedet indítékait, legalábbis nem az
okfejtő elbeszélés szerint, sem pedig a gyermekkor szimbolikus mozzanatainak
kiemelésével; mi a mesterségben leljük örömünket, az elbeszélő fellebbenti a
fátylat, a világnak tudtára kívánja adni, hogy nem történik semmi, de ezt magától
értetődően teszi. Aki ír, mind-mind elvont és megfoghatatlan szeretne lenni.
Húszéves fővel az ember egész addigi életét elveti. Pedig sok későbbi
tettünket megpecsételi kölyökkorunk, mindvégig árnyékként kísér bennünket gyer
mekségünk. Aki nem őrzi meg nyelvén az anyatej ízét, kívül marad a világon,
annak nehezen jön meg az önbizalma. Djuricát korán elválasztották, anyjának
nem kellett keserű kenőcsökkel kenegetnie a mellét. Megmondták Djuricának,
hogy tej nincsen többé, és ő tudomásul vette. Ehhez igazodott a továbbiakban.
Mindenbe belenyugodott, mert úgy rendeltetett. Ha híg lötty kerül az asztalra, úgy
is jó. Némán tűrte az éhezést, némán viselte el a nincstelenséget, de hát sehol
sem boldog a gyermekkor, így L.-ben sem. Ritkaságszámba megy az olyan
ember, akiből kiskorában soha nem űztek csúfot. Mert politikai körülményekbe
születünk bele és ezt megszenvedjük.
TÜRELMES VOLT ÉS KÉSZSÉGES. Amikor minden elmúlt, átesett jónéhány megaláztatáson, huszadik életévét betöltve Djurica még jobban elhúzódott
a magakorabeli legényektől, bele se kóstolt a virtuskodásba, arcáról lehervadt
egykori szomorkás, csak nagy ritkán derűs mosolya. Két mély ránc telepedett
kétoldalt a szája szögletébe és komorrá tette arckifejezését. Nem bocsátkozott
beszélgetésekbe, kerülte az emberek tekintetét, egyébként ő viselt gondot az áru
átvételéről, az árukészlet pontos leltározásáról - nem egy portékának több elne
vezését is ismerte.
Pontosan szolgálta ki a vevőket, pontosan számolt el velük, beszerzésre
viszont nem nagyon vállalkozott, nem is lehetett rábízni. Egy gramm nem sok,
annyival sem károsított meg senkit, nem volt rá panasz. Sem ifjúkorában, sem
később.
Élete java részét Stjepan K. kereskedésében töltötte el a pult mögött. S
mindig készségesen pattant az első szóra. Legfeljebb azt említhetjük hibájaként,
hogy csigalassúsággal olvasta meg a visszajáró aprópénzt, úgyhogy a vevők néha
megsürgették. Nem volt hozzájuk szívélyes, nem fogadta őket fülig szaladó
szájjal, de fürge volt és pontos. Egy fölösleges szót nem ejtett. A bőbeszédű
emberekkel szemben még elutasítóbban viselkedett. Gondosan számon tartotta,
amit hitelbe adtak ki.
Djurica nyolc órakor nyitott, piaci napokon egy órával korábban. Sohasem
késett, reggelre kelve mindent idejében elrendezett, felsöpörte és fellocsolta a
járdát a bejárat előtt, Stjepan K. mindig ott találta a pult mögött állva, amint teszvesz, vagy egy számla fölé hajol, füle mögött ceruzával, s a hamutartóban
csonkig égve füstölög egy cigaretta.
Ismerősöket sohasem noszogatott - „add errébb!” -, amit kértek, mindent
maga rakott szépen a kosarakba, sohase szórt szét semmit. Fürgén és gyakorlott
mozdulattal csippentette fel a pénzt, mindig a jobb kezével, a ballal eközben
kihúzta a pénztárfiókot, vigyázva, mintha kígyó lapulna benne, és minden alka
lommal végigfutott a tekintete a szétszortírozott bankókon. A nagyobb címletűe
ket alulra rakta, egy sárgaréz lemez alá csúsztatta őket, s ha nem volt aprója,
mormogva tolta vissza a pénzt: „Eredj, váltsd föl!” , - és már a következő
vevőhöz fordult.
Nehogy azt higgye az olvasó, hogy Djurica Mrkajic soha meg se mukkant.
Igaz, szűkén mérte a szót, de annyit csak kibökött, amennyivel megértethette
magát, voltak tehát számára is nélkülözhetetlen szavak, melyeket azért mindig
két irdatlan hallgatás között ejtett ki, vontatottan és fakón, hogyan is hangozhat-
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A regényíró általában úgy
egyszerűsít a dolgán, hogy a
cselekményt szűk keretek
közé helyezi, a külső világ
behatásait a végsőkig lere
dukálja, hogy a hősök egy
más közti viszonyát és jellem
ző vonásaikat fokozottabban
élezhesse ki - sarkított hely
zeteket mutat be, sarkított fi
gurákkal. így születnek azok
a regények, drámák, ame
lyek színhelye a szanatórium,
őrültek háza, vakok intézete
stb. (Thomas Mann: Varázs
hegy, Ken Kesey: Száll a ka
kukk fészkére, César Vallejo:
Égető sötétség). A zárt inté
zetek sűrített légkörének ki
aknázása mellett egy új ten
dencia is jelentkezett a mo
dern prózában, a család- és
nemzedékregény. Mirko Kovaö új, NIN-díjas regénye
is e tendenciát követi. A mű
faj persze korántsem új, ha
nem felújított, a világiroda
lom már többször elfelejtette
és újra előtérbe helyezte. A
mai magyar prózában talán
legismertebb ilyennemű alko
tás Nádas Péter nevéhez fű
ződik (Egy családregény vé
ge), míg a világirodalomban
a legnagyobb sikert elért nem
zedékregény G. G. Márques
Száz év magánya. Ez utóbbit
nem véletlenül említem Mirko
Kovaó nevével együtt, hiszen
sok pártiuzamosság fedezhe
tő fel a két mű stílusa, az írók
alkotási módja között.
A stílusnak azonban soha
sem lehet normatív jellege,
értékmérő szerepe. Egy mű
ről nem ítélkezhetünk pusz
tán azért pozitívan, mert már
egyszer bevált alkotásmódot
követ vagy mert olvasmá
nyos, stílusa megnyerő. MirKovac túlteszi magát a stílus
buktatóin, a totális világkép
tükrözése és a sajátos alko
tásmód olyan szerves egé
szet ad, ami tökéletesen ki
elégíti a regényforma köve
telményeit, annak ellenére is,
hogy jóval eltér a hagyomá
nyos regényépítési szerke
zettől.
Az új családregény (Vrata od
utrobe) legfőbb pozitívuma
ként azt emelném ki, hogy
az emberi interakciók a ma
guk teljességében mutatkoz
nak meg a cselekvési tér le
szűkítése nélkül és a cselekménytartomány széttartó ten
denciái nem képesek lerom
bolni a regénystruktúrát. A
regény fejezetei autonóm no
vellákként is megállnák he
lyüket, hiszen az epizódok

tak volna el másképp. Indulatszavakat használt ő is, mint mások, talán még
többet is; azt mondják, ebben az apjára ütött.
„Aee, aeee!” - így tereli a teheneket. A maga módján sajnálkozik, ha valakit
baj ér, s mindenfajta istenverésére megvan a maga kifejezése. Hirtelen halál
esetre tompán és lassan felnyög. Ha rossz a termés, csak mormog, nézi a búza
szemeket a tenyerében vagy a satnya hajtásokat; ha meg rossz hírt hall, össze
szorítja a száját: „Mmmm!”
Mikor valami jószág pusztul el, köp egyet, ha pedig bármiféle politikai ese
mény adja elő magát, hallgat mint a csuka, valósággal sóbálvánnyá dermed.
Szemei felfénylenek, ide-oda tekingetve kémleli az emberek arcát, fülel és min
dent elraktároz, de nem faggatózik és nem avatkozik bele az egyezségekbe és
egyezkedésbe, ámulatára szolgál, hogy vannak akik tudnak valamit és könnyen
szót értenek, és szentül hiszi, hogy erre születni kell. Épp csak hogy ilyen
esetekben leráz magáról minden feladatot, igyekszik kihúzni magát minden alól,
ami erejét meghaladná, hiába rágnak mindent a szájába, hogy hova továbbítsa
ezt és ezt az üzenetet, kit kerítsen elő, mit mondjon és hogyan állítson be, nem
áll kötélnek, mert fogalma sincs, mire való ez, kitapasztalni meg nem akarja,
mivel az ő korában késő már új dolgokat tanulni.
De azért egyszer ő is hajlott a más szavára, s aszerint járt el, ezért is eresz
tettük ilyen bő lére az előzményeket. Felvirradt egyszer az ő napja is, s ez a vi
dámságtól feszülő nap megéri az elbeszélő fáradságát, ha nem is könnyű min
den szálnak a végére járni.
Jegyezzük föl ezt is: valósággal lesújtja az összekunkorodó, átlyuggatott do
hánylevelek látványa, mikor itt is, ott is megjelennek rajtuk a feketerozsda foltjai.
S mikor a dohányt becsülik fel, a fogait vicsorgatja, ha elégedetlen. Éppígy, ami
kor osztályozás közben csalnak a mérlegen, fölkapja a bálát és a növekvő raká
son keresztül bevágja az átvevőhely legsarkába, neki a falnak; megesik, hogy
a gyönyörű sárga levelek szerterepülnek.
Amit itt fölsorakoztattunk, elegendő annak bemutatására, hogy Djurica nem
szakadt ki egészen a világból, mi több, része van minden eseményben, csak
ennek nemigen ad hangot, vagy sajátos módon teszi, kevés szóval, de nem kö
zömbösen. Merthogy valami módon mindenhez köze van. Az az eset pedig, ami
kor egyszer megeredt a nyelve, széles mozdulatokkal és vigyorogva hetvenkedett, természetszerűleg rögtön bekerült a történetbe. Végezetül majd ezt is fel
idézzük.

ILLŐ TISZTELET. Amikor Stjepan belép az üzletbe, Djurica minden alkalommal
lelassul egy picit a foglalatosságban, óvatosan odasandít a szeme sarkából, vagy
felkapja a fejét, mint akit valamin rajtakaptak, valójában pedig ezzel adja meg az
illő tiszteletet annak az embernek, aki fölemelte, így fejezi ki a jótevője iránt érzett
hálát, így kötelezi le magát. Ezt csak olyan éles tekintet képes észrevenni, mint
az elbeszélőé.
Stjepan rendszerint tréfásan kezdi a napot, jó reggelt kíván és Djurica nevé
ben rögtön válaszol is magának. Szeles, esős idő esetén betelepedik a pult mö
gé egy székre, szétnyitja az újságot és hosszasan böngészi. Derűs, enyhe reg
geleken azonban ugyanerre az üzlet előtti pádon kerül sor. Djurica mindenesetre
kávét tesz elé és Stjepan lassan szürcsölgeti a findzsából, miközben Djurica fi
gyelmesen utánatölt. Része ez a reggeli szertartásnak, délután már nincs helye
ilyesminek.
Előadódtak ugyan váratlan dolgok is, de azok leperegtek róluk, mi maradt
belőlük? Stjepan pálinkával kínálja Djuricát, aztán Djurica nevében eltolja magá
tól az üveget és összerázkódik. Mint aki kilép a szélbe vagy valami keserűt nyelt.
Ahogy a vadalma rántja össze az ember száját. Volna még rá hasonlat, de itt
szebben végződik a dolog: Djuricát mímelve Stjepan megszagolgatja a finom trebinjei dohányt, teleszívja magát az illatával, ujjával megnyomogatja és pár szálat
a fogai közé véve megízleli; egész szertartás ez a föld, a bő esztendő, az összes
néprétegek általános elégedettsége tiszteletére. Djurica erre pislog, de nem mo
solyogna.
Aztán egy spanyol szerzetesre terelődik a szó, Román Pane fráterre, aki
1898-ban Európába hozta a dohány magját és a Szent József kolostor kertjében
elültetvén felnevelte az első palántákat, gazdag volt a termés, hatszor szüretel
tek, fölfűzte a leveleket és apró szárítót emelt, megvárta míg beköszöntenek a
melegek, szépen fölvágta a dohányt, s aztán vászonzacskóba téve vitte végig az
országúton, mely akkor Escalonán, az Albercha partján álló megerősített város
kán keresztül vezetett, s Vente de Los Toros de Guisandón át, ahol Katolikus
Izabellát az 1468. esztendőben Kasztília királynőjévé koronázták, majd Cebreros, Ávila és Madrigala do Fontiverosa következett vagy 50 kilométerre Medina
dél Campo előtt; itt élt Katarina nevű húga más 5000 lakosával együtt e kasz-
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oly tág területen játszódnak,
hogy gyakran semmiféle időés térbeli kapcsolatot nem
fedezhetünk fel közöttük,
mégis művészi mozaikba
szerveződnek, amit csak erő
szakkal szedhetnénk darab
jaira.
A mű kritikus időszakot ölel
fel: a második világháborút
megelőző, a háborús és a há
borút követő éveket, a kollektivizáció, az államosítás
korszakát mutatja be egy her
cegovinál kisváros aspektu
sából. Azért kritikus időszak
ez, mert az emberi jellemek
ekkor élték és élhették át
legkifejezettebben metamor
fózisukat, pálfordulásukat. A
regény tehát egyik oldalról a
jellemrajzok tárháza, egy sa
játos tabló, amin a nincste
lentől a szegényparaszton
keresztül a papságig min
denki megjelenik, karakte
risztikusan megfestve, a leg
több esetben pellengérre állít
va, vagy legalábbis ízeire
bontva. Az ilyenfajta antro
pológiai lexikon tanulmányo
zása gyakran unalomba és
undorba csaphat át, vagy ép
pen az igazságkeresés útjára
térhet. Ez az eset Mirko Ko
váénál is; ugyanis a jelleme
ket duális struktúrák formá
jában mutatja be - a kétar
cúság között az igazi emberi
vonásokat keresi, azokat a
vonásokat, amelyek jellem
zőek, de nem feltétlenül po
Rosához, amikor csak az üzletbe betért, Djurica figyelmes volt, gyengéd és zitívak. A köztudat által hősi
alázatos. Noha Stjepan a jótevője, úgy gondolta, mindez az asszony érdeme. emelvényre emelt, vagy sár
tiport figurákat fest meg
Nagy tisztelettel viseltetett Rosa rokonai iránt. Az asszony a háztartás mellett ba
kettősségükben,
anélkül,
keveset törődött a kereskedéssel, s ha történetesen Djurica vele számolt el, nem hogy pozitív, vagy negatív
is számolt utána. Igaz, őt se fogadta Djurica mosolyogva, de Rosa ezt nem is vonásaikat túlzottan hangsú
várta el tőle. Hiszen Djuricának örült a lelke, megkettőzött gyorsasággal szolgálta lyozná. De jól meg kell fi
ez a dualitás nem
ki a vevőket, csak hogy valamiben Rosa szolgálatára lehessen. Amikor kettes gyelnünk,
a jellem kettőssége, hanem
ben maradnak, úgy dél körül, megisznak egy-egy pohárka likőrt, vagy ürmös- a körülmények hozta csele
pálinkát. Djurica elüldögél, büszkén és méltósággal, mintha arra készülne, hogy kedetek, amelyek már vagy
kiöntse előtte a lelkét és elmondja, mi nyomja a szívét. De aztán fölkelnek mind kiestek, vagy kitöröltettek a
köztudatból, esetleg éppen
a ketten és ki-ki megy a dolga után, néhanapján együtt ebédelnek, de restellné, ezek
maradtak meg erőseb
ha erre gyakrabban kerülne sor, valami ürüggyel ilyenkor elutasítja a meghívást,
ben. így derül fény partizáns nem is nyösztetik aztán. Mégis Rosa az, aki a legtöbbször hallhatta e hallgatag,
hősök túlkapásaira, amelye
ket vagy a vulgáris szocializ
zárkózott ember hangját, s az is őt hallgatta legszívesebben. A városban járva
mus-értelmezés, vagy sze
az asszony mindig vesz neki valami praktikus apróságot és otthagyja a pulton.
mélyes tényezők okoztak,
Sosem adja át személyesen, nehogy Djuricának ki kelljen nyögnie valamit, szé
így láthatjuk, a boltossegéd
pen és finoman feloldotta őt a köszönet kínos kényszere alól. Úgy mondják, Rosa csodálatos metamorfózisát,
aki a határtalan nincstelenegy alkalommal rászólt:
ségből pottyan a kollektiviNem bírom nézni tovább, hogy nap mint nap négy kilométert kutyagolsz
záció vélt bőségébe, a vad
oda, négyet vissza! - és nyomban vett neki egy feles kerékpárt.
bírni akarás animalisztikus
Ha együtt mentek be a városba, Djurica mindig megvendégelte Rosát a ösztönével. Az írónak azon
ban nincs szüksége tettekre
cukrászdában. Vele volt életében először moziban és egészen elálmélkodott az
és ballépésekre, hogy egy
élő és mozgó képek láttán, rosszul is lett, hányinger fogta el. Soká emlékezett
jellemet az olvasó elé tárjon
még a hadvezérre, aki vállára vetett köpenyben ül egy asztal előtt, bal szemén
- apró lelki rezdülések, moz
fekete kötéssel, s minden pórus és ránc látszik az arcán. Egy megnyúlt nyakú
dulatok, arckifejezések, a
reakciók egész készlete áll
asszony - konty a feje búbján - tálcán két tükörtojást hoz és leteszi az asztalra.
rendelkezésére, amit a nem
Eltűnik egy súlyos ajtó mögött. A hadvezér ír, belemártja a tintába a tollat, miköz
cselekvő figuráknál, vagy az
ben bal felöl egy macska ugrik fel az asztalra és nekilát az ételnek. Hiába lármáilyen jelenetekben (Djurica
zik az egész közönség, a hadvezér csak ír elmerülten. A macska már visszatért a
Mrkajic a moziban, Paolo
Menze a temetőben) az iro
helyére, egy selyempárnán összegömbölyödve dorombolni kezd. A hadvezér
dalmi tökély szintjére emel.
kenyeret tör a bal kezével és kitöröli a tányérból a lakoma maradékát. Itt Djuricá

tíliai városkának, mely fennsíkon állt azúr fényben, de a Sierra de Gredos fehér
csúcsaival övezve dél felől; egyikében az apró kőházaknak, melyek között szét
szórtan kis kápolnák álltak.
A szerzetes rágyújtott a gyertya lángjánál s húgával osztotta meg az első
szippantásokat, késő estig ízlelték a füstöt, hogy már rosszullét környékezte őket.
Végül megbizonyosodtak, hogy ez a gyötrelem kellemes és nem megvetendő.
A dohánycsempészet alapjait már akkoriban megvetették, miután Román Pane
fráter húgához elzarándokolt, szenvedélye áldásait vele megosztandó, e növény
európai meghonosodásával egyidejűleg tehát.
Csak ezután történik említés a híres Ferdinand Cortezről, aki Mexikóból
baráti ajándékként küldi el a dohány magját V. Károlynak, majd pedig Gonzales
Ferdinandes de Oviedóról, 1519 körül. S mint ahogy lenni szokot, Jean Nicot
lisszaboni francia konzulnak jutott a dohány európai meghonosításának dicsősé
ge, noha a magot valamilyen tengerésztől kaphatta, ha ugyan nem Oviedo ültet
vényéről.
De bárki legyen is az első, a tabacco elindult hódító útjára, bódító, kellemes
illata szétáradt Európában, behatolt a királyi udvarokba is, puha levelét sebekre
és daganatokra tapasztották, csodatevő szerként használták, Pantiovus pestis
ellen ajánlotta, holott a kék füstfelhők csak a fáradságot űzték el s a gondolato
kat terelték el a bajokról és a nyomorúságról, így aztán már a XVII. század kez
detén kedvező talajra lelt Hercegovinában, s mindjárt híre kelt, hogy sajátos aro
mája és színe van itt minden fajtájának, a törökök kávé mellett pöfékeltek, a pór
nép meg várta, hogy jobb napok virradjanak rá.
így köti össze a dohány Hercegovinát Európával. És ezt a mesét Djurica szí
vesen hallgatta századszor is, nem zökkentette ugyan ki a munkájából, csak ép
pen félrehajtotta a fejét és nagyon fülelt, mert hiszen az ember örömét leli az
ezerszer hallott történetekben, különösen ha az elbeszélő meg is toldja ezzelazzal, mást meg el-elhagy belőle, és Stjepan K. ezt sosem mulasztotta el. Mit
sem változtatna a dolgon, ha más beszélné el, arra pedig, aki nem tartja magát
ehhez, senki se kíváncsi, kinek mikor tetszik, szavába vág.
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nak fölfordult a gyomra.
Amikor Djurica egyedül megy, az estéli vonattal hazatér. Rosának haszna
vehetetlen mütyürkéket vagy ízléstelen képecskéket hoz, vagyis azt, ami ő ma
gát elbűvölte, vásári kacatot, üvegfigurákat, kis pléhkakasokat, csikó meg köcsög
alakú agyagsípokat, kukoricaszárból készült guszlát, egy sivár gyermekkor kin
cseit. Mégis megható ez a figyelmesség, ennyi tellett tőle, valami értékesebbre
meg nem is futotta volna. Egyébként is, a harmónia itt a fontos.

A hercegovinai kisváros leg
főbb karakterisztikuma a
nincstelenség, a szenvedés,
az emberi kapcsolatok kiélezettsége. A nyomorúság le
sújtó világában tárul elénk
Stjepan K. családjának szétmorzsolódása, a regény ve-

zérfonala. A nincstelenségből mindenkinek bőségesen
kijutott, a szenvedések a kí
vülálló számára kibírhatatlannak tűnnek, mégsem a
gyötrelmek őrlik fel az embe
reket, hanem a meghasonulásuk, az önmagukkal való
szembekerülésük. A háború,
a társadalmi helyzet válto
zása és más körülmények
mindenkit szembeállítanak
önmagával, és ekkor kerül
nek felszínre a lélek mozga
tóerői, melyek meghatároz
zák az egyén sorsát, csele
kedeteit. A hősök egyéni eti
kai rendszerei ugyanúgy üt
köznek az objektivitással,
mint az íróé. Mirko Kovac
hősei nem akkor lesznek
naggyá, ha beilleszkednek a
társadalmilag hitelesített er
kölcsi-etikai rendszerbe, ha
nem ha megmaradnak saját
etikájuk mellett. (Ezt az eti
kai felfogást azonban nem
tulajdoníthatjuk pusztán az
elbeszélő sajátjának, hanem
inkább egy konkrét mentali
tás produktumaként kell el
fogadnunk. Tudjuk, hogy az
ógörög etika is azt tartotta,
hogy valaki akkor lehet hős,
ha valaminek ellenszegülve
kivételes cselekedetet hajt
végre,függetlenül attól, hogy
tettének eredménye jó vagy
rossz. Ezért az elbeszélő
szemléletét is ilyen örökség
nek kell tartanunk.) Hogy va
laki hű maradhasson önma
gához, szükséges eliminálnia
a külső hatásokat - amit (a
lehetetlenség ellenére) a leg
többen megkísérelnek a ma
guk módján, így Stjepan K. és
Paolo Menze is, a kisváros
két igen jellegzetes figurája,
ő k ketten a munkába gyöke
rezett kisember megjelenítői,
egyikőjük sem politizál túlzot
tan és a helyzetváltozásokra
is egész sajátságosán rea
gálnak, nem állnak konkrétan
egyik oldal mellé sem, mégis
kijut nekik (igen bőven) a
szenvedésekből, mert csa
ládjuk hányattatása őket is
sújtja. Stjepan K. Paolo Menzével ellentétben jólelkű, hig
gadt, szelíd természetű em
ber, reakcióik is teljesen elté
rőek, az új visszonyok között
mégis mindketten megtalál
ják nyugalmukat, persze megintcsak sajátos módon. Stje
pan D. nyugalmában és Pao
lo Menze boldogságában
több a szenvedés, az elfára
dás a fásultság és a kín, mint
a boldogság.
Az epizódok szerkezetében
gazdag életanyaggal operál
Mirko Kovaő, különös sorso
kat tár elénk, azért, hogy bi
zonyítsa: az embert mindig a
véletlen körülmények formál
ják.
A krónikás (az elbeszélő)
egyéni részletező-szemléltető realizmussal sorakoztat fel
dqkumentumokat (Stjepan K.
naptárait, Innocentius szer
zetes levelezését, a dohány
eredetéről szóló történetet
stb.), emlékezetből idéz fel
eseményeket, párbeszéde
ket, töredékekből konstruálja

Nehéz annak, aki társtalanul cseperedik fel. Mindenkinek van valami önfeledt
szórakozása, amiben kedvét lelheti. Djurica minden ilyesmit az érett ember meg
fontoltságával eltolt magától: félre vele! ő a családi korlátoltság lezárója. Szülőhá
zából nyilván soha még nem került ki víg kedélyű ember, nem is volt persze ná
luk miért vigadozni. Rosa meg akarta váltani benne ezt a rideg örökséget. Nagy
körültekintéssel. Fel akarta kelteni benne a pihenés napja, a megszentelt hetedik
nap iránti érzéket, hogy könnyíthessen a lelkén, megszabadulhasson mindattól,
ami a hét többi hat napján felgyülemlett, lerakódott benne. Mivel tudta, hogy nem
lehet olyan kívánsága, amit Djurica ne teljesítene, rávette, hogy vasárnaponként
elmenjen vele a hajnali misére és megtanította a felelgetésre. A vallási könyvek
közül megszerezte számára a Kis szertartáskönyvet, ami jól eligazítja az egyházi
szabályok közt, aztán a Pravoszláv imakönyvet, a szent liturgia feleleteivel meg
az antifónákkal, dicséretekkel, himnuszokkal és könyörgésekkel. Mindent oly jól
megtanult, és annyira vitte, hogy már Rosa nélkül is eljárt a templomba és érett
fiatalemberként felfedezte a megszentelt vasárnap minden varázsát.

Mondjuk el még ezt is: míg Djurica részt vett a liturgiákon, nem volt párja,
az egész környéken nem akadt még egy hozzá hasonló templomi énekes. Jól
csinált mindent, ahogy dukált, nem csalatkoztak benne, egyetlen egyszer sem
hibázott, meg sem akadt, tartotta magát az előírásokhoz és mindent jól eszébe
vésett, épp csak hogy az Istenben nem hitt sohasem, még kevésbé a szerzete
sekben, számára a templom az a hely volt, ahol szegények és gazdagok egybe
gyűlnek, s mindőjükön ugyanaz a szag marad rajta, magába szállhat az ember,
szép és rendben tartott teremben kipanaszkodhatja magát, fényes gyertyatartók
tövében, miközben viasz serceg; mindennek többszörös visszhangja támad itt és
az esendő ember hallja a saját hangját megsokszorozódni.
Ám aki netán úgy érzi, ebből a történetből az olvasható ki, hogy jól és odaadóan csak azt képes elvégezni az ember, amiben hinni nem tud, az nem értette
meg egészen. Djurica mással is így volt, ilyen volt a természete.
A felszabadulást éppoly görnyedten és gondterhelten fogadta, mint annak
idején a kitörő háború hírét. Akármilyen idők jöttek, őrajta szemernyit sem változ
tattak, ami változás őt is érintette, azt zokszó nélkül elfogadta, s ez nem egysze
rűen az alázatosság kérdése. Nem tartott azokkal, akik roszat forraltak, inkább
félreállt - ezt több eset igazolhatná a háborús időkből. Mint ahogy azt is kiszi
matolta, hogy a felszabadulás után nem ajánlatos templomba járnia, s az éneklő
székről felelgetni a liturgiákon, noha senki se fogta fülön és nem is tett volna
ezért szemrehányást senki. Djurica valamiképpen mindig egy olyan parancsnak
engedelmeskedett, amit senki sem adott az értésére, s még ha nyílt parancs lett
volna is, teljesítését rajta kérték volna számon utolsóul.
Amint Stjepan K. rendbe tette és újra megnyitotta a kereskedést, Djurica is
ott folytatta, ahol abbahagyta. Élelmiszereknek ugyan szűkében voltak, de ott volt
a divatáru meg a háború utáni kézműipari termékek. Amit a háború alatt eltettek
a pincében - üvegek és csapok, teli skatulya cipőfűző, elegáns üvegcsék dióolaj
jal, az összes fémipari cikkek, tehát a szerszámok is: gyalukések, fűrészélek, va
kolókanalak - most felvándorolt és a polcokra került, nappali világításba ismét.
Csupa hideg, sokáig eltartó és sok mindent megért holmi - néha úgy tűnt,
a tátongó üzlet velük van tele, hiszen az új szállítmányokat, alighogy megkapták,
szétkapkodta a nép, főleg ha ennivaló volt vagy itóka; egy-egy kosár fügének
egy szempillantás alatt hűlt helye támadt, hogy a finomabb portékát ne is említsük.
Templomba az ostoba, maradi emberek jártak, meg akik ujjat akartak húzni
a néphatalommal, azt hiszik, hogy nekik áll a világ, örökké csak csökönyösködnek
és fontoskodnak. Az sem fér a bögyükbe, hogy L. főterét a forradalom vezetőjé
ről kellene elnevezni, holmiféle nemzetségek és nemzetiségek közül huzakodnak, dutyiba velük, mást nem érdemelnek.
A hétköznapokat Djurica most is serény munkában töltötte, a vasárnapjaival
azonban nem tudott mit kezdeni. Úgy érezte, változatnia kell a napok folyásán.
Dallamokat próbált kicsalogatni a kettős furulyából, előbb titokban, míg bele nem
jött, később aztán kitett egy padot az ajtó elé, vasárnap és ünnepnapokon meszsze szállt a furulyaszó. Nem is érte be ennyivel, a guszlával is gyorsan megba
rátkozott; mások is élvezhették, aki csak hallani akarta. Más népi hangszerekkel
is megtanult bánni és 1948. május 1 -én a falusi ünnepségen mutatta be ügyes
ségét; sokan elmentek L.-ből is, zenére éhesen, elteltek a muzsikával, jólesett
csak nézni is őket hazatérőben.
Rövid idő alatt népi hangszerek sok gyönyörű darabját szerezte be Djurica,
kicsit kimozdult a remeteségből, de épp csak annyira, hogy felkutathassa és
megrendelhesse a hangszereket, hazavitte őket, kipróbálta és elrendezte egy
egyénileg kialakított fontossági rend szerint, meg aszerint, meddig jutott a velük
való ismerkedésben. A húros hangszerek közül volt már egyhúrú guszlája, háromhúrú lijericája, vajdasági tamburája, amit egy kolonistától vett meg, noha nem
tudott rajta játszani, nem is lehetett alkalma megtanulni, de nem is nagyon illett
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a kezébe, a fúvósok közül pedig szerzett már kettős furulyát, hercegovinál török
sípot, különféle pikulákat, pánsípot, kétsípú dudát, bőrdudát, pásztorkürtöt a dal
mát vidékről és tilinkót, s az ütősök közül kereplőt, meg egy kolompot bronzból.
Egymaga nem tudta őket egyszerre megszólaltatni, hogy hangokkal teljen
meg minden körötte, pedig szerette volna. Senki se akart vele összeállni, meg
volt mindenkinek a maga gondja és a maga szórakozása, vasárnap lepihentek, a
családjuknak szentelték ezt a napot, egykettőre elcsendesedtek. Djurica az egész
heti talpalás után enyhülést talált a szárnyaló hangokban, a zene jó érzéssel töl
tötte el, kiragadta a bolt rothadó gyümölcs- és élesztőszagú, állott levegőjében
lepergő órák egyhangúságából. Vasárnaponként már kora reggel belefogott a
zenélésbe, olyan tájt, amikor régebben a hajnali misére indult, sorra próbált né
hány hangszert, azokat is, amelyeket sohasem kedvelt meg különösebben, kivá
lasztotta azt a hangot, amely azon a héten a legjobban összecsengett azzal a
feszes húrral a lelkében. A parasztok és a dohányszedők már elvégezték aznapi
teendőiket, s ahogy jöttek hazafelé früstökölni, odakiáltották:
„Ahá, a Djurica az, hagyd rá, bolond lyukból bolond szél fúj!”
Legjobban a kettős furulya nőtt a szívéhez, mindent ki tudott fújni rajta. Van
ideje bőven a többiek csínját-bínját kitanulni, előtte az élet,s lesznek még keserű
órái, eljön a magány és a búslakodás ideje, lesz miért alámerülnie a hangok
valamely számára kedves búvárharangjában, mindaddig míg egyszer el nem
nyeli végleg a feneketlen csend.
Hétfőn kezdődött minden élőről, hajszálra ugyanúgy, legfeljebb talán némi kis
bonyodalommal, amit az odavetődő új arcok hoznak, mert hát nagyon sokféle
népek vannak, de ez alig több a semminél, sohasem billenti ki rendíthetetlen
nyugalmából.
Üzletnyitás után felsöpörte a helyiséget, s minden reggel a szokásos módon
várakozott Stjepan K.-ra, mint azelőtt a régi Jugoszlávia idejében, némán, kávé
val fogadta, változatlan figyelmességgel. Csak egyszer alakult másképpen, rövi
den elmondjuk ezt is.
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JAJ A KERESKEDŐKNEK. L-ben hétfői napokon volt hetipiac, még a vala
mikori kádi rendelte így, s így maradt a felszabadulás után is. Hamar összesereglettek az árusok, mintha összebeszéltek volna, nem is annyira adás-vevés vé
gett, mint inkább az új hatalom és igazgatás felől tudakozódni, hogy mindenről
hírt vihessenek a falvakba, megtoldva ezzel-azzal, javarészt olyan módon, hogy
rémhírek kerekednek a szóbeszédből: minden közös lesz, úgymond az állam
mindenre ráteszi a kezét, szövetkezetek lesznek és népkonyhák, sok családot
elvisznek Vajdaságba, aki pedig itt marad, az nem tarthat többé kecskét és nem
irthat erdőt. Ha a parasztokat majd megveszi az isten hidege, akarva nem akarva
közelebb kell húzódniuk a városokhoz, kénytelenek lesznek rakodómunkásnak
menni, vagy hát amilyen munkát találnak, a földjeiket különben is elveszik,
egyenlően elosztják, senki se járhat majd napszámba és minden család csak egyegy disznót hizlalhat, két-két tehenet tarthat, a többi megy a közösbe.
Hétfőtől hétfőig így vándoroltak a hírek, jó a rosszal elegy, aztán a népbi
zottsági tagok népgyűléseket tartottak mindenütt a falvakban, tisztásokon és te
rebélyes diófák alatt, erre alkalmas árnyékos helyeken, a vízgyűjtő medence
vagy az iskola mellett, valamelyik középületben, sötét éjszaka botorkáltak haza
égő fáklyával a kezükben, vízhatlan köpenyben, ha esett az eső, s terepjárók
ban zötyögtették magukat onnan, ahová járható út vezetett.
Hétfői napokon Djurica télen-nyáron reggel hétkor nyitott, előző este kitaka
rította és felsöpörte a kereskedést, Stjepan csak nyolc után ballagott le, amikor a
nagyhangú vevők már javában aludtak és kitömött táskákkal fordultak ki az üzlet
ből, a parasztok meg a kaszapengéket mustrálták, megpendítették és odahajolva fi
gyelték a csengését kivitték a napfényre és hüvelykujjukat végighúzták az élén,
vagy pedig a nyelével suhintgattak odabenn, kissé meggörnyedve, térdüket megmeg roggyantva, mint a kaszálón aztán a kaszanyél súlyát próbálgatták, majd a
pulthoz támasztva oldalról vették szemügyre, szájukat beharapva, végül letették,
míg alaposan meg nem hányják-vetik a dolgot, míg össze nem szedik gondola
taikat, számba véve, mit sikerült eladni és mit vásároltak addig, aztán még
egyszer visszatértek körülnézni és dél körül vagy közvetlenül zárás előtt megvet
ték amit kiszemeltek maguknak.
1948-nak azon hétfői napján magasan állt már a nap - nem kis idő ez pirka
dattól nyolc óráig, különösen júniusban - és Stjepan K. kereskedése még zárva
volt, az ablaktáblák behajtva.
Ilyen tájban tetőfokára hág a piaci zsivajgás, délre a kisebbik piac kiürül, kis
ideig ott áll még néhány feketeruhás asszony, viaszkorongjaik és keserűvízzel teli
üvegeik előtt, aztán ők is felszedelőzködnek és szétoszlanak, karattyolva men
nek kifelé L.-bői lassan távolodnak a kapaszkodón, a felső út felé, minduntalan
fedezékbe igyekezvén a nap melege elől, keresztben átvágnak ahol árnyékot
találnak, s mielőtt eltűnnének a kanyarban, visszanéznek a városkára, mely dél
felé hosszan elnyúlik, a szelíd lankák közé ékelődik, ott az út megtörik, egyik ága

figuráit, a regényt. Emlékezé
sének mechanizmusa nem
követi a megtörténések kro
nologikus rendjét, ezért az
epizódok belső erejének kell
összetartania a mozaikot. Az
időbeli sorrend elvetése kü
lönleges szituációt hoz létre,
ahol a múlt szükségszerűen
érintkezik a jelennel, afigurák
együtt élnek, ezért a mű el
veszti mind a krónika, mind a
nemzedékregény jellegét. Az
időbeli
összemosódáshoz
hozzájárul még az elbeszélő
szenvedélymentes és objek
tív hangja, hogy együttesen
a jellemek még jobb kidom
borítását szolgálják. Az ob
jektív hangot gyakran jóízű
megjegyzések, utalások, kö
vetkeztetések váltják fel, oly
kor csak egy pillanatra, néha
pedig az elbeszélés egészen
közel kerül az anekdőtázó
prózához. Mégis a regényt a
higgadtság, a mindentudó
biztonság, a célratörő építke
zés fémjelezi, hiszen egy re
konstruált világot így lehet
megjeleníteni tökéletesen.
Mirko Kovac nagyszerűen
mozog szülőhelyének kom
munikációs rendszerében ám a különleges jelrendszert
nem hagyja magyarázatlanul
az olvasó előtt. A kisgazda
ságok tájnyelvi szakkifejezé
sei, az egyéni reakciók mani
fesztálódásai sohasem teszik
konfúzzá a regényt, sőt, az
író csodálatos érzékkel hozza
olvasóközeibe a hercegovi
nál ember világát. Amilyen
értékes adatokkal szolgál az
ember- és környezetismeret
területéről, legalább olyan ér
tékű a megújított regényírói
technikája. Ismét csak meg
kell említenünk a mű kivételes
olvasmányosságát, az elbe
szélő higgadt hangját, külön
leges értékű megjegyzéseit, a
magas szintű megkomponáltságot, az erőteljes stílust és
az időszerűséget, ami kivéte
les értékűvé teszi ezt a re
gényt.
fekete józsef

apróköves ösvényként, két-három kanyarulatot téve felkapaszkodik a hegyoldalban
fekvő muzulmán temetőig, s a megdőlt sírkövek közt elenyész.
Enyhe júniusuk volt most is, könnyű harmatokkal a legelőkön, zsongott a
levegő a sok-sok hangtól, harangszó, kereplők, madárcsiripelés, a nyüzsgő apróbb-nagyobb állatok hangja. A koránkelő népség közül persze valakinek mind
járt szemet szúrt a rendellenesség:
„No, hál’ istennek, mi ütött ebbe a Djuricába, hogy nem nyitott ki márna?
Valami baj lehet.”
Stjepan K. maga ment le, kinyitotta az ajtót, kitárta az ablaktáblákat, oda
benn sűrű áporodott volt a levegő. Az üzletajtót behajtotta maga mögött, mert ha
csak a rudat teszi keresztbe, arra rá se hederítenek, mindenki átbújik alatta, befurakszik. Vizet locsolt szét a padlón, fogta a söprűt és söprögetni kezdett. A por
mindig valami régi és bomló, érezni a szagán, az ízén. Dohogott magában, de
inkább aggódott Djuricáért, ennek ellenére meg akarta örvendeztetni azzal, hogy
megelőzi. Fülledt meleg volt, Stjepan odalépett a pulthoz, ledobta gallértalan
zubbonyát, zöld sávolyingét és kinézett az ablakon, mert észrevette, hogy hirte
len megrázkódik a fiatal fácska lombja - egy kikötött bika döngette homlokával a
fa törzsét. Éppen eldöntötte, hogy kimegy és eloldja - tudni való hova és hogyan
kell kikötni az á llatokat-, amikor megjelent Djurica kerékpáron; mióta beért L.be, egész úton csengetett, felnyergelt szamarának a kötőfékjét az üléshez kötöt
te, s az hol vele párhuzamosan baktat, hol pedig lemarad és átkeveredik a kerék
pár túloldalára, s megelőzi; s mindezt könnyedén és virgoncán, nehéz elképzelni,
hogy egy másik szamárral ezt meg lehetne tenni, megvetné a lábát, vagy oldalra
hőkölne. Stjepan meg nem állhatta nevetés nélkül.
Djurica sunyítva lépett be a kereskedésbe, nem dölyfösen és nem is nyájaskodva, Stjepan mindjárt látta, hogy szokatlanul viselkedik, nem nyitotta ő azelőtt
ilyen tágra a szemét, nem járt ilyen lesunyt fejjel; az néz így az emberre, aki ki
akarja ugrasztani, a magatartását mérlegeli, lépre akarja csalni, a megfelelő pilla
natot várja, hogy megdönthetetlen bizonyítékokat tárjon elébe, vagy bizalmas
közlendője van számára. Ahogy Djuricából kitört a nevetés, az Stjepan számára
az emberi száj egy teljesen ismeretlen állásának a látványával szolgált; vértelen
ajkai hirtelen széthúzódtak, felső ajka felcsúszott, majdnem egészen az orra
tövéig, ínye kivöröslött, hosszúkás fekete fogait mutatta.
- Jó reggelt főnök! Hahaha! Tiszta röhej, hogy így mondom most is. Ohohoho!
Pedig most már kvittek vagyunk! Hihihi!
A föltoluló nevetéstől fulladozni kezdett, és Stjepan úgy bámult rá, mint egy
vadidegenre, már semmi sem fűzte össze őket; bizalom és barátság ily könnyen
szertefoszlanak.
Csak nézte Djurica furcsa mozdulatait repdeső tekintetét és szederjessé vá
ló foghúsát, ahogy sebesen lépked fel és alá, mutatóujját billegtetve - ez az
egész valami teljesen új, addig ismeretlen jelenséggé állt össze. Az a hallgatag
és nehézkés alak szárnyakat kapott, de esetlenül, idegenül hatott ebben a szerep
ben, mi több, egészen siralmasan festett.
Stjepan alig tudta visszatartani a nevetést, de nem is lett volna szép kinevetni
a fonák helyzetbe csöppent kereskedősegédet, aztán meg Stjepan meg akarta
őrizni hidegvérét az államosítás fejleményeivel szemben, eleve letett arról, hogy
bárkivel szóváltásba keveredjen, hogy hadakozzon, elhatározta, hogy mindent
helybenhagy, ahogy lesz, úgy lesz, amit felkínálnak, elfogadja, adjanak annyit,
amennyit jónak látnak, valami csak megmarad, s ráadásul megmarad a becsüle
te is.
Nem látta értelmét bármi módon ellenkezni, sem az igazságos kártérítésért
huzakodni, mert a kártérítésnek két arca van: egyszerre jutalom és büntetés; e
kettőssége hívja életre a túlvilági elégtétel gondolatát, ne csépeld tehát az üres
szalmát, és ha látod, csorba esik az igazságon, állj félre!
Az üzletbe tóduló vevőket és kíváncsiskodókat Djurica legorombította, s a
pult mögött szónokolva annyira elragadtatta magát, hogy hangjából gyűlölet, fenye
getés csapott ki, ami nem válik dicséretére.
- Be a közösbe! A közösbe, főnök! - harsogta Djurica, széles kézmozdula
tokkal támasztva alá mondanivalóját. -T ö rje fel az urak hátát is egy kicsit a járom.
Az én fajtám három nemzedékre visszamenőleg izzadt, gürcölt, hogy másnak
több jusson, meg se köszönték. Ők emelték fel az egész környéket és úgy men
tek el, hogy nekik semmi sem jutott. Alig volt meg a betevő falatjuk. Nohát, most
más világ jön, minden a népé, néphatalom van és népvagyon. Azt mondták a
népbizottságban, ahogy talállak, úgy kell elhagynod az üzletet és nem vihetsz
magaddal semmi mást, csak amit épp a kezedben tartasz. Ehol e, mindenki látja,
hogy söprű van a kezedben, eredj vidd magaddal és lovagold meg, ha tetszik!
Hohoho! - nevetése megint kéjes röhögésbe fulladt.
Stjepan K. csendben kifordult az üzletből, ahogy Djurica elrendelte volt. Egy
pillanatra megállt a kereskedés előtt, mert a szamár feléje nyújtotta nyakát;
szeretett végigsimítani a hátán a szép rajzolat miatt.

Diurica a kereskedés küszöbéről nézett utána, Stjepan lassan lépkedett,
megadóan és kimérten, félmeztelenül. Meg kellett kerülnie a vízgyűjtő medencét,
úgy érhetett fel a kőlépcsőkön a nagyszobába, ott ült Rosa; indiai selyeminget hím
zett, díszítésül rojtokkal szegélyezte.
Bújj bele, no, a Jézus Krisztus ruhájába! - kiáltotta utána Djurica a saját
sületlenségén hahotázva.
Rosa a hímzést letéve sírva fakadt, miközben Stjepan türelmesen kifejtette,
okosan elmagyarázta, miért szüntetik meg a magántulajdont. Nem tudott lelket
verni belé, s az asszony még kevésbé tudott erőt venni magán. Ráborult az
ágyra, beletúrta magát a párnákba (kemény és lapos párnák flandriai vászonból);
a takarón fekve rázkódott a zokogástól, s vele szemben az ablaknál, a veres szí
nű függöny előtt ott állt Stjepan K., nem hogy vigasztalást nyújtson, hanem a
nyugalom kősziklájaként, s alakja kettévált a nagytükörben, melyen átlósan egy repedes vonala futott keresztül, időnként a szövőszékTonka szobájából idehallatszó
csattogására figyelve csendesen megállapította, hogy mindenük van még bőven, s
noha ebben túlzott, mégis meggyőzően hangzott, sorra vette az értékesebb dol
gokat, amiken túl lehetne adni. Minden szavát kimérten, bizonyosságként ejtette
ki, s kezeskedett érte, hogy rendes és méltó életet biztosít Rosa és gyermekük
számára. A családhoz való ragaszkodás és az értük való helytállás különben
is legszebb erényei voltak, s e tulajdonsága nehéz órákban mindinkább kifeje
zésre jutott. De ahogy a férfit megkeményítette a kilátástalanság, Rosa ilyenkor
egyre gyámoltalanabb lett; balsejtelmek gyötörték már akkor is, amikor felvirág
zott az üzlet, vérében volt a családi bukás megjövendölése.
A pamut terítővel letakart ágyon fekve nyöszörgött még, miközben ujjai
makacsul tapogattak egy akármilyen tárgy után, előbb a zsebkendőjét gyűrögette,
s csak azután érintette meg egyik-másik örömet jelentő tárgyat, egy féldombor
művű ovális érmét, vagy Stjepan valamely más ajándékát. Itt tárgyilagos és egy
szerű stílusban kezdetét veszi félelmének története, amit csupán futólag érintünk,
amikor ez az elbeszélőnek megfelel, mert a sorrend diktálta többi esemény sür
getően előnyomul.
Mindenkit érdekel az összeírás, nem is annyira a Stjepan K. üzletvezetésébe
való bepillantás miatt - ezt nem könnyű áttekinteni, a felszíni dolgok mögött min
dig marad homály - , mint inkább Djurica miatt, aki szorgalmasan összeállította a
leltárt, lejegyezte és benyújtotta a népbizottságnak. S eközben minden erejét
latba vetette annak értelmében, hogy az árucikkeket pontos elnevezésükkel ik
tassa be és fontosságuk meg használati értékük szerint sorolja fel, s nem is csak
azokat, amelyek ott voltak a keze ügyében és a polcokon, hanem a berendezés
darabjait is; Djurica igyekezett visszaemlékezni rájuk, teljes képet akart kialakíta
ni Stjepan K. vagyoni állapotáról, hogy odaállíthassa a saját és hasonszőrűek
helyzete mellé, még jobban megerősítve a törvény igazságosságába és a kü
lönbségek kiegyenlítésébe - ha ugyan nem a végső egyenlőségbe - vetett hitét.

Nem az a fontos, hogy sorra vegyük magának a vegyeskereskedésnek
minden leltárba vett árucikkét, elbeszélői körültekintéssel az események végső
nyugalmi pontját kell megtalálnunk, fokozatosan térjünk ki előlük, csak azt emel
jük ki, amivel kielégíthetjük az olvasó kíváncsiságát, hűvös megfigyelésekben,
szenvedélymentesen számoljunk be mindenkiről, anélkül hogy egy-egy voná
sukat túlságosan dédelgetnénk vagy rosszallnánk, így azt is csak állapítsuk meg,
hogy Djurica lelkesedése, mihelyt végzett az összeírással, lelohadt, mintha ezzel
a ténykedéssel mindent elért volna, mintha egészen kielégítette volna ama belső
szükségletét, hogy egyedül, szabad kezet kapva készítheti el a leltárt, hatolhat
be minden sötét és rejtett zugba, egymaga mérheti le, osztályozhatja és becsül
heti fel az árucikkeket; egymaga végezheti nem is a likvidációt, hanem a valóság
felmérését.
Amikor a listát odatette Stjepan K. elé, hogy az írja alá, közölte vele, hogy
nyolc napon belül fellebbezhet, ha az összeírás hitelességében, a kereskedés
felbecslésében kételkedik; csak ekkor apadt el benne a hév ami aznap fűtötte, s
a pökhendiség napja után az életet, a környező világot ismét a kiérdemesült
kereskedősegéd szemével nézte.
A VÉGLEGES HELYZET. Djurica jegyzőkönyvét jóváhagyták és elfogadták,
s Stjepan K. ennek alapján állami kötvényekben megkapta a kártérítést.
A régi cégtábla helyére újat tettek: SZÖVETKEZETI VEGYESKERESKE
DÉS - 2. SZ. ELÁRUSÍTÓHELY. Az üzletet Djurica vezette, ímmel-ámmal, lélektelenül. Akkoriban konfiskálták a csendőrállomás egykori épületét is, amit Stjepan
K. a Monarchia összeomlása után vett meg; már érkeztek is a hatalmas hordók,
s őszre, ahogy a Hepok kirendeltsége beköltözött az épületbe, udvarán a Hepok
boroshordóit görgették.

L.-ben az élet mint több szállal fűződött a Szövetkezethez és a Borászathoz,
Djurica boltja háttérbe szorult, a vevők elmaradoztak, de hát nem is igen volt
miben válogatniuk itt. Mind jobban kiüresedett az üzlet, csupasz polcok maradtak
belőle, lehangoló nyomorúság, az isten háta mögötti létezés sivársága ülte meg,
s nyitás után Djurica mindennap egyedül téblábolt odabenn, déltájban viaszos
vászon abroszt terített az asztalra kinn az ajtó előtt, itt a hűvösben, a mozgó
szőlőlevelek vetette árnyékban megebédelt, estéiig üldögélt itt, oda-odaszólva az
arramenőknek: „Erőt, egészséget, jó szerencsét!” , majd magányába vissza
süllyedve; szerette volna ha valaki betér, nem azért, hogy serényen kiszolgálja,
mint valaha, hanem hogy szót válthasson vele, megkérdezhesse mi újság.
Sem a furulyát, sem másik hangszerét nem vette elő többé. Naphosszat
üldögélt nyújtózkodva és hangosan ásítozva, mintha ezzel elűzné az unalmat és
az álmosságot.
Nézte a tízéves M.-et, ahogy tojással a kezében átszalad az udvaron; ahogy
döglött kígyót visz boton. Minduntalan rátévedt a szeme, ahogy elrévedezve az
asztalra könyökölt, állát a kezére támasztva, száját a tenyerébe fektetve, hoszszan kinyújtott lábbal, s a fogát szívta - szája sarka jellegzetes módon megrán
dul - ; miközben a tulajdonos pózát foglalta el a székben ülve, vagy félkézzel az
ajtófélfához támaszkodva.
Néha váratlanul nyakon csípte a kisfiút, mint valami kölyökkutyát, két térde
közé nyomta a fejét, és combjaival a kisfiú nyakát szorította, s eközben bárgyún
röhögött; - még az idióták se nyerítenek úgy - , a kisfiú pedig levegőért kapkodott
a rossz szagban és mindent elviselt; hányszor, de hányszor lett ebből csúnya
veszekedés. A fiú - mit volt mit tenni - egy kitalált védelmezőről képzelgett.
Djurica, mintha megérezte volna, hogy M., ez a törékeny, de élénk és eszes
fiú, akinek orra szeplős és a szeme akár két szem meggy, be fogja őt vezetni a
történetbe, sorsát magával viszi L.-ből és összekapcsolja más hasonló sorsokkal,
néhanapján megvendégelte, szépen kitraktálta, mint egy felnőttet.
Közeledett az ősz, a természet aranyszínű pusztulása kezdetét vette, s
Djurica M. kedvéért megkezdte a tavalyi sonkát, gyönyörű, vékony szeleteket
vágott belőle, a többi gyerek csak bámészkodott nagyokat nyelve, s fentről érés
előtt még, s egészen magától, mintha láthatatlan penge metszette volna le, óriási
szőlőfürt zuhant le egyenesen az asztal közepére.
A szőlőszemek szertegurultak és ez olyan különös volt, négykézláb mász
kálva szedegették, szemezgették, akár valami madarak, mert jel volt ez, a termé
szet tapintatos ajándéka, egy darabka élet mindenképpen, egy időszakasz le
zárására termett alkalom, elkeseredett vagy átszellemült felhajtása-e egy pohár
bornak, majd megmondják, akik ezt az írást megemésztik és értelmezik.
Mire a szüret elmúlt, a boltnak vége volt, lelakatolták, Djuricát áthelyezték a
zöldségkereskedésbe, ládák és kosarak mögül harsogta, hogy százszor jobb az
állami zöldségkereskedésben kapható saláta, főzelék és egyéb, mint a piacon
árusított privát vetemények. A füge, az alma meg a szentjánoskenyér csörgő
füzérei tartalmazzák az élet nedveit.
bognár antal fordítása

73. szakasz
A házinyúl levágható a baromfivágási és -előfeldolgozási vonalon vagy a kizáró
lag erre a célra kijelölt épületben vagy helyiségben. Barümfivágási és -előfeldol
gozási vonalon nyulat csak abban az időszakban szabad vágni, amikor az ilyen
vonalon a baromfivágás és -előfeldolgozás szünetel.

balázs
attila
cuniculus

74. szakasz
A házinyúl kábítását elektromos árammal vagy más szakszerű módon kell végez
ni.
75. szakasz
A házinyúl előfeldolgozását függesztett testhelyzetben, sínpályán kell VÉGEZNI.
A lábak csuklóban történő levágására kést vagy pneumo-hidraulikus ollót kell
használni.
76. szakasz
A házinyúl hasüregi szerveit zsigereléskorzsigerkocsiba vagy az állatorvosi-egészségügyi vizsgálatra használatos mozgó edénybe kell felfogni a szabályzat 44.
szakaszával összhangban.
77. szakasz
A házinyúltörzseket megfelelő csatornahálózattal ellátott tér felett kell mosni úgy,
hogy a víz a padlón szét ne folyjon.
78. szakasz
A házinyúlvágásra és -előfeldolgozásra szolgáló vonalakon használatos felszere
lésnek kidolgozása, felállítási helye és módja, használata és megjelölése szem
pontjából meg kell felelnie a szabályzat 20-23. szakaszában előírt követelmé
nyeknek.
79. szakasz
A gyomor- és a bél-előfeldolgozásra szolgáló helyiségeket építészetileg el kell
különíteni az állatok vágására szolgáló helyiségtől és a többi termelési helyiség
től. A szakasz 1. bekezdésében említett helyiségeket a kellemetlen szagok terje
désének megakadályozása és a gőz elvezetése céljából szellőztető berendezés
sel kell ellátni. Ezekben a helyiségekben az előmegmunkálás kapacitásától füg
gően elegendő számú hideg- és melegvíz csatlakozóval kell rendelkezni. Ha a
csatlakozók vagy vízkivezető csövek az edényekben lévő víz szintje alatt vannak
vagy a bélcsatoma egyes részeinek ürítésére és öblítésére használatosak, záró
szelepet kell beépíteni a visszaszívás meggátlására. A gyomor- és bél-előfeldol
gozásra használatos helyiségek csatornahálózatának meg kell felelnie a szabály
zat 13. és 14. bekezdésében előírt követelményeknek.

A “
Bandi nagyapám egyik legtapasztaltabb fedező nyula volt. Nuszi erről szinte megfe
ledkezett. Valahogy visszagyerekesedett, s úgy tűnt, csak a játék érdekli. Egyszer
feledkezett meg magáról csupán, amikor megrohamozta Őszi lábát úgy, ahogy azt
zöldfülű kamaszkutyák teszik néha, akikben már megindult valami, ami nyugtala
nítja őket, de a cél még nem rajzolódott ki előttük pontosan, még nem definiáló
dott bennük pontosan a dolog hogyanja és miértje. De gyorsan rájött a tévedésre,
s szégyenkezve elsomfordált.
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A herében pillantották meg egymást. A lány úgy tett mintha nem hatott volna rá
különösebben a látvány. Finom kidolgozású fülei kecsesen, röppentek a magasba, de az első lélegzetelállító kör után tüstént visszasuhantak óvóhelyükre. Eről

házinyúlvágás

tetett nemtörődömséggel rágcsálta tovább a nedvdús leveleket, csodaszép bundá
ját bearanyozta a napfény, szeme csillogott. Egyedül ez a csillogás árulta el rej
tett izgalmát, amit ő rögtön észrevett. Gyerünk! Gyerünk! - kalapálta a szíve.
Előre! Tett is egy-két határozatlan lépést a lány felé, azután megtorpant. Lágy fu
vallat kuszálta szőrét, birizgálta bőrét, simogatta orcáit. Most már félreérthetet
lenül érezte a hívást, a szívet dobogtató, édesen borzongató hívást. A csodálatos,
bódító illatot, mely a tavasz millió illatával vegyülve sem illant el, szívódott fel,
tűnt el. Az illat egész lényét betöltötte, belopódzott sejtjeibe, felébresztette érzé
keit. A vér vadul futkosott ereiben, bőrébe ezer meg ezer kis nyílvessző fúródott.
Még egy - ki tudja hanyadik? - édes borzongás nyargalt gerincén végig a far
ka irányában.
Ki ő? Hogy került ide? Ezelőtt sose láttam.
ka irányában.
Milyen gyönyörű! Tökéletes! Már-már észbonka irányában.
tó, ahogy a hullámzó növénytengerből kacéka irányában.
ran kivillannak erős combjai. Nézd, most arka irányában.
rább megy! Milyen szép fara van, s mily kacéran emelgeti! A természet hibátlan alkotása,
melyre igazán büszke lehet, amivel joggal hival
kodhat. Kecses mozdulatok, tökéletes arányok _ maga a megtestesült harmónia.
A tökély. Földre szállt Venus. S miért épp engem választana? De miért ne? Le
het, hogy magát Venust sem kímélik Ámor vesszőcskéi. A mindent elsöprő, part
talan, zabolátlan, szilaj szerelem időszaka ez. Mindenkire érvényes az ég-világon.
Miért lenne ő kivétel? Nézz a lábad elé! Tücskök-bogarak miriádjainak vad
nászát látod a földön. Nézz
a levegőbe! Turbékoló, sze
relmes galambok suhannak
a légben _ összefont nyak
kal. Ugorj csak fel az asztal
ra amott a teraszon, s kuk
kants be az ablakon!
Elindult a lány felé. Az felkapta a tejét, beleszimatolt a levegőbe
és
és^
és elmosolyodott.
Opálos fényben úszó szemeiből - valahol a kacérság mögött - ellenállhatatlan,
elementáris erejű ősi vágy sugárzott. Töretlen, tüzelő szenvedély. Egész közel
húzódott hozzá. Annyira, hogy magán érezte perzselő leheletét. Akarod? Aka
rom, akarom, édes! Szeretlek. Gyere!
Érezte a lány szívének dobogását, a törékeny test minden mozdulatát. Minden
porcikájában remegett szegény. Fülük összefonódott, parányi szikrák pattogtak a
szőrszálak közt. (Valahol forrás fakadt, valahol kalászba szökkent az alig kisarjadt
búza, valahol egy szikla óriási robbajjal leomlott.) Később ernyedten feküdtek a
herében.
- Valahol már céloztunk arra, hogy a nyúl
ivaros úton szaporodik. A peték a petefészek
ből a párzás után sietve leválnak, s vagy a
petevezetékben vagy pedig a méhben talál
koznak a felfelé haladó ondósejtekkel.
Egy alkalommal több petesejt válik le, amelynek megtermékenyülés után a méhfal
nyálkahártyájában ágyazódnak be.
- A vemhességi idő?
- A vemhességi idő harminc nap.
- Hangosabban mondja, legyen szíves!
- A vemhességi idő harminc nap!
- Nem úgy értettem, hogy kiabáljon.
- Elnézését kérem, fáradt vagyok és ideges.
- Jól van, jól van, ez azért nem mentség.
- Még egyszer mondom: elnézést.
- Jó, folytassa!
- A nőstény ivarzásában ciklusosság mutatkozik.
- Ez mit jelent?
- Ez azt jelenti, hogy a nőstény csak akkor hajlandó a párzásra, amikor ivarzik.
- Vagyis?
- Nem értem.
- Hogy fogalmazná meg ezt másképp?
- Másképp? Fogalmam sincs. Fogalmam sincs mire gondol. Vezessen rá!
- Tegyek fel szuggesztív kérdést?
- Tegyen.
- Nem teszek. Nem szabad. Látom, fáradt és ideges. Nem tudom, meddig jutunk
el ma.
- Én sem.
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- Segítek. Elmondom én. Amikor én azt kérdeztem magától, hogy mit jelent az,
hogy a nőstény ivarzásában ciklusosság mutatkozik, az azt jelentette, hogy én
azt akarom hallani magától, amit nagyon helyesen mondott is. A válasza helyes
volt. Ekkor én arra voltam kíváncsi, hogy vajon - a maga kifejezésmódjával élve
- össze tudja-e még szedni egy kicsit a gondolatait, s azt kérdeztem: vagyis? így
volt?

- így

- Na, miért kérdeztem én ezzel a vagyissal?
- Fogalmam sincs.
- Mit akartam hallani magától?
- Nem tudom.
- Nem tudja, tehát már nem tudja összeszedni kellőképp a gondolatait.
- Bevallom.
- Akkor megyünk tovább.
- Kérem, árulja el nekem, szegény földi halandónak, mit akart hallani tőlem!
- Azt, hogy a nőstény csak akkor hajlandó a párzásra, amikor ivarzik.
- Hisz ezt mondtam!
- Nem. Maga fölöslegesen finoman fogalmazva, ami nem jellemző magára, a
dolog lényegét megkerülve egy sejtelmes választ adott, azt mondta, hogy a nős
tény csak akkor hajlandó párzásra, amikor szervezetének hormonális helyzete
arra készteti. Biztos a fáradtságból és az idegességből kifolyólag nem jutott eszé
be az ivarzik szó.
- Megadom magam.
- Beismeri, hogy tévedett?
- Be.
- Rendben van, felejtsük el az egészet! Mehetünk tovább?
- Mehetünk.
- Egy, kettő, három: mikor hajlandó a bak a fedezésre?
- A bak bármikor hajlandó a fedezésre.
- Milyen időközökben ivarzik a nőstény?
- A nőstény 14-16 naponként ivarzik.
- Mi mutatja az ivarzást?
- Az ivarzást az anya viselkedése, az ivarnyílás élénk színeződése mutatja.
- Továbbá?
- Nem tudom.
- Gondolkodjon egy kicsit!
- Arra gondol, hogy a nőstény a bakot szívesen felveszi?
- Pontosan. A nap melyik szakaszaiban célszerű fedeztetni?
- Kora délelőtt és késő délután.
- Célszerű fedeztetni. Hogyan?
- Úgy, hogy mindig a nőstényt visszük a bak ketrecébe, nem mint a keleti háre
mek esetében, ahol a bakot viszik a nőstények ketrecébe.
- Igen, nem mint a keleti háremek esetében. Ez a nyugtázás persze nem jelenti
azt, hogy én egyezek eme közbevetett megállapítás helyénvalóságával. Mire kell
ügyelnünk?
- Arra kell ügyelnünk, hogy a nőstényt ne felejtsük a bak ketrecében.
- Apropó, hallotta azt a viccet, hogy: mi a különbség a nő meg a borosüveg közt?
- Igen. Régi vicc.
- Biztos benne?
- Biztos vagyok benne, hogy igen régi vicc, továbbá biztos vagyok benne, hogy
akárcsak a nyulat, a sarki régióktól a sivatagokig mindenütt ismerik.
- Biztos abban, hogy egyre gondolunk?
- Biztos.
- Jól van, akkor nem mesélem el. Vigyázat, kérdés következik!
- A kérdés az ördög műve, a felelet Istené.
- A párzási aktus, hány percig tart a párzási aktus?
- Maga a párzási aktus egy-két percig tart.
- A phallosz, a phallosz mindig tudja útját?
- Nem. Időnként a baknak segíteni is kell, különösen akkor, ha fiatal és ügyetlen.
- Pontosan: ha fiatal és ügyetlen. A maga gondolázó örege pedig azt mondta,
hogy az anyaméh gyümölcse mindig tudja útját.
- Minden hájjal megkent, dörzsölt vén róka volt.
- Én is azt gondolom. Felettébb rafinált.
- Sőt huncut.
- Sőt huncut? A huncutság súlyosabb, mint a rafináltság?
- Igen.
- Kérdezzük meg lustitiát!
- lustitiát, lustitiát, ah! a bekötött szemű lustitiát? Különben is sokkal inkább ked
velem a görög mitológiát.
- Pompás. Csak az emlékezőtehetségét ellenőrzőm. Emlékszik?
- Mire?
- lustitiát elrabolták.

- A szabin nőket rabolták el.
- Őket is meg lustitiát is.
- Ah, kik rabolták el lustitiát? kik rabolhatták el az édes-aranyos lustitiát csöpp kis
mérlegével? Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró. Nem lehetett nehéz tőrbe
csalni. Kik rabolták el?
-E m lékszik? A múltkor, amikor nyomasztó, terhes fekete felhők tornyosultak a
város fölé, amikor kis fehér galambok rajzolódtak ki az égre, s egy idő múlva be
sötétedett, de eső nem esett, mert a fellegek irányt változtattak, csak az előőrs
súrolta a város egét eltakarva a napot, hogy egy idő múlva újra előbukkanjon, s
hatványozott erővel küldözgesse éltető sugarait a földre, míg máshol öntöz dús
vetéseket tápláló eső, más embereket, más esernyőket mos, s mi arról beszél
gettünk, hogy nem hoztam ernyőt, aznap, amikor bevallottam azt, hogy szeretem
magát, s majdnem itt felejtettem a kulcsot, aznap saját két szememmel láttam,
hogy rabolták el lustitiát az apokalipszis lovasai. Azt hittem, maga is látja.
- Áz apokalipszis lovasai? Képzelje, hogy jártam az éjjel. Tegnap ugyanis én
felejtettem itt lakásom kulcsát, s nem tudtam bemenni. Ott ólálkodtam egy óra
hosszat a ház körül, nézegettem a csillagokat, megkerestem a LEPUST, azután
rájöttem, hogy az nem lehet a LEPUS, mert a LEPUS nálunk csak télen látható, s
akkor ráeszméltem, hogy fázok, de piszokul. Felcsöngettem a szomszédokat,
hogy van-e álkulcsuk, de nem volt. Úgy néztek rám mint egy ámokfutóra. Tovább
mászkáltam a ház körül, s egyre idegesebb lettem. A tehetetlenség kesernyés
könnyeivel küzdöttem, míg a hideg csontjaimat kaparászta. Haragudtam magam
ra, hogy nem fogadtam el a szomszédok ajánlatát, mikor olyan kedvesen invitál
tak, töltsem náluk az éjszakát. Én hülye! - mondogattam magamban. Miért nem
kértem legalább egy kabátot? Szívesen adtak volna. Jó emberek. Dühöm nőttön-nőtt. Gondolatban megragadtam egy téglát, tudja, a kerítés nincs bemalterozva, a felső sor tégla oly laza, hogy bármelyiket könnyűszerrel le lehet emelni,
s bevágtam az ablakon. Es tudja, mi történt?
- Végül csakugyan bevágta a téglát az ablakon.
- Részben igaz. Nem a téglát vágtam be az ablakon, hanem az Asparagust. Van
belőlük bőven a teraszon. Szeretem őket. Elbíbelődök velük, megöntözöm, jól
esik. Egy kisebb cserép került a kezem ügyébe, amikor elvesztettem az uralmat
a saját tetteimet kontrolláló mechanizmus kormánykereke felett. Uramfia, mi tör
tént? Tudja, mi történt? Pechem volt. Épp akkor haladt arra egy járőrkocsi. A ren
dőrök meghallották, s mielőtt akár egy szót is szólhattam volna, már a kocsiban
ültem, s robogtunk valamerre. Még a kocsiban igazoltattak. Beszállítottak. Ta
nácstalanul vakargatták a fejüket, tudniillik kiderült, hogy én a saját lakásom ab
lakát vertem be, s én el is mondtam, hogy miért. Az egyik csendháborítást emle
getett, de utána nem forszírozta. Látta, hogy milyen feldúlt lelkiállapotban va
gyok. Nagyon szépen bántak velem, panaszra semmi jogom. Viccelődésre fogták
a dolgot, s én rövidesen ki is szabadultam. Barátságosan diskuráltunk, még egy
kávét is megittam, ő k mesélték el életem legjobb rendőrvicceit, de gondolja, akár
egy is eszembe jut? Nem. Annál balekabb vagyok ezen a téren. Utána haza
szállítottak, s a telkemre kötötték, hogy azért ne csináljak máskor ilyet. Megígér
tem, hogy máskor ügyelni fogok. Udvariasan elbúcsúztam tőlük, s bemásztam az
ablakon. Egész éjjel virrasztottam, mert nem bírtam elaludni. Nekem nem szabad
kávét innom hat óra után.
- Nem bír aludni tőle?
- Nem én. Egész éjszaka forgolódtam, szívem erősen dobogott, nem találtam a
helyem. Az üvegdarabok kajánul sziporkáztak a holdfényben. Amikor végre nor
malizálódni kezdett a helyzet, akkor meg úgy éreztem, megállt a szívverésem.
Már halott vagyok, kész, agysejtjeim bomlásnak indultak. Kiáltani akartam, de
száraz torkomból semmi se jött elő. Szörnyű volt. Ezután félek lefeküdni. Sze
gény lustitia, oda az erénye!
- Miért hasznos az utófedeztetés?
- Az útófedeztetés azért hasznos, mert a peteleválás a párzás után kilenc-tíz óra
múlva következik be, és további négy óra szükséges ahhoz, hogy a petesejtek és
az ondósejtek találkozzanak. Utófedeztetéssel így mód nyílik néhány később le
váló petesejt megtermékenyítésére is.
- Mi dönti el az ivararányt?
- Az ivararányt a tenyészet árutermelő vagy törzstenyésztő jellege dönti el.
- Előbbi esetben tizenöt-húsz nőstényt, utóbbi esetben öt-hat nőstényt osztha
tunk be egy bakhoz, ugye? A korszerű húsfajták egyedei 3 hónapos korban már
ivarérettek, az 5 hónapos kor elérése után pedig tenyészérettnek tekinthetők.
Mikor él a nyúl aktív nemi életet?
- A nyúl tavasszal él aktív nemi életet, míg ősszel a termékenyülési arány csök
ken. A tavasz misztikus hatását bizonyítja az is, hogy ez a jelenség zárt, fűtött
helyiségben is észlelhető.
- Hagyjuk a tavasz misztikus hatását!
- Hagyjuk abba az egészet!
- Nem, nem hagyjuk abba az egészet. Kitartás! MINDJÁRT KIUGRASZTJUK A
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NYULAT A BOKORBÓL. Mikor fedeztethetjük a legeredményesebben az anyanyulat?
■Az anyanyulat a legeredményesebben az ellést követő 1-3 nap során fedeztet
hetjük.
- Gyakori rendellenesség?
Gyakori rendellenesség az álvemhesség.
-O k a ?
- Oka a növendékanyák csoportos tartása.
- Többnyire?
- Többnyire.
- Előfordul?
- Előfordul hosszú időtartamú ivarzás is. Fáj a fejem.
- Fáj a feje?
- Fáj. Hasogat.
- Hasogat?
- Igen.
- Célszerű?
- Mi célszerű?
- Célszerű?
- Nem tudom.
- Célszerű az ilyen anyák kiselejtezése.
- Ismételjem meg?
- Világos.
- Célszerű az ilyen . . . Fasiszta!
- Fasiszta?
- Maga még gyermek.
- Igen, neurotikus gyermek vagyok. Az ártó ijesztgetések hatása. Először a bubus, később: levágják a fütyidet! Lerothad a kezed!
- A tapintás, ugye? A tapintás! A film, a márványkoporsó! Fene! Mikor állapítható
meg tapintással a vemhesség? Mikor?!
- Félidőben. Körülbelül félidőben, d e . . .
-D e ?
- De a vetélés veszélye miatt óvatosság szükségeltetik.
- Gőzpöfögészeti tovalöködöm. A közeledés biztos jele?
- A közeledő ellés biztos jele?
- Irren ist menschlich.
- Latinra német? Tévedni veszélyes (avagy nem szül gyáva nyulat Núbia párdu
ca).
- Az avagy mint idegesítő, elcsépelt löveg.
- Gyönyörű volt.
- A közeledés biztos jele?
- Füttyszó.
- Gyönyörű volt. A közeledő ellés biztos jele?
- A szőrtépés.
-É s ?
- És a bekészített alomanyagokból való fészeképítés.
- Fészekkészítés.
- Irren ist menschlich!
- A közeledő ellés biztos jele. Mit csinál az anya az ellés megtörténte után?
- Kikérem magamnak.
- Mit csinál?
- Felfalja a magzatburkot! Fel-fal-ja! Sót nyal hozzá, vizet iszik rá.
- Jól teszi?
- J ó l.
-T u d ja , miért?
- Tudom.
Mit kell csinálni a halva született fiókákkal?
Ugyanazt, mint a halva született ötletekkel.
Mi árulja el a normális szoptatást?
A csecsbimbók állapota valamint a fiókák kondíciója.
Meddig maradnak a fiókák a fészekben?
- Húsz napig.
Mikor nyílik ki a szemük?
A tizenkettedik napon.
A tizenharmadikon látnak?
- Ezek szerint.
Kritikus időszak?
A választást követő két hét.
- Ilyenkor?
Ilyenkor az elhullási görbe észrevehetően emelkedik.
Milyen az igazság?

- Bordó és plasztikus. Fehér betűkkel.
- Térjünk át a nyúl elhelyezésére és tartására!
- Ne térjünk!
- Itt én mondom meg, hogy mit csináljunk, világos? Mondtam már, hogy MIND
JÁRT KIUGRASZTJUK A NYULAT A BOKORBÓL.
- Nem megy.
- Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál.
- Ez az ember tragédiája. Kényszeríteni nem bír!
- Azt tényleg nem.
- Csak zsarolni. Kistenyésztők és nagyüzemek nyúltelepi részére egyaránt csen
des, nyugodt területet kell kiválasztani. (!)
- Halkabban!
- A kiválasztott hely szélvédett, illetve huzatmentes legyen. Olyan, ahol a nyulakat nem éri a szél. Egyszóval ez.
- Mi zavarja a nyulat?
- Hirtelen zaj, idegen lény stb.
- A ketreceknek számos követelményt kell kielégíteniük. Egy?
- Hagyjuk.
-E g y !
- Egy meg egy az egyenlő, védjék meg a nyulat az időjárás viszontagságaitól.
- Kettő?
- A nyulak ne tudjanak kiszökni.
- Három?
- Más állatok ne tudjanak bemenni.
- Négy?
- Nyulak szigete. Legyenek könnyen kezelhetők.
-ö t?
- A méretek legyenek összhangban a fajta testnagyságával, biztosítsanak bizo
nyos minimális mozgási lehetőséget.
- Oxigénfogyasztás?
- 500-650 ml/ó/élősúly kg.
- Széndioxid-termelés?
- 450-60Ó ml/ó/élősúly kg.
- Hőleadás?
- 3 - 4 kal/ó/ élősúly kg.
- Napi bélsármennyiség?
- Hagyjuk a fenébe!
- Napi bélsármennyiség?!
- 170 g!
- Évi bélsármennyiség?
- 50 kg!
- A napi vizelet mennyisége? Hé, mit csinál maga?! Halló! Halló! Istenem...
A dramatizálás művészete, hajlékony, rugalmas dresszúra, eklektikus CUNICULUS VITIOSUS. Mozaik?
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Digresszió és a dübörgő D-k sorában történő biztos valamint gyors közeledés
a diliflepnihez. Vihar vagy zivatar? Zivatar csapkodja az ablaküveget. Állítólag
a leglátványosabb időjárási jelenség. Biztos, hogy semmi köze az egészhez, de
dübörög, csattog szüntelen. A villámlások létrejöttéhez óriási villamos erőtér szük
séges. Mindez, írja valahol, mindez egy egészen különleges, roppant különleges
felhőképződményben jön létre, melynek neve zivatarfelhő, melynek semmi köze,
de tényleg semmi köze az én áhított és mégse áhított nimbuszomhoz. Az én nem
létező, szürke és még pikkelyes nimbuszomhoz, mely úszóhártyával fog úszkálni
a pocsolyában, a ragyogó pocsolyában. Nem uszony, úszóhártya, nem kopoltyú,
tüdő, de pikkely, csillogó aprópénz. Nimbusz-grimbusz. Úszunk a víz alatt is, míg
a tüdőnket ki nem ürítik a ravasz, de tökéletlen csövecskék. Úszunk a víz alatt,
míg fejünket bele nem verjük valamibe. Úszunk a víz alatt, míg ki nem fognak
bennünket. Úszunk a víz alatt, míg ki nem vet bennünket. Úszunk, úszunk,
úszunk, míg meg nem kívánjuk kidugni a fejünket (csak ne akkor jöjjön, nehogy
épp akkor jöjjön arra a motorcsónak, melyben ott ülünk hátul vízhatlan, méreg
zöld csizmában, kirándulni megyünk egy csinos horgászfelszerelés társaságában,
s halljuk saját fejünk csodálatos koppanását). És még vannak emberek, akik öszszekeverik a vihart a zivatarral, akik szemébe port hintenek azok, akik segget
csinálnak a szájukból, holott csak akkor beszélhetünk viharról, amikor a szél se
bessége meghaladja a másodpercenkénti tizenöt métert, ami óránként ötven kilo
métert jelent, s ha a szél sebessége meghaladja a százhúsz kilométert, akkor ba
rátom, édes/jó barátom már orkánról beszélhetünk, dühöngő tornádóról, melyet
egyáltalán nem jellemez csapadék. Üres brekegés, barátom! Üres, többnyire bre
kegés. Annyi köze van az egészhez, mint annak, hogy én most - a jelen pillanat
ban acélos füstkarikákat eregetek a lámpatartóra, mint ügyetlen patkódobók, akik
nek nemlétező éberségét kijátszva talán a plaszticizmus hívei beforrasztották az
U-k nyitott végeit. Azokról beszélek itt és most, akik meg vannak győződve arról,
hogy elkapták a nyúl lábát, s míg ide-oda rohangásznak, leszaggatják a szép szí
nes zsinegeket, melyeket verejtékes munkával kötöztél össze és feszítettél ki pókjómagad a fák, a virágok, a kerítés, a kabát, a fiók, a puska, az uborka, a fog
vájó, a dió, a budi, a murokrépa, a könyv, az Uci néni, a Kodor, az utófedezte
tés, a violaszín selyemharisnya, a kumulonimbusz, a madártej, a spenót, a cipők,
a cipő gazdája, nyula és a koporsó és a felhők közt. Poszeidón és a pizza közt.
Az itt és mostot emlegetem anélkül, hogy kívánnám. Jaj, édes barátom, néha így
belenyílall a derekamba, néha úgy belenyilall a derekamba, ami valójában soha
senkit sehol nem gátolt meg abban, h o g y- képletesen szólva! - mondjuk, papírra
vesse gondolatait. Senkinek semmi köze a derékfájdalmaimhoz. Talán az idő és
a lélek transzcendens összefüggése szorít magának helyet csupán. Mondom:
csupán. Mondom: nem szabad léteznie! És nem segít, és még a kertajtó is csiko
rog, amikor belépek rajta, mert hol van már a tavalyi olaj? - s gondolok mindenre
és nem gondolok semmire, és olajat sem hozok, míg az eső az én 8-as kerékpá
rom mossa odakinn, míg én titokban egy kicsit szurkolok is, hogy csapjon bele
a villám, kit oly csúfondárosan aszinkron módon követ a saját dörgése. S a gi
gászi felhők olykor tíz-tizenkét kilométerre tornyosulnak, bennük gyorsvonati se
bességgel - ezt nem én találtam ki, ezt így írja itt - száguld a levegő felfelé.
A túl erős feláramlás mellett természetesen heves lefelé áramlás is létrejön - ezt
a zivatar kifutószelének nevezzük, postásszélnek. Mindezek eredményeként a zi
vatar erős széllel is járhat. S mi sem természetesebb, a felfújt pofazacskójú Dizzy
Gillespie - felhők után előbújik a gyermekkönyvekből bárgyún ránkvigyorgó Nap.
(Ha már itt van, tessék PIZZICATO előadni! - szól az utasítás.)

apró
istván

Az autóbuszsofőr lamentációja: - Gyorsabban emberek, gyorsabban, lyu
kasszák már azokat a jegyeket! Gyorsabban emberek, élni kell, dolgozni kell!
Mit áll ott az ajtóban, mozduljon már, minek kellett azt a jegyet annyira össze
gyűrni, most nem fér az utomatába! Gyerünk asszonyom, maga nem akar dolgozni?
Gyerünk, múlik az élet!

ingyen
adok
öt
napot
1.

nap
Körül minden szép volt. Ki tudja milyen évszak, melyik pontja a bolygónak,
ez a bolygó volt-e és a Nap volt-e, ami táplálta ott az életet?
Az embereket semmi sem zavarta meg megszokott napi rohanásukban,
talán egy kicsit még vidámabbak is voltak, mint máskor, mert mint említettem,
aznap minden szép volt. Az újságok nem hoztak ijesztő híreket, két fronton
fegyverszünetet kötöttek, a buszok nem késtek sokat és alig történt halálos kime
netelű baleset. Aznap talán egyetlen cikk árát sem emelték fel, feltűnően keve
sen késtek el a munkahelyükről, a rendőrszobákban háborítatlanul szunyókált az
ügyeletes, több beteg elhagyta a kórházakat és délután két óráig száztizenegy
újszülött jött a világra a városban, ötvenhét fiú és ötvennégy leány.
A délelőtt tizenegy óra körül született hetvenkettedik csecsemő anyja boldo
gan nézte fiának vörös, hajas fejét.

2.
nap
Körül minden sötét volt. Ki tudja milyen kor, melyik társadalom, milyen elő
ítéletek és a Nap volt-e, amely akkor ott nem világított?
Az emberek nyugtalanul aludtak, kifárasztotta őket a futkosás és a rossztól
hemzsegő nap.
Hogyan is változhat meg a világ ennyire egyetlen nap alatt? Tegnap még
barátságos volt, a ház meleg biztonságot nyújtott, a környezet sikerekkel pár
názva terpeszkedett. És ma? Az elképzelt világ hirtelen szertefoszlott és maradt
valóság.
A fiú tizenöt éves volt és álmatlanul ült a lámpa mellett.

3.
nap
Körül nem volt semmi. Ki tudja hova tűnt az idő, miért nincs tér és szükség
lesz-e még a Napra?
Az emberek egyszerűen nem voltak. Nem rohangáltak naphosszat és utána
nem aludtak, nem történt rossz és jó; nem.
Először a lányt érezte meg, majd lassan visszatért a fény, a zaj. Visszatért
a világ, de most nem volt lényeges, csak azért jött, hogy újra eltűnhessen, a zaj
jal és a fénnyel együtt, hogy csak a lány maradjon még egy darabig, s lassan
beleolvadjon oda, ahol már ő sincsen.

Ennek nem velem kellett volna történni. Nem velem és nem ma.

5.
nap
Tisztelt Uram!
Arra kérem, bocsásson meg elhamarkodott szavaimért és esetleges modortalan viselkedésemért, legyen tekintettel akkori feldúlt lelkiállapotomra. Az ö n meg
fontolt szavai indokolatlanul felborzolták mi tagadás erre kissé hajlamos idegrend
szeremet. Nem szolgálhat mentségemül, de azért megjegyzem, hogy egészen más
fajta fogadtatásra számítottam, nem ismerve a helyzetet, és az ön tárgyilagos
tájékoztatására egyszerre szabadult fel bennem a csalódás és a tehetetlenség
dühe, rám omlottak dédelgetett álmaim cikornyás romjai.
Hirtelen támadt haragom csakhamar elszállt és átadta helyét a józan meg
fontolásnak. Lerántva a színes kulisszákat viselkedésem egyszerűen nevetsé
gesnek tűnt, ma sem tudok szégyenkezés nélkül visszagondolni rá. Nyomban
tollat ragadtam, hogy bűnbánóan bocsánatát kérjem és feltétel nélkül elfogadjam
az ö n reális ajánlatát, amelyet első pillanatban annyira kedvezőtlennek, sőt sértő
nek ítéltem. Több levelet összetéptem, nem tudva mennyire is neheztel rám tu
lajdonképpen, latolgattam tettemet és mérlegeltem az ön helyzetét.
Úgy érzem, jól tettem, hogy nem hamarkodtam el a dolgot, ugyanis amint
újra és újra átgondoltam a valóságot, amelyet ö n világosított meg előttem; amint
tudatosan elemezgettem eddigi tévhitemet, az előbbiekkel egészen ellentétes
gondolatra jutottam. Elképzeltem, hogy ö nt naponta ostromolják magamhoz ha
sonló lázas fiatalemberek, kopott kabátú könyvelők, sipítozó özvegyek és számí
tó öreg parasztok, hogy ezek az emberek mind saját magukat, a sajátjukat tartják
legértékesebbnek, legfontosabbnak, és önnek hidegvérrel, megfontoltan kell vi
selkednie, végighallgatnia kitöréseiket, meggyőzni őket a valóságról. Tudom,
hogy sokan jönnek és mind azt hiszik, ők az egyetlenek (mint ahogyan én is
ritka morális hőstettnek hittem ajánlatomat), és sokat kérnek, nagyon sokat, soha
sem ismerve be, hogy amit hoztak, úgyszólván értéktelen.
Nos, Tisztelt Uram, mindezt végiggondolva nem küldtem el a levelet, amely
ben elfogadnám árajánlatát, úgyszólván lemondtam az üzletről. Most, annyi idő
után mégis tollat ragadtam, és arra kérem önt, fogadja el életemnek említett öt
napját, vagy csak négyet belőlük, ötödiknek odaadom ezt a mait, amelyet értékes
gondolkodással és e levél írásával töltöttem. Elhatározásomat nem hajtja nye
részkedés, tudom, hogy nem is hősi tett, egyszerűen ingyen odaadom őket.
Kérem szabadítson meg tőlük, mert kilógnak az életemből!
Maradok őszinte tisztelője
Lázas Fiatalember

kezeiben

gojko
djogo

Ismeri a törvényt és a bírát
Olvas és ír
Betűi gyalog járnak és lovagolnak
Ólomért nyúl saját fejébe
Szánkba, fülünkbe önti,
Nem hallani kint
A fogak hogy vacognak.
Tömlőbe fúj kezében dugasz
Kötözi és csavarja
A szűk nyíláson eltévedt golyó
Veszekedés szava nem repülhet át.
Kezeiben a mérleg és a súly
Oszt és kivon
Se határidő se számla
Ha valaki megkérdezi
Mely törvény szerint uralkodik
Leméri a mérlegen annak a nyelvét.
A késsel és lepénnyel matat
Tanúk előtt és ásztal alatt
Ami vas csizmája alá
Nem fér
- Elvágja.
Sózzad meg süssed meg
Tátsad a szád és harapjad.

vándormadarak
Szállnak a darvak
Fagyos lovasság
Szárnyak nélkül száll
Kétlábú üresség.
Felhőcskék menete
Integetnek kezeikkel
Csipkedik az avas Napot
Gurítják maguk előtt.
Senki nem meri kilőni a nyilát
Bevérezni szent szoknyáját.
Elhúznák a világ végére
És megvakítanák
Hollófekete madarak énekelnek majd
Nékünk tavaszra.

130

131

fekete
bárány
Mester, íme a fekete bárány
Fekete az apja és az anyja
fekete anyjának
Fekete tejét szopja.
Füsttel telítve vére is
Fogai mind szemfogak
Bandzsít is
Szarva is van
És nincsen csillag a homlokán.
Kit megcsókol
Fekete kelést kap az
A hajnal kinek háza előtt éri
Baj éri azt délben.
Hívod vagy sem
Nem nyalja az a sót tenyeredből
Nem trágyázza a terméketlen legelőt.
Jobban szereti a farkast mint a pásztort
Jobban a vágóhidat az akolnát
A vakvezetőt
A látnok vezérnél.
- Nyújtsad kezed néki
Ott lesz fekete fehéren.

aranybogár
Kicsiny egyagyú
Saját bőrébe bújt
Csizmájába
Eteti az állatot a gyomrában.
Az fehér vérsejtjeit szemezgeti
ő meg fogait darálja a darálóban
Sarat iszik szárízéket eszik
Kisagyát öblíti
Kefével és mosóporral.
Úgy mondják selyemhernyót nevel
Kicsiny tojásokat keltsen neki
És selyemlajtorját kötni tanítja
Hogy az égbe érjen.
Jó lenne ha megmondanák neki
Mással mérje ki a selymet
Az aranybogarat fojtsa meg ketrecében.
Ha nem tekeredik bele a szálakba
Míg ugrik át
A vastagbélből a vékonybélbe
Megeszi majd ádámcsutkáját
És fészket rak a torka alatt.
böndör p ál fordítása

csak
egy

tamkó
sirató
károly

danyi magdolnának
Dante nem volt kettő
Picasso sincs három
Én is - sajnos - c s a k e g y vagyok
történelmi véletlenek
ismeretlen rugójú eredője:
egy vakmerő életfutam!
Ki tehet róla
hogy már
kilencéves koromban a múlt kultúrák alapjaiból
csak öt lerágott csonthalmazra leltem
tizennégy évesen a futurizmusért küzdöttem
tizennyolc évesen eljutottam a XX. század irodalmi
holtpontjára
és megkezdtem a síkvers-konstrukciókat
húszévesen már az öt-érzékszerv-művészet partitúráin
dolgoztam
és elválasztottam
az euklidészi művészeteket
a nem-euklidészi kontinenstől, egy új világtól
amelyért Bolyai is küzdött
harmincévesen Párizsban - 56 soros Manifesztumom
törvényéhez csatlakoztak az új művészek legna
gyobbjai . . .
ma pedig, kétségtelen, hogy a fejlődés igazolt!
Ki vágtatott még a holnapba így?
-Senki!
És itt jön a tragédiám:
mikor a gócfertőzés, a közel-vakság és a nyomor
leszívta rólam az életerőt
és Párizsból hazarogyandó lettem
akkor
- senkit sem tudtam a helyemre
az új művészet vezérlő lelkének
kikönyörögni a világból
mert mindenki:
költő festő szobrász térművész
csak a saját életmű-szakaszát látta
- a nagy egészet
a művészet-fejlődés óriási szintugrás-egészét
-senki!
S így
bár haladt minden tovább, amerre haladnia kellett
a költők - rajzoltak
a festők - domborítottak
a szobrászok - térkonstrukciókat kreáltak és
motorizáltak
sőt megkezdődött - a „tér-éltetés művészete” is
mégis
a nagy egészből
az emberiség ma sem ért még semmit:
mi ez?
mi lesz belőle?
és hová tart mindez?
Nincs rend
nincs cél
nincs értékmérő
csak zűr van
zűr
káosz és
tohuvabohu
az avantgarde-művészetek világában

(akárcsak az atomsúlyok közt volt
a Mendelejev táblázat előtt!)
De az én Manifesztum-törvényem
rendet teremtett
rendet teremt
célokat tűz ki
és
megmagyaráz mindent!
Ám ezt valakinek
meg kell mutatni még!
Harcolni kell érte!
Ki kell fejteni mind!
De ki tehetné meg - énrajtam kívül ezt?
Hisz az új művészet „kor-lényegét"
új alakzat-özöneit
(amelyeket a régibe nem lehet bekalapálni)
a nagy folyamatot: a T Ö R V É N Y T
mely legmodernebb énemmel egy
s az életemből építettem
senki se látja
senki se érzi
senki se érti
csak én!
Nem életügye senkinek
-c s a k énnekem!
De én egyszer - megmutatom!
Kifejtem!
És küzdők érte!
(Ha sorsom még megengedi...)
Az elrendezett avantgarde-ból
kibontom a nagy ember-jövőt!
Mert bármiképpen nevezzék is
nem lehet két jövő a földön
c s a k egy:
A Z ŰRKOR!
És akkor majd meglátjátok
belsőleg érzitek
az ember újra nagyot ugrott
s az avantgarde folyam
MINDEN ORSZÁGNAK

DOLGOZOTT!

Budapest, 1970.

rengő
töprengő
szombathy bálintnak
Ha az avantgarde korlátlan futama
oly kitűnő művészet-elv lett
és oly kitűnő kultúr-irány:
VILÁGVEZÉRSÉG
- Franciaországnak
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és ha eredményeit
külföldre szakadt magyar hazánkfiainak
magyar földből indult magyar munkáit:
Schöffer, Vasarely, Hajdú, Tóth és m ások.
- átvesszük, megszeretjük, propagáljuk és
utánozzuk. . . - 10, 20, 30 éves késéssel
ekként víg világ-elsőkből fájdalmatos utánballagókká válunk

akkor
rengek rengek töprengek
(és kérdem négyszemközt halkan)
mért nem engedhetjük meg
saját visszaszakadt magyar hazánkfiainak
hogy magyar földből indult magyar munkáikkal
előre vágtassanak
-a z élre
és innen
Budapest-Központból szervezzék meg
az avantgarde most már napnál is világosabb
célját:
az Űrkor
Atomkor
Vízöntőkor
új művészeteinek létrehívását
a m űvészet-forradalm ak
levegőben lebegő
SZINTÉZISÉT!
Az én nagy élet-célomat!
Budapest, 1974.

helyzetkép 70-90
tóth gábornak
Olvasom
az onogurok 140 költőjének
(a magaméit is beleértve)
havonta 270 versét
micsoda hangszivárvány
égboltjainkon
kirak
felszámol
betakar
összeszűr
letrilláz
visszahúz
variációs szimultán lüktetés.
De, mondom
még ha mind zseni lenne is
még ha mind remekmű lenne is
még ha sikerülne is
mélyföldig legyönyörködni magunkat bennük
-mindebből
sosem fog megszületni
vágtató időnk babérja:
az atomkor művészete!
Tudom - kell ez.
Mi nd.
Nyelv ünnep.
Szélességvirágzás.
Világít. Éltet.
De mért nem juthat szóhoz
a merőleges is?
Az abszolút új.
Hiszen annak
aki láthallküzdél
ha művész
avantgarde-harcos
ha a történelem feszül ereiben
csak egy lehet a célja:
jövőnk
ma
1970 - 80 - 90 - ben
a dimenzionizmus törvény-vonalán
az új szintézis:
AZ ATOMKOR MŰVÉSZETE.

Budapest, 1978.

halálos
kérdések
és
egyéb
ré-buszok
Sitten sliccen spriccen. Mi az?
(Zárka-márka, himlővessző, cellafing,
macskó-zacskó, tacskó-taccs, pum-pamacs)
Grósztata prosztatája.
Iszik-e Misiké?
Herzent percent serkent.
Kecskebak, lesz-e makk?
Ellopom, Gallupom!
Lóvá teszem, jó váteszem!

tandori-tandem
1. Szept- és gazemberi ének
Költem én pénzemet. Költői napok.
Még nyínak a hölgyben a verkli-dudások,
még horkan a hárfa az abrak előtt,
de látod aszottan a térdi kalácsot?
Egy lóvakaró nyerité ide őt.
2. Aranyparti túra
A ttilalomfa lombja.
Csanádi körözvény. Hun rege
ment ment, hulla a hullaház.
Kőmolyra fordulván a dolog,
elhullt csatjában a derékszíj.

csák
máté
elvtárs
bibliája
Avicenna, te a
hagymatea, hangyafül,
viruló hangavirág, te a
szennatea, tea.

túri
gábor
el lenjaval
latok
kalandra,
költészetre
és
neurózisra

étlap
Ajánlatok:
ínyesmestereknek
nyelvészeknek
idiótáknak
költőknek
és éhezőknek
Mottó: ez szépen hangzik.
(Suzuki)
becsináltak:
Csevapcsics Anton érdemes művész
Parajos Goethe
Baklava Líviusz
Sóska Petrezselyem
Lutzerna Lutzifer

kiborotvált tojáshab
rántott szalvéta
olcsó vasárnapi szemetek
prépostmártás
durcakuglóf
helyes korhelyleves
lebegőcsülök tohonya tarhonyával
kartácsleves
csurgatott galuska
fröccsöntet
sájberli és pirgonca cujókával
taknyos tokány
csórés lecsó
Pascalpörkölt
taszi lótojás
prézlis krézli
lidérces jérce
idegaprólék
szárcsaszemetesi pácolt koporca
kormoskrumpli
muszka műszaka puliszkával
töltött tökötök
konkoly szarkaláb
gézes mézes
gyolcsgulyás
bubipiskóta
teszttekercs
borcsoroszlya
aranyeres érsekfej
mandarinos szamurájszalonna
vájdlingos bejgli
cuppanós metélt
túrós drusza
diós kanca
pincsipuncs
kölnis parfé
rákfáraó
grogos Maigret

ajvári sajtos prohászka
joghurutos mokasszinparfé
szarházi szaharin
cvikkercékla
lassú tűzön betűzött
kvártélyos tohonya
rántott porrongy Kuglmeister Kuglóf módra
bundás raguza
zöldségkrokott
hasas dereglye
ó ó rozi
pumpafelfújt
pirított Szervátiusz
lepkeparaj
tormás ciróka
pruszlikos ruszli
mokány tokány
marha
szegy és vagy
ürünyelv és bicska kirántva
puffantott puszajka
kirántott here is the shoder-shodar
fiolás karfioléit
kopasztott pöszméte
de biz mákosguba
pörgetett csöröge
túrós repkény
(Légyen bár cathalog, de tessék:
a neurózis már nem is betegség.)
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puszta

püspök
lea
versei

amilyen sivár ez a poros vidék úgy szavalnék én
üres szájjal vigyorgok
e kiégett tájra
szavaim senki sem hallja
a földre vicsorítok
és libaszarban topogok
mert tovább nem juthatok
csak a pusztán szavalhatok

félelem
miért félek én
mikor zuhog az eső
fekete macskák néha feltűnnek
de ha nincsenek bent
akkor is árnyék suhan el
miért félek így este
mikor esik az eső
és a fehér szita
meglebben az ablakon
miért félek én este tízkor
mikor ránézek az egyik macskára
a másikra
harmadikra
negyedik már nincs ötödik nem is volt
miért félek este tízkor
ha ráképzelem a lebegő szitára
azt az ötödiket
ha mégis volt

zuhanunk
ebből a kavargásból
egyszer elmenni
befészkelni magunkat
a zöld meggyekbe
beburkolózva védetten mindentől
alátétet hozott
pedig puhán is tudok írni
a létrán
a lyukacsos betonon
még a zöld meggyekben is
ha egyszer leszakadna a terasz
velem s négy macskámmal
zuhannánk utánunk a sok zöld meggy
bele a betonlyukakba

pók
az egészben az a furcsa
hogy saját magukat feszítik ki
mindegy mi közé
és hova
felfeszítik magukat
és nem szenvednek
s ő tnagyon is boldogan élnek kifeszítve
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A jugoszláviai magyar irodalom felszabadulás utáni negyedszázada egyértelrilűen arról tanúskodik,
hogy a forradalom előtti Híd-mozgalomnak szellemi életünk új, megváltozott körülményei között sem
a kisszámú „öregek” , sem az ún. középnemzedék generációvá ténylegesen soha nem ötvöződött
tagjai nem tudtak szerves folytonosságot biztosítani.
Noha két évtizeden át a Híd volt az egyetlen magyar nyelvű folyóiratunk, s így megvolt - legalábbis
elvben - a „monopol-lehetősége” , hogy maga köré gyűjtve irodalmunk minden értékesebb művelő
jét, egyedüli képviselője legyen a régi Híd mozgalmi hagyományának, baloldali társadalmi-művelődési
mozgalmiságának, lényegében az maradt, aminek B. Szabó György minősítette egykor: nyomtatvány.
Jó nyomtatvány, hasznos, értékes, az ötvenes évek legvégétől pedig kifejezetten korszerű esztétikai
nyomtatvány is - de csak nyomtatvány. Egyike a legszínvonalasabbaknak a mai magyar irodalmak
ban általában is.
Jellemző akkori adottságainkra, hogy az ötvenes évek elején, pontosabban: a Híd huszadik évfordu
lójára írt, 1954. évi köszöntőjében még B. Szabó is úgy látta, a régi Híd-mozgalom egykori feladatait
a megváltozott viszonyok között immár átvették a politikai és társadalmi szervezetek, könyvkiadó
vállalatok, lapok és rádióállomások, s így a mozgalmi Híd irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirattá
válhatott.. . 1957 néhzséban viszont, irodalmi életünk akkori zsákutcájával küszködve s már az „abba
hagyás lélektanával” is viaskodva, egyik feljegyzésében keserűen vallja meg: Híd-mozgalom nélkül
a Híd csak nyomtatvány lehet... „Megteremteni a Híd-mozgalmat. A korszerű irodalmat és művészetet
képviselő alkotók és a korszerű irodalmat, művészetet támogató olvasók közös mozgalma legyen a
Híd-mozgalom” - szögezi le programatikusan pár hónappal később, 1957augusztusában egy „el nem
hangzott felszólalás” téziseként, s az e feljegyzéshez fűzött majdani „ceruzasorok” a maguk lakonikusságában is sokatmondóak: „időközben a H/d-probléma más megoldást nyert (...) a Híd-mozgalom
életre hívása időszerűtlenné vált” ...
S miért vált azzá, holott irodalmi életünk negyvenes-ötvenes éveinek legéberebb figyelője, legtevéke
nyebb szereplője s „pulzusának” legérzékenyebb kitapintója is merőben másként látta célszerűnek?
E jelenség megvilágításához és értelmezéséhez az objektív és szubjektív adottságok és körülmények
alapos elemzése kellene. Ehelyett csupán azt a ma már nyilvánvaló tényt állapítjuk meg, hogy irodal
munkba és anyanyelvű kultúránkba a Symposion öt évvel későbbi, 1961 -es indulása hozott erőtelje
sebb mozgalmasságot - és mozgalmiságot. S inkább ösztönösen, semmint tudatosan, de ez az
orgánum lépett a forradalom előtti Híd baloldaliságának és mozgalmi hagyományainak az örökébe. Ter
mészetesen: lényegesen más célkitűzésekkel és eszközökkel, mint a nagy előd annak idején, az osz
tályharc forradalom előtti viszonyai között.

bosnyák
istván
a
cselekvő
nemzedéki
szó,

avagy
régi
jegyzetek
az
Új
Symposion
közírásáról***

De voltaképpen mi is tette mozgalmivá az elmúlt évtizedben a Symposion-nemzedék irodalmi és
kulturális tevékenységét?
Ha kérdésünkre vonatkoztatjuk a mozgalmiság Szabó Ervin-i meghatározását, akkor azt mondhatjuk,
a Symposiont és az Új Symposiont1 elsősorban az tette esztétikai nyomtatványnál többé - akciójellegűvé, mozgalmassá és mozgalmivá - , hogy munkatársi köreit kezdettől fogva egy kényszerű ön
fenntartási törekvés jellemezte. Egy nem annyira szándékos, mint inkább kényszerűen vállalt harc tu
lajdon helyzetük megváltoztatásáért legközvetlenebb „mikro-társadalmukban” , a jugoszláviai magyar
írótársadalomban. E „társadalom egyéb csoportjait” pedig - hogy továbbra is a Szabó Ervin-i termi
nológiánál maradjunk - az az „öreg” és „fiatal” tollforgató gárda és kultúrbürokrácia képviselte,
amely az ötvenes években még szívós, kitartó szorgalmazója volt annak az „adomázó, vidékies, ön
elégült, még az újat is a maga régi szokásaihoz formáló, tájhoz kötött szellemi mozdulatlanságnak",
amely - Sinkó Ervin Kontrapunkt-be\\ előszava szerint - „forradalmi jelszavak terméketlen ismétel
getése mellett is, a nagyközönség Ízlésére hivatkozva kényelmeseden el Vajdaságban".. .

1 Az újabb program-dokumentumok
közül vő.: Bányai János: Életben ma
radni (Új Symposion, 33. sz.t 2. p.) Vé
gei László: Nyílt levél Bányai Jánoshoz
(uo., 43. sz., 2 -3. p ); Bányai János
Válaszlevél Végei Lászlónak (u o .
44. sz., 2. p.)

Az induló Symposion munkatársi körének egy ilyen közeggel szemben, s vele az első lépésektől kezd
ve heves önvédelmi csatározásban állva kellett megszólaltatni azt az új szellemi igényességet, amely
az ötvenes évek végén általános társadalmi szükségletté kezdett válni a jugoszláviai magyar kultúrá
ban is. Nem kellett tehát „kitalálni” , csak erőteljesen érvényre juttatni.
Ennek az új szellemi igényességnek a képviseletében és védelmében - ami egyúttal a Szabó Ervin-i
értelemben vett csoportérdek védelmét is jelentette - alakult ki aztán a Symposion-nemzedék kohé
ziós ereje. Az a szellemi erő, amely az időnkénti krízisek ellenére is mindig új szárnyakat kapott, ha
a szellemiségét nem, csak a harci eszközeit változtató irodalmi és kulturális ellen-tábor megfújta a
harci riadót...
A Symposion-nemzedék alkotótevékenységét azonban természetesen nemcsak ez a szociológiai
mozzanat, ez az önvédelmi kényszer, nemcsak az új szellemi igényesség szolgálatában álló érdek is
mételt megvédésének a törekvése tette mozgalmivá, a holt „irodalmiságot” meghaladóvá. Mert ma
gával hozott ez a nemzedék egy „immanens aktivizmust” is.
A jugoszláviai irodalmakban, elsősorban pedig a belgrádi és zágrábi központban - melyeknek irodalmán
és filozófiáján ez a nemzedék nevelkedett - épp a Symposion indulásának az éveiben zajlott le ugyan
is a szocialista esztétizmus” túlhaladása s egy új, a „szocrealistától lényegileg elütő irodalmi aktivizmus térhódítása. Az elmúlt évtizedben aztán kisebb-nagyobb megtorpanásokkal és „elhalkulásokkal"
ennek az „eredendő aktivizmusnak” a kiteljesedése jellemezte a Symposion-nemzedék irodalmi és
kulturális tevékenységét is. Vagyis: az alkotói szó gesztussá, tetté, cselekvéssé hevítése, az írás meg
fosztása a verbalizmustól, az irodalom politizálása.
Nem mentes ez az aktivizmus bizonyos célszerűségtől és kifejezett irányzatosságtól sem. Azonban
ezek ellenére sem minősíthető pragmatistának vagy teleologikusnak. A nemzedék irodalma, s főként
publicisztikája ugyanis azt tanúsítja, hogy ezt az aktivizmust nem valami szimplán-prakticista, „min
dent romboló” vagy „csakis építő” szándék, s főleg nem a távoli-távoli Jövőbe projektált Cél és
Világmegváltó Akarat hevíti. Hanem és mindenekelőtt: egy szabad, kreatív-emberi életforma létreho
zásának az igénye „itt és most” , ma és holnap, e konkrét térben és konkrét időben, ahol ez az akti
vizmus kifejezésre jut, megvalósul s eközben szabad teret biztosít életelemének, a létezés egyedüli
értelmét képviselő alkotásnak.
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Irodalmi mozgalmiságunk hordozója, az aktivizmus azonban nem egy egyszer s mindenkorra „meg
adott” , s a személyi különbségeket „megzabolázó” sajátosság. Már a nemzedéktudatban való meg
honosodása és közös léformakénti vállalása sem volt egyszerű folyamat, hisz az említett szerb és
horvát irodalmi ösztönzéssel szemben egy hátrahúzó, passzivizáló tényező is közrejátszott az indulás

•••Előszónak íródott az Úl Sympoaíon
szerkesztősége által annak Ktoftn iwv
be vett egyik - pubNciaiM - anto
lógiához. amelynek
a Urai pftoai
és kritikai antológiával ouywti
a
Symposion tlié v a /ubaauma (W H f
alkalmából kalfatl *oIna
a Kontrapunkl-Sytnpoaion 0 f W
„utódaként" Ai antológia-terv* mind
máig nem vatóauiu* maa, • tgry Hé
sunk Itt
meg oVW/fr

2 Vö.: Bosnyák István: Nyílt levél ba
rátomnak, avagy vallomás Niels Nielsenről (Kontrapunkt, i.m.); Fehér Kál
mán: A szökés anatómiája (ibid.); Bá
nyai János: A kőtáblákat cipelő öreg
(ibid.); Gion Nándor: A cselekvő em
ber tragédiája (Symposion, 1964. IX.
10., 13. p.); Bosnyák István: Vallomás
az ideálokról (uo., 16. p.); Végei László:
Színvázlatok a gesztusokról (Új Sym
posion, 6-7. sz. 7-8. p.); uő.: Beszél
getés a metlikai tölgyfák alatt (uo., 8.
sz., 5-6. p.); uő.: Kishitűek, árulók és
csavargók (uo., 13. sz., 10-12. p.); Utasi Csaba: Hit. Szentimentális etűd (uo.,
9-10. p.); Brasnyó István: Éberség és
válasz. Játék a tudatról (uo., 16. sz.,
12-15. p.); Fehér Kálmán: A konfor
mista erkölcs és az erkölcstelen nonkonformista (uo., 16. sz., 5-7. p.); Bá
nyai János: Ár ellen (uo., 2-4. p.).

éveiben: az iskolai és „vajdaságiasan” iskolás, végsőkig elszegényített és agyonszimplifikált marxiz
mus nem ösztönzött eléggé a cselekvő létforma programatikus vállalására. Tehát a valódi marxizmus
egyféle „újrafelfedezése” kellett ahhoz, hogy az aktivizmus életelvvé és nemzedék-platformmá váljon.
Amíg viszont e folyamat lezajlott, addig egyféle „néma párbeszéd” folyt a nemzedék tagjai között2
a „gesztusokról” , magán-krédókról, hitről és kételyről, „hűségről” és,.árulásról” , a tett és nem-tett
értelméről s a „játékról” , amit sokszor mereven állítottunk szembe a kritikai praxissal.
Aktivizmusunk így nem valami „elfogadott” , hanem kivívott, s éppen ezért hiteles platform, mely a
magán-életérzéseknek önmagukkal való szembesülése és egymás közt lefolyt párbeszéde révén lett
végül is nemzedékivé, általánossá. De nem kizárólagossá is: a személyi árnyalatok, életérzésbeli és
világnézeti különbségek kölcsönös tisztelete mozgalmiságunkat a kezdettől fogva polifonikussá tette.

II.
A nemzedék publicisztikájából a jugoszláviai magyar kultúrában - erényeivel és tévedéseivel egyaránt
- egy egyedülálló filozófiai és politikai közgondolkodás bontakozik ki.
E közgondolkodás létrejöttét meghatározta az a körülmény is, hogy a Symposion-nemzedék egyféle
„helyzeti előnnyel” rajtolt a jugoszláviai magyar irodalomban. Ellentétben ugyanis a felszabadulás
utáni másfél évtized irodalmi valóságával, e nemzedék tagjai legnagyobbrészt nem pusztán alanyi
költők, novellisták vagy recenzensek, hanem tágabb értelemben vett értelmiségiek. Akiknek tehát
szenvedélye, sőt egyféle életeleme is a gondolat. S éppen ezért: nemcsak passzív „megismerő” , de
termékeny, kreatív befogadói is lehettek azoknak a lényeges filozófiai és politikai áramlatoknak, ame
lyek köztársaságaink kultúrgócaiban az elmúlt évtizedben az elmélet síkján vívták lényegében ugyan
azt a harcot, amit a gyakorlati életben a haladó társadalmi erők vívtak az önigazgatás érvényesítésé
ért s az államszocialista társadalmi berendezés maradványainak a felszámolásáért.
A megújuló hazai marxista filozófia elsősorban ontológiai-antropológiai irányultságával hatott a Symposion-nemzedék gondolkodásmódjára, életérzésére és világnézetére. A sztálinisztikus „tudományos
filozófia” hipertrofált determinizmusaival szemben a jugoszláv új marxista filozófia is - akárcsak a
lengyel vagy a cseh - a cselekvő, a tevékeny embert teszi meg a marxi filozófiai gondolkodás központi1
kategóriájává. Vagyis, „újrafelfedezi” és erőteljesen kihangsúlyozza a marxizmus ontológiai-antropo
lógiai alapjait. A marxi praxis, mint az egyetemes, szabad alkotó és önalkotó emberi létezés kate
góriája, a gyakorlati/kritikai tevékenység, mint az ember nembeliségének adekvát megnyilvánulása:
az új jugoszláv filozófia elsősorban e kreatív/emberi, tevékenységre serkentő irányultságával hatott
a mi nemzedékünkre is.
A dogmatikus marxizmus, majd az egzisztencializmus passzivizáló hatása után egy új emberi létforma
lehetősége derengett fel tehát e megújhodott marxizmusban. Egy olyan tevékeny létezés lehetősége,
amellyel az ember nem puszta kiszolgáltatottként vagy egy elvont kollektívum „srófocskájaként" áll
szemben a tények zárt világával s magával az embertől elvonatkoztatott és misztifikált „Történelem
mel” , hanem gyakorlati/kritikai lényként. Akitől épp azért, mert tevékeny létformájával viszonyt teremt
vele, nem idegen a „külvilág” : nem valami tőle elvonatkoztatott s az „objektív törvényszerűségekkel”
fatalisztikusan meghatározott valóság, hanem az ő személyes, változtatásra érdemesített valósága is.3

3 Vö. pl.:,Vicsek Károly: Hipotézisek
Marxról (Új Symposion, 23. sz., 22-23.
p.); Tolnai Ottó: Axiómák a forradalom
ról (uo., 60. sz., melléklet, 12. p.); Várady Tibor: Jegyzetek a forradalmi gon
dolkodásról (uo., 59. sz., melléklet,
4 -6 . p.); Bosnyák István: Vallomásféle
a politikai forradalmiságról (uo., 2-3. p.)

Számunkra nem kétséges, hogy e tevékeny-emberi, a lét, a világ és ember forradalmi/kritikai változta
tására irányuló filozófia egyféleképp és végső soron az önigazgatás filozófiája - a kollektív individuum
ra vonatkoztatva. Vagyis, kiterjesztve minden egyes individuális emberre. Hisz nem lehet véletlen, hogy
országunkban ez a filozófia épp azokban az években affirmálódott, amelyek az önigazgatás rendszerré
válásának az évei is voltak egyúttal. Mint ahogy az sem lehet véletlen, hogy a jugoszláviai irodalmak
ban szintén akkortájt jelentkezett az új, aktivista irányzat s váltotta fel a mumifikálódó „szocialista
esztétizmust” .
Nemzedékünk publicisztikája is arról tanúskodik, hogy aktivista szellemiségét nem lehet elválasztani
ettől az általános-jugoszláv, filozófiai és irodalmi ösztönzéstől. Termékeny talajra találva a Symposionnemzedék irodalmában és közírásában, ez az ösztönzés végül is azt eredményezte, hogy a ha
gyományos „késés” és „lemaradás” után a felszabadulás utáni jugoszláviai magyar irodalom végre
termékeny szinkronba került a jugoszláv szellemi élettel.
S szembeötlő az is, hogy közírásunknak az aktivizmussal kapcsolatos másik alapsajátságát, a
kriticizmust sem lehet elvonatkoztatni a megújult jugoszláv marxizmustól. Publicisztikánk gondolati
hátterében ugyanis szintén nem nehéz felismerni a marxizmust kritikai filozófiaként értelmező filo
zófiát, mely legfőbb feladatát nem saját történetének a tanulmányozásában és értelmezésében látja,
hanem a jelen valóságnak gyakorlati/kritikai változtatásában. Aminek alapvető gondolati eszközét
minden létezőnek - tehát önmagának is - lényegi, a felszínnél meg nem rekedő, a dolgok gyökeréig
hatoló bírálatában találja meg. E bírálat gondolati módszere - kitörés a dolgok, jelenségek, tények
érvényben levő s megkövesedésre hajlamos logikájából, egyfajta „átszólás” , „átnézés” a jelen
szellemi korlátain egy emberibb jövő irányába - döntően meghatározta nemzedékünk közgondolko
dását is, miközben szembeötlően antimitikus jelleget kölcsönzött neki*

4 Vö.: Bányai János: Az akcióban levő
szó. Megjegyzések kritikánk jelenéről
(Új Symposion, 46. sz., 25. p.); Végei
László: Jegyzetek kritikánk helyzeté
ről (uo., 43. sz., 6-7. p.); Bosnyák
István: Társadalombírálat - itt és most
(uo., 13. sz.).

5 Vö. pl. Végei László utószavát Tolnai
Ottó és Domonkos István Valóban mi
lesz velünk (Fórum, Növi Sad, 1968)
c. kötetében.

A jövőre-irányultsággal kapcsolatos e közgondolkodás másik, a kriticizmusnál kevésbé hangsúlyo
zott, de mégiscsak fontos vonása: a „ konkrét utópizmus” . Se nem különleges erényként, se nem
fatális vétségként, csak le nem tagadható tényként állapítjuk meg, hogy a jugoszláviai magyar
irodalomnak és kultúrának a felszabadulás óta nem volt még egy olyan alkotóköre, amely annyira
„tiszteletlenül” viszonyult volna az adott fényekhez és meglevő realitásokhoz, mint a Symposionnemzedék. Hol a sinkói „disszidens öntudat” , hol a Lukács György-i „partizánság” , hol az „újroman
tika” 5, vagy egyszerűen csak az antipozitivizmus formájában, de tartósan jelen volt e „tiszteletlen
ség” a Symposion-nemzedék egész eddigi tevékenységében.
S ahogy közírásunk gondolati hátterében elsősorban a megújult, antisztálinista jugoszláv marxizmus
áll s ez határozza meg legerőteljesebben kritikai módszerét is, úgy nemzedékünk politikai közgondol
kodását is mindenekelőtt az össztársadalmi - politikai, művelődéspolitikai és esztétikai - jugoszláv
antisztálinizmus befolyásolta döntően.
A Symposion-nemzedék kialakulásának és szellemi felnövésének időszaka ugyanis országunkban
egybeesett a „klasszikus” és az „ú j” sztálinizmus radikális bírálatának az éveivel. Vagyis azzal az
időszakkal, amikor végleg kialakult a szocializmus sajátos, jugoszláv víziója és körvonalazódott a
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hozzá vezető politikai és társadalmi út is (a JKSZ új Programja, a JSZSZK 1962-ben elkészült
alkotmánya stb.). Semmiképp se véletlen tehát, hogy nemzedékünk politikai hitvallásának is az
antisztálinizmus az alfája és ómegája.6 Hisz a forradalmunk utáni baloldali magyar értelmiségiek közt
ez a nemzedék volt az első, amely nemcsak hogy nem Az SZK (b) P történetén-nek „rövid tanfolya
mán” nevelkedett, de annak hírét is, úgymond, épp a vehemensen antisztálinista jugoszláv politikai
irodalomból, anyanyelven pedig a legtermékenyebb magyar antisztálinistánktól, Sinkó Ervintől hal
lotta - és tanulta meg elemien utálni...
Lényeges sajátsága ennek a politikai, művelődéspolitikai és esztétikai antisztálinizmusunknak, hogy
akárcsak általában a jugoszláv sztálinizmus-bírálat, a miénk sem rekedt meg az ún. „személyi kul
tusz” felszíni „bírálatánál” . Mert a sztálinizmus jelenségét nem történelmietlenül és metafizikusán
értelmezi, nem egy abszolutizált Vezető, esetleg Vezetőség „szubjektív mulasztásait” látja benne
csupán, hanem egy egész rendszer, egy egész államtípus csődjét, „bázisával” és „felépítményével”
egyetemben. S ezért a szocializmus eszméjének és valóságának határvonalát is ott húzza meg,
ahol az egészben deformálódott, társadalmi, politikai és kulturális/művészti valóságában egyaránt
eltorzult sztálini rezsim végződik. Hangsúlyozni sem kell, hogy ennek az antisztálinizmusnak nem a
diktatórikus államszocializmus és a „liberális” polgári demokrácia az alternatívája, hanem mint társa
dalmunknak általában, a bürokratikus „szocializmus” és az emberarcú, önigazgatói szocializmus.
Mint ahogy a hatvanas évek talán egyetlen európai értelmiségi nemzedékét, úgy a miénkét sem
kerülték el az új baloldal szellemi törekvései sem. Publicisztikánk azonban arról tanúskodik, hogy
az új baloldal egyes tételeivel is áthatott közgondolkodásunk tartalmaz egy hazai, jugoszláv „több
letet” : a hagyományos nyugati baloldal passzivitásának a kritikájaként fellépő új baloldal lényeges
törekvéseinek az affirmálásán túl ugyanennek az új baloldalnak marxista igényű kritikáját is magában
hordja.7
E rokon szellemiségű, csak nagy általánosságban érintett irodalmi, filozófiai és politikai hatóténye
zők ösztönző közrejátszásával - s nem holmi mechanikus „hatásaként” ! -alakult ki végül is nem
zedékünk sajátos gondolati és politikai elkötelezettsége. Ami egyrészt hites és hitért küzdő, de nem
religiózusan hithű viszonyulást jelent a szocializmus eszméjéhez, másrészt pedig egy maximálisan
kritikus, de a minden létező bírálatának igényéhez a „taktika és módszer” adekvát megválasztásá
nak a szükségességét is hozzáadó visszonyulást a szocializmus hazai és külföldi valóságához.

6 Vö.: Fehér Kálmán: Ember és politika
ÍKontrapunkt, i.m.); Bosnyák István:
írás két tételben, mottóval (ibid.); uő.:
Theatrum mundi á la Joszif Visszarionovics Sztálin (Új Symposion, 55. sz.,
2-8. p.); uő.: Nyílt levél ifjú barátom
nak - a sztálinizmus ügyében (uo., 59.
sz., 4 -5. p.); Bányai János: Fésületlen
jegyzetek (uo., 41. sz., 12-13. p.).

7 Vö. pl.: Végei László: Tézisek a bal
oldalról (Új Symposion, 74. sz., 230237. p.); Bosnyák István: Kérdések a
nyugati baloldalról l-ll. (uo., 75. sz.,
278-283. p.; 76. sz., 324-330. p.).

III.
Közírásunk egymagában, nemzedékünk költészete, szépprózája és kritikairodalma nélkül is képes
megcáfolni azt a tíz év múltán is fel-felbukkanó fámát8, hogy e nemze^-k tevékenységét a „talajtalanság” , a valóságunktól való „elfordulás” , „az életből való kiválás” és elvonulás jellemzi egy állítólagos
„irodalmi elefántcsonttoronyba” . E nemzedék közírásában ugyanis egész sora jelenik meg azoknak
a fontos problémáknak, amelyekkel foglalkozva a legkézzelfoghatóbb tanúságát adta, hogy igenis
igényt tart rá, hogy jelen legyen, s cselekvően legyen jelen szűkebb és tágabb társadalmi közegében,
hogy kreatív módon vegye ki részét mindazoknak az életkérdéseknek a felvetéséből, kritikai vizsgá
latából és a megoldáshoz vezető utak kereséséből, amelyek a humán-értelmiség természetes érdeklő
déskörébe tartoznak. Szociális és politikai valóságunk égető problémái; a nemzetiségi viszonyok kér
déskomplexuma; művelődési, művészeti és irodalmi valóságunk mindennapi létkérdései: életünknek
olyan tág területei ezek, hogy közírói, „átfogásuk” már önmagában is azt jelenti, alaptalanok a nem
zedék állítólagos „valóságfölöttiségéről” szóló legendák.
De azzal még inkább tárgytalanná válnak e vádak, ha a puszta tematikán kívül figyelembe vesszük
közírásunk hőfokát is. Azt a felfokozott intenzitást, amely kétségkívül egy szenvedélyes jelenlétről,
a valósághoz-kötődés érzelmi töltéséről tanúskodik: közírásunk az objektív társadalmi és kulturális
problémákkal mint személyes, intim kérdésekkel viaskodik szakadatlanul, s nem pedig a „szakmai”
publicisztika langyos közönyével. E felfokozott intenzitás révén a gondolati elkötelezettség érzelmi
angazsáltságba csap át újra és újra, s ez a folyamat különös érzékenységgel mutatkozik meg azokban
a vallomásszerű írásokban9, amelyek az értelmiségi magatartás, az írástudói etika problémakörét
vizsgálják „itt és most” . Végső problémájuk pedig tulajdonképpen egyetlen egy kérdésben összegez
hető: Hol a helyünk, s mi a tennivalónk a „vajdasági ég alatt” ? Arról tanúskodik ezeknek az írásoknak
a belső izzása, hogy az egyéni és közösségi, a magán-emberi és nemzedéki értelmiségi helytállás a
felszabadulás utáni jugoszláviai magyar irodalomnak sohasem volt még ennyire alapvető, egziszten
ciális problémája, s hogy a „vajdasági ég alatt” ilyen lázasan, ilyen tüzes szenvedéllyel talán csak a
háború előtti Híd-nemzedék kereste a maga termékeny, emberileg és alkotóilag, tehát társadalmilag
is hasznos szerepét és feladatkörét.
E szenvedélyesen keresett s még szenvedélyesebben védelmezett írástudói etikának az alapja az a
meggyőződés, amit a nagy olasz marxista úgy fejezett ki, hogy az igazság, az igazmondás, a tények
néven nevezése nem árthat, csakis használhat a szocializmus ügyének. A feltétlen igazmondás igé
nye azonban nemcsak deklaratíve, nem puszta eszményként, de megvalósulásként is jelen van a nem
zedék közírásában. Ha elvonatkoztatunk a vizsgált problémakörök „faktúrájától” , azt is mondhatjuk,
hogy ennek a publicisztikának lényegében egyetlen alapvető s jórészt megvalósult törekvése van:
demisztifikáini az érték rangjára emelt szociális, politikai, művészeti, filozófiai, zsurnalisztikai és egyéb
hazugságokat és féligazságokat, tetten érni és nevén nevezni a nem-emberi, nem-igaz, nem-valós
lét maradványait az életvalóság egy-egy szegmentumában.
Társadalmi közegünk igaz-létének, valós-valóságának azonban - természetesen - mi sem lehettünk
„prófétái” meglátói és felismerői. Valóságlátásunkat ugyanis, különösen a kezdeti időszakban, meg
lehetősen károsan befolyásolták bizonyos „alkotmányos illúziók” .10 Ezek pedig sokszor egyenlőségjelet képzeltettek társadalmi, jogi és politikai elveink és azok megvalósulása, vagyis az eszmék és a
valóság közé. Az ifjonti rajongások, szép, de gverekded remények és illúziók termékeny túlhaladása, a
fiatalkori naivitások „kinövése” kellett ahhoz, hogy valóságlátásunkból határozottabban rekesszük ki
az „ideológiának” mint torz tudatnak a hatását, s olyannak lássuk a valót, amilyen, s ne olyannak,
amilyennek szubjektíve látni szeretnénk. Fegyveres forradalmunknak mint a történelmet már-már be
fejezett honi aktusnak a képzetétől a felismerés tudatosodásáig, hogy nincs egyszer s mindenkorra
megvívott szocialista forradalom, csak permanens forradalom létezik, amely „vértelenül” is harc, osz
tályharc; az önigazgatásnak mint alkotmány garantálta jognak önmagában való elégségességétől a
jobboldali, bürokratikus-manipulatív és baloldali, a dolgozó tömegeket ténylegesen áthatoló önigazga
tás megkülönböztetéséig; társadalmi intézményeink mindent megoldó, már-már „demiurgosz” -voltának tévhitétől a valós lehetőség felismeréséig, hogy ezek az intézmények el is veszíthetik hatékony
ságukat, amennyiben elbürokratizálódnak: a szociális problémák „észrevevésétől” a szocializmus
elveivel össze nem egyeztethető, nem munkateljesítményen alapuló szociális különbségek okainak
a meglátásáig - e néhány szélsőséges példa is jól szemlélteti, hogy társadalmi és politikai valóság
látásunk nem kis utat tett meg a teljesebbé válásig, igazabbá levésig.

8 Vö. pl.: Kolozsi Tibor: Gerold László:
Rólunk is vallanak. (Üzenet, 1971/3.
sz.)

9L. az 1. és 2. sz. jegyzetet.

10 Vö. pl.: Bosnyák István: írás két té
telben, mottóval (i.h.) és Fehér Kál
mán: Ember és politika (i.h.)

11 Vö.: Fehér Kálmán: önkritika és
szellemidózés (Új Symposion, 48-49.
sz., 25-27. p.).
12 Vö.: Végei László vonatkozó temati
kájú írásait a Képes Ifjúság Pásztázó
c. rovatában.
13 Vö. pl. Bosnyák István: A kommercializált köztársaság-nap (Új Sympo
sion, 1. sz., 32. p.); Utasi Csaba: A
bika, a bika, a bikák legnagyobbika
(uo., 68. sz., 16. p.)
14 Vö.: Bosnyák István: Kiskorú közön
ség, vagy a közönség kiskorúsítása?
{Új Symposion, 29-30. sz., 30-31. p.);
Gerold László: Ezeregy miért. A rádiódráma és a vajdasági irodalom témá
jára (uo., 33. sz., 26-28. p.); Utasi Csa
ba: Könyvkiadásunkról I—II. (uo., 41.
sz., 29-31. p.); 45. sz., 24-25. p.)
15 Gerold László úttörő munkásságát
az
Új Symposionban
(Haldokó
kisvárosi kultúra, 29-30. sz., 26-29. p;
Holnap. Tanítók a végeken, 57. sz.,
18-20. p.; Piros, 58. sz., 23. p. stb.),
valamint gyűjteményes kötetében (Ró
lunk is vallanak. Symposion Könyvek
25, Fórum, Újvidék, 1970).
16 L. a folyóirat kritikai-ankétját (43-46.
sz.).
17 Vö.: Fehér Kálmán: A keserű ..kedv
csináló” antológia (Új Symposion, 18.
sz., 28. p.); uő.: Addig is és továbbra
is: miért? (uo., 19. sz., 23. p.); uő:
Sok bába közt elvész a gyerek (uo.,
19-21. p.); Bányai janos: otagú síp,
nagy zenekar? (uo., 37-38 sz., 2-3.
p.); Bosnyák István: Otthonunk: KeletEurópa (uo., 54. sz., 19. p.); uő.: Nem
zetiségi monológ (uo., 35. sz., 4. p.).

S egyféleképp szintén az illúzióknak, a mi irodalmunkban, is kimutatható, Arany Jánosra emlékeztető
szellemi hagyománynak áldoztunk a nemzetiségi problematika szemléletében is: a nemzeti egyenjogú
ság valódi állapotáról alkotott képünket is károsan befolyásolták bizonyos „alkotmányos illúziók” .
Amelyek következtében - mint klasszikusunk hirdette annak idején - nem a valót láttuk, hanem „égi
mását” ... így például a gyakorlati egyenjogúság kérdése a történelmi jelentőségű brioni plénum előtt
szinte fel sem merült közírásunkban; jugoszláviaiságunk tudata - egy sajátos, a sztálini típusú „szoci
alizmustól” merőben különböző, önigazgatói szocialista közösséghez való tartozásunk tudata - mármár érzéketlenné tett bennünket a gyakorlati problémák iránt. Azonban a népeink és nemzetiségeink
gyakorlati - társadalmi-gazdasági, művelődési, művészeti stb. - egyenjogúságához való általános
társadalmi viszonyulás megváltozásával ez a kérdéskör is helyet kapott közírásunkban. S noha soha
sem lett akkora jelentősége, mint a szociális-politikai és kulturális témaköröknek, mennyiségileg és a
hőfok tekintetében is egyre gyarapodott. Tematikai határvonalainak tágulását - nagy általánosságban
véve - egyrészt a nyelvi egyenjogúság szorgalmazásától a nemzeti egyenjogúságnak mint önigaz
gatási, tehát nem csupán „értelmiségi” , „nyelvi” , „kulturális” , de a legnagyobb mértékben munkás
kérdésnek az értelmezéséig megtett út,11 másrészt pedig a nációnálisztikus megnyilvánulásokra való
kritikai reagálástól a nemzeti érzelmekkel történő bürokrata manipulálásnak és „saját” nemzetiségi
kádereinknek a bírálatáig12 terjedő tematikai ív jelzi. Ez az egyre táguló kérdéskör és elmélyülő szem
lélet az igazán jellemző a nemzetiségi politikánkkal foglalkozó közírásunkra.
A tisztánlátás azonban nyilván az irodalmi és kulturális problémakör vizsgálatánál volt a legkifejezettebb
publicisztikánkban. A kommerszkultúrát például kezdettől fogva a „fogyasztói szocializmus” kultúraés emberellenes szurrogátumként marasztalta el,13 s e „fenomén” szociológiai hátterére, osztály
bázisára is rámutatott. Ezenkívül állandó figyelmet szentelt a „vajdaságias” - vagy ahogy Sinkó Ervin
írta: „a forradalmi jelszavak terméktelen ismételgetése mellett” elkényelmesedett - közízlés kiszol
gálásának művelődési intézményeinkben,14 s nem adta fel az induláskor megkezdett harcot sem a
„vajdaságias” kultúrpolitika dogmatikus tendenciái ellen. S nyilván nem jelentéktelen az sem, hogy
a kommerszkultúra és művelődési életünk „elit-intézményeinek” , illetve kultúrpolitikájának a bírálata
mellett közírásunk figyelmet szentelt a művelődés bázisproblémáinak is, „rehabilitála” eközben az
értelmiségi- és faluszociográfiát.15 S megvolt a fontossága a jugoszláviai magyar irodalmi élet „higié
niájáért” folytatott tisztogatómunkának és a kritikának életképesebbé válásáért indított akciónak is,16
azonban legjelentősebb eredménynek e téren mégis csak azt kell tartanunk, hogy a jugoszláviai
magyar irodalom kettős kötődésének” a tudatát elsősorban a mi publicisztikánk mélyítette el az irodal
mi köztudatban17: annak idején az Új Symposion hasábjain affirmálódott a legerőteljesebben az a
B. Szabó-i felismerés, hogy irodalmunk mind a magyar, mind a jugoszláviai irodalmakkal szerves
kapcsolatban van, de e „ kettős hovatartozás” nem jelent felemás viszonyulást, holmi beolvadást
„ide is - oda is” ; ellenkezőleg: irodalmunk épp e kettős kötődés révén mutathatja fel legeredménye
sebben saját autochton értékeit és szervezetének autonóm voltát.

IV.
Irodalmi/kulturális mozgalmiság, antiverbalizmus, erőteljes jelenlét társadalmi közegünkben, felfoko
zott kriticizmus, az alkotó hozzáállással vizsgált problémák halmaza, akcióban levő szó - s miféle
valós eredménye lett mindennek az elmúlt évtizedben?
Kétségkívül nem olyan és nem akkora, mint a fiatalos szándékok és remények voltak. A meg-megúiuló belső krízisek, a széthúzó törekvések, az apró perpatvarok és kicsinyességek miatt - a minden
kori irodalmi élet e hagyományos „átkai” miatt - a Symposion, majd az Új Symposion akcióban levő
szava is sokszor túl erőtlen, halk, vagy éppen „bábelien” disszonáns volt ahhoz, hogy valóságos
hatóerőt képviseljen szellemi közegünkben. Erre a nyilvánvaló tényre most utólag hiábavaló lenne
holmi „objektív mentséget” keresni; szubjektív mulasztásainkra csak „magyarázatot” találhatunk, de
igazolást nem.
Azonban tompította, gyengítette, „hatálytalanította” ezt az akcióban levő szót két olyan körülmény is,
amelyet csakugyan nem lehet másnak, mint objektívnek, adottnak, történelminek nevezni: a nyelvi
elszigeteltség és a „vajdaságias” hagyományú magyar kultúrközeg.
E kettős meghatározottság azonban nemcsak gyengítette, hanem egyféleképp erősítette is az akció
ra törő - s ha meglehetősen gyér közegben is, de akcióban levő - szavunkat. Kétszeresen is meg
határozott objektív helyzetünk létrehozott, kitermelt ugyanis egy sajátosan értelmiségi jellegű és tar
talmú „meta-etikát” , amely a végső eredménytől, illetve eredménytelenségtől függetlenül is értelmet,
emberi és emberséges rezont talál a szellemi cselekvésben. Ennek az „öncélú” , „ingyenes etikának”
a buzdítása, erőt adó pátosza hallatszik ki közírásunk minden sorából és sorközéből, s élteti, erősíti
az írói „partizánság” Lukács György-i tudatát. Alkotói gesztussá, tetté, cselekvéssé hevíteni a szót,
megfosztani az írást a verbalizmustól - akkor is, ha „sokaknak” , akkor is ha „keveseknek” szól:
függetlenül a „végeredménytől” , maga e törekvés, e folyamatos szellemi „görcs” is kétségkívül méltó
arra, hogy nemzedéki élethivatás legyen a „vajdasági ég alatt” ...

I.
Az a mód, ahogy a valóság megjelenik számunkra, sors és jellem egymásra hatásából fakad. Ám
képes-e a jellem tetten érni a sorsot, képes-e letéteményese lenni a szükségszerűség és a véletlen
útjainak? Megakadályozza-e egzisztenciájának kerete, hogy félremagyarázhatatlanná tegye a sor
sot? Walter Benjámin felelete: nem az ember az, akinek sorsa van, mert a sors alanya megha
tározatlan. És nincs okozati összefüggés sors és jellem között, hisz ott van a sztoikusok örökös
bizonyossága: akinek jelleme van, annak sorsa állandó. Sorsa: a sorstalanság. De állítsuk fel így a
tézist: döntenem kell a valóság megváltoztatásának alanya felől - a priori meg kell határoznom, ki a
szubjektum: az egyes ember, vagy az empirikus közösség, amely nóta bene az egynemű értékrend
hiányában csak az egyes emberi döntések és aktusok mechanikus eredője lehet. A közösség nélküli
világállapot bűnökkel teli erdejében. Amennyiben a vagy-vagyot nem vagyok képes felfüggeszteni,
döntésemet sorsteremtő jelleggel ruházom fel, vállalva az örökös mérlegelés terhét. Mindezt akár
egzisztenciám keretén belül, mindazokkal az erkölcsi ellenérzésekkel együtt, amelyek a factum
brutusokkal szüntelenül csak a Legyen tisztító hatását szegezik szembe - anélkül, hogy szétfeszíte
nék a tényrendszerek keretét, önmagam vállalása: egzisztenciámnak mint sorstalanságnak trónra
emelése.
Beállítottságomból következik: ha vállalom alanyi mivoltomat a kollektív létformákkal szemben, tisz
táznom kell destruktív renden kívüliségem következményeit. Mert a történelmi összfejlődés szem
pontjából bármely hitvallás akár pusztán gesztus is lehet, önkényes elvek kikiáltása, sőt magának a
történelmi fejlődésbe vetett hitnek a megtagadása is. Tisztáznom kell tehát a viszonyomat az empiri
kus közösség iránt (nem véletlenül nem mondok „csak” osztályt), mégpedig az értékkollízió szín
terén, amit önválasztásom egyéni bűne okozott. Tisztáznom kell egyáltalán a viszonyomat a törté
nelemfilozófia iránt, mihelyt világra tekintésem megteremtette a racionális világon belüli irracionális
döntést - az alany és tárgy sinkói hiatus irationalisát; ha tehát az etikai teleológia parancsai beszűrőd
tek egzisztenciámba és etikus életet követelnek a közösség nélküli értékállapotok világában.
Nem ismerhetem önvállalásom mértékét. Ismerem azt a hadállást a történelem terepén, amely
megszüntetni hivatott az emberi viszonyokban uralkodó elidegenedést, az önvállalás kénkőszagát,
hogy az önvállalás ne legyen platonikus magatartás és érzékeltetésére ne a filozófiai rendszer
életképtelensége váljon eszközzé. A felismert szükségszerűség elméleti igazsága felől már a válasz
tás kijelölése is az istenítélet provokációja, önmagunk tűzbe vetése. Boldogság és igazság jogtalan
szembeállítása, egy dosztojevszkiji látásmód szerint, amely az individuális lélek számára a levezethetetlent, a végletekig vitt személytelenséget tudja a boldogság feltételének. ítélkezés ez az egyéni
üdvösség felett, az ítéltetés prizmáján keresztül.
Az individuum tiltakozása a tényállás ellen nem csupán a megismételhetetlen egyediség aktusa:
Sinkó Don Quijote útjainak tanulságaként a vágy és a politikai történelem kettősségének kirajzása,
amely szüntelenül az önmaga által bezárt individuum magányával kísért. A történelem megveti a
racionális víziók eszkatológiáját, és ezért kegyetlen bosszút áll a „pontszerű” individuumon. De
nincsen mérték. Nem lehetek önkényes a történelemmel szemben; nem lehetek önkényes a lennikellő közösség iránt. És újra Sinkó: a gondolkodásra ébredt egyéni élet síkjának örökös kötelessége
az önmaga iránti hűség. Abszolútuma a hűség. A vágy történelmében: hűség az abszolútumhoz, az
akart feltétlenség teljességéhez. Az utópia (és csak az utópia) megváltotta a jogát arra, hogy részese
legyen e hűség történetének. Ezért provokálhatja a middlesexi (gyakorlati) princípiumot, és mond
hatja rá, hogy nincs füle a teljesség dallamára. A middlesexi princípium előfeltétele az individuum
másik lehetősége: Thomas Mann Doktor Faustuséban az egyik teológus diák, Deutschlin fejti ki, hogy
csak a közvetlen, öntudatlan és reflektálatlan egység létezik igazán. Dionüszoszként, aki fél, hogy
önmaga legyen, és csak a mámor megalkuvását ismeri.
Ennyiben már az önreflexió is a meghasonlás sajátja, hisz Deutschlin tétele nem más, mint a jelen
racionalizmusába vetett feltétlen hit tanúságtétele, a reflektálatlan individuum elvvé emelt önzése.
Mert a reflektálatlan önigenlést nem érdeklik a nembeli értékek valamint a lenni-kellő közösség, a
racionalizmus iránti szenvedélye megtilt minden végeredményben való beszédet. A nembeli értékek
ben nem gondolkodó egyén ennyiben racionalizálja - ha úgy tetszik, abszolutizálja - a történelmi
pillanatot, kiirtva annak folyamat jellegét. Nem képes önmagát a közösség felől szemlélni, hisz
csöppet sem tudja elviselni az önmaga iránti kíméletlenséget. Ezerszer mondták már, .hogy a
cselekvő akaratnak mindenhol szembe kell találnia magát a bűn és mártírium áldozatával, a fizikai és
szellemi élet szétrombolásának tényével. Nos, a középkor aszkétái, mint Assisi Ferenc, ennek
szellemében ráróják magukra az önmagukkal szembeni szigort és a megpróbáltatások kegyetlen
tökélyét, de mindig csak saját egyéni üdvözülésüket tartva szem előtt. Assisi Ferenc (Sinkó mondja
•gy) egy pillanatra sem gondol más emberre mint alanyra; tűri, hogy korbácsolják és csak önmaga
érdekli, mint aki képes osztozni Krisztus szenvedéseiben. De én Malraux Antimemoárjainak alapgondolatával értek egyet: „csak” önmagam nem érdekel, még a legirtózatosabb kegyetlenség árán
sem. Ami csak nekem fontos, az nem lehet fontos. Ha önmagam akarok lenni és maradni, fejet hajtva
az igazság előtt, amely számomra a gondolkodásra való ébredéssel vált autoritatíwá.

losoncz
alpár
tézisek
a
közösség
utópiájáról

„Az utópisztikus
szellem nem bol
dog és nem boldo
gít. Est nobis voluisse satis, elég
nekünk,
hogy
akartunk - egy
részt ez a valósá
got kifejező mottó
ja minden utópisz
tikus életnek, de
másrészt ugyanez
a mondat az utó
pisztikus szájából
sose fog az ön
elégültség hang
ján
hallatszani,
mert az utópisz
tikus szellem kép
viselője önmagá
ra vonatkozóan
szükségképp
szkeptikus is, és
sose fogja bizton
tudni, hogy elég
gé akart-e, ez
azonban az ő ma
gánügye.”
Sinkó Ervin: Middlesex és utópia

II.
Az individuális lélek önnön mélységeiben tévelyeg és a létezés legmagasabb formáit keresi. Tudja,
hogy a világ megváltoztatása megkezdődött, de azt is, hogy a politikai történelem másmilyen időt
árul, mint a vágy fejlődése. „A ki nappal jár, nem botiik meg, látja a világ világosságát. Aki azonban
éjszaka jár, megbotlik, mert nincs világossága." Krisztus nem gondolt arra, hogy a tévelygő és
okosodó gondolat keresztülláthat a világosságon. Mert a túl nagy világosság megvakítja és újra
sötétséget lát maga előtt, ahol szüntelenül Szküllákba és Kharübdiszekbe botiik. Mint ahogy Nietzsche
mondta Wagnerre: jól hajózott és mégis hajótörést szenvedett. Ám látnom kell, hogy azért vesztettem
el a világosságot és azért botladozok, mert a gondolkodással ébredtem. Gondolkodásom lehet akár
istenítélet, akár adottság, ahogy ezt Adrián Leverkühn mondotta. Goethe, felfüggesztve az erkölcsi
szigort, arisztokratikus érdemekről beszél, ami nekem megkönnyítené az utat, mert megszabadítana
a tépelődés kínjaitól. De én Schillernek hiszek, aki elválasztja az érdemet és a szerencsét, hiszen
gondolkodásomnak csak én lehetek az alanya és senki más. Ha tovább hajózom a hajótörés után,
közöm lehet az etikai teleológiához —hitem mondja így —, ha nem, akkor a rezignációmat emelem
trónra, amelyhez - és ez újból a beállítottságomból ered - közöm nem lehet.

„Csupán erkölcsi
előítélet, hogy az
igazság többet ér
a látszatnál.”
Nietzsche

Utalok arra, hogy már döntöttem, önmagamat vállaltam és evvel egyetemben a küldetéssel járó
őszinteséget is, amely iszonyú kötöttség lehet. A szabadság princípiuma nemcsak az, hogy eltűri ezt
a kötöttséget: egyenesen megköveteli e szellemi megbilincseltséget, noha ezáltal zászlójára csak az
elemi érdekekkel való összeegyeztethetetlenség kerülhet. A szabadság a legmagasabb rendű kötött
ség - így mondta ezt Stefan George. Ez a mondat, amelyet Adorno oly példás következetességgel
tudott igazolni a bécsi Új Zenére vonatkozólag, merőben megmutathatja az önvállalás feszültségét.
Mert lehet-e becsületes a kételyekkel teli őszinteség? Követelhet-e konszenzust a sötétséget világo
san látó individuum, ha tudja, hogy ezzel másokat is a botlás veszélyének tesz ki, akik nem ismerve az
etikai teleológia parancsait, félredobják a valóságot; és tudja azt is, hogy megsértheti a zoszimai
követelményt, amely annyit enged mondani, amennyit mások képesek elviselni. Menőn Szókratésznek azt rótta fel, hogy mindig zavarba hoz másokat, folyton kételyeket támaszt és sötétséget teremt,
mert az örök ideák reflexeivel megmerevíti beszélgetőtársát. Ha Iván Karamazov bűnös, akkor Isten
keresésében az. Az egyén autonómiájának tudata, amely a lehetőségek ösvényén jár, az akart
feltétlenség nevében viszonylagossá kiáltja ki a praktikumot, és teljes szenvedéllyel trónra lépteti az
elkülönült moralitást, amely váltig tagadja a világállapot méltóságát. De ne feledjük, Szókratész saját
magát is zavarba hozza, önmagát is megmerevíti és nem érdekli önmaga boldogsága, mert az örök
ideák reflexei az abszolútum nyomatékával éreztetik kételyeiket az empirikus gyakorlattal szemben.
Az individuális lélek becsületessége az utópia megvalósítása szempontjából nem forog kockán, de az
etika szempontjából igen; hisz pontosan a szerves emberfejlődés követelné meg, hogy a Legyen ne
csak puszta szembenállás legyen a létezővel, hanem dialektikus anyagot bontakoztasson ki és
ezáltal megteremtse az értékszerkezetek fölé- és alárendeltségét.

1. Heller Ágnes elemzi Krisztust mint a
nembeli individuum alakját és bemu
tatja azt is, hogy az eredeti Jézus-mí
tosz mindig szemben áll a kodifikált ke
resztény vallással. (Heller Ágnes: A
mindennapi élet filozófiája. Gondolat,
Budapest, 1970.)

Azt mondtam: „csak” önmagam nem érdekel. Mégis bizonyos értelemben el kell marasztalnom
véleményemet, legalábbis annyiban, amennyiben volt bátorságom a közösséget tárgynak és nem
alanynak nevezni. Viszonylatrendszerem tisztázása már a kezdet kezdetén, mint az etikai élet
függvénye, tulajdonképpen ugyanezt jelöli ki.Csakhogy az individuális lélek nem árulhatja el önmagát,
nem szegezheti szembe a praktikummal - tétlenségét. Mert az csak az üres rezignáció passzivitása
lenne, amit - ismételten mondom - az etikai teleológia semmisnek nyilvánít és a nembeli értékekbe
vetett hit alapján értéktelenként elvet. A hallgatás, hazugság: álarc, amelynek megnyilvánulása
képessé teszi a praktikumot arra, hogy az individuumot eltévelyítse a látszat útvesztőiben. A becsü
letességnek, tudjuk, erkölcsi értéke van, de vajon egynemű értékrend hiányában ki az alanya és
melyek a módozatai értékmegvalósításának? Az őszinteség nem tűri az álarcot, a hallgatást, de a
becsületesség mértékéül nem választhatja a közösséget, az egynemű értékrend képviselőjét. Dosz
tojevszkij írja egyik levelében, hogy Iván Karamazov poémájában a Nagy Inkvizítort őszintének látja,
tehát olyannak, aki hisz eszméiben. A mérték pedig misztikus és levezethetetlen: Krisztus, aki nem
éget eretnekeket, azonos a nembeli individuummal, aki képes „önmaga átugrásának az aktusával"
(Novalis), a partikularitást és a nembeli lényeget egy síkban összefogni.1
Kálvint olvasva, mint Raszkolnyikov, én csak a prófétát irigyelhetem, aki vak szükségszerűséggel és
kivont karddal engedelmeskedik metafizikai elrendeltetésének. A várakozás vallásos tudata nekem
csak annyit mondhat: nem biztos, hogy az isteni elrendeltetés éppen engemet érint és hogy engem
választott ki arra, hogy a nembeli értékek képviselője legyek. A nevezetes Moritz Heimann-i kérdést
parafrazálva: nekem jó lehet az abszolútum, de vajon én jó lehetek-e neki? A vágy már az abszolút
felé irányuló gondolkodás önmozgása, abszolút akár önmagában is. És ha cselekvő, akkor létezési
formája a szenvedély. A szellemi szenvedély - amely minduntalan a lényegre kérdez, ám ahhoz
közvetlenül tapad, a közvetítés mindazon lehetőségei nélkül, amelyek megteremtenék az értékszer
kezetek helyes egyensúlyát. Nem tűri az extenzivitást, a történelem beszéde neki csak dadogás, és a
csoda valamint a megváltás igenlése az elsőrendű igénye. Sorsa (sorstalansága) a történelmi pillanat
hátborzongató időszerűtlensége, nem racionalizálható jellege és az, hogy idejét a folytonosan kielégí
tetlen pillanatok teszik, amelyeket a vágy igézetének hűvös verdiktje teremt. Magány és elkülö
nültség, amely - mint Adorno írta Mahler zenéjéről - sohasem érzi magát egészen otthon. A
szenvedély, mihelyt ráébred szellemi hatalmára, egyben rá kell hogy ébredjen gyakorlati korlátaira is,
mert önmagát sem ismeri igazán. Spinoza tanítása, hogy a szenvedély megszűnik, ha értelmes és
világos képet alkotunk róla. Hatp'ma tulajdonképpen a végtelen érdeklődés, mondhatnánk a reflexió
val való tökéletes egyesülés, é s ha az individuum körülnéz a világban és megtapintja lehetőségeit,
akkor a „mire képes az ember" kérdését teszi fel, amelyet Gide az ateizmus első számú impulzu
sának tart. A lehetőségek feltárásának racionális víziója nyomban összeegyeztethetetlenné válik az
arisztotelészi erkölcsi okossággal - és a szubjektív etika parancsa folytán önmagunk feletti törvény
kezéssé alakul át. Kierkegaard az individuumot abszolútummá emelte és felfüggesztette az etikát.
Ámde én tudom, hogy nem az individuum az archimédeszi pont, amely megmozdíthatná a világot. Az
individuum csak gondoskodik a világról, de úgy, hogy a világ megretten e tett súlyától. Az etika
megigazulásának meglátása még diktatórikus, mert nem veszi figyelembe, a szociális aktusok harcát
és magukkal való elteltségét. A jóllakottság és vele szemben - a blochi kitanult reményt variálva Bloch kitanult éhsége. Vagy-vagy. Az individuális lélek pártot ütve a relatív etika ellen, destruktív
renden kívüliségével a metaetikát tűzi zászlajára, még ha hisz is az eszményi elem immanens
mivoltában, amely nélkül (Dilthey szerint) a hit ostoba lenne. Ha elméleti megfogalmazásai a közös
séget mint tárgyat igyekszenek konstruálni, akkor szembe kell néznie a metaetika lehetőségeivel a
demokrácia módjaira vonatkozólag.

III.
„végemben
a
kezdet.”
(t. s. eliot:
east coker)
A sötétség és a világosság az örökkévalóság szempontjából állandó játékukat folytatják, mint Henry
Moore szabadban elhelyezett szobrain. Csakhogy a filozófus számára, Moritz Schlick szép monda
tával, sub spécié aetematis, egy valóság és egy tudomány létezik. A sötétség és világosság villódzá
sainak közegét kell megtalálnunk tehát, amely felmutatná összecsapásukat és összefonódásukat,
tisztán, anélkül, hogy bármi is rejtve maradjon belőlük. A gondolkodásra ébredt individuum sohasem
képes elsajátítani a praktikum napi parancsait, mármint hogy a világosság és a sötétség harca a
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racionális kritériumok csataterén menjen végbe és hogy rajta keresztül a „semmit sem mértéken
felül” elve diadalmaskodjon alantas trónusán. Nos, a moralistának addig nincsen köze a sötétséghez
és a világossághoz, míg fel nem ismeri és nem helyezi őket a világ szellemi régiójába, amely a
gondolat intenzív mélységétől terhes. Ez a görög Aléthia, a tisztaság oltára, amelyet Parmenidész
tökéletes körnek tartott (eükikléosz; Heideggernél: gutgerundete), amelyben a titokzatosság eltűnik és
a szellem felmutatja önmaga létezését a létben (parousia). Heideggernél a titokzatosság eltűnésének
előfeltétele a létezésnek (a lét „itt” -je, vagyis lehetőség a lót transzcendens mivoltának a megvilá
gosodására) és a gondolkodásnak mint olyannak egymásba való tartozása. De ne feledjük: a Léthe,
a titokzatosság, vagy mondjuk így, a saját magát ködösítő jelenség nemcsak a tisztaság árnyéka,
hanem az Aléthia szíve is lehet, amely az Aléthiát kiforgatja önmagából és saját fegyvereivel fogja
leverni. Ezért lehet érvényes Heidegger kérdése, mégpedig az Aléthia és az igazság viszonyáról,
amelyet Husserl nyomán a „transzcendentális szubjektivitás” (Husserl szerint az egyetlen abszolút
lét) szempontjából fogalmaz, akár Arisztotelésszel szemben is, akinél a lét mint olyan „onto-teleológiailag gondolkozik” . Igaza van, amikor azt mondja, hogy az Aléthia nem azonosítható az igazsággal,
mert a tisztaság csak a világosság és a sötétség összecsapásának a színtere és közege; ezért az
Aléthia csak előfeltétele az igazságnak.
Heidegger a létet metafizikailag gondolja el és ezért a filozófiának is metafizikává kell átváltoznia,
hogy feladatát teljesítse. Az pedig nem más, mint a „lét létezése a szubsztancialitás és szubjektivitás
alakjában .2 Ennek a metafizikának a legnagyobb érdeme az, hogy nem tűri a magától értetődőséget. Ahogy Gadamer észrevette, ezt a metafizikát meg kell kérdezni, hogy kicsoda, mert más
különben csak azt látjuk belőle, aminek látszani akar. De a moralista, tudjuk, így fogalmaz: ha
elrendeltetésem a gondolkodásra ébredés, ami mellől nem tágíthatok, ha őszinte akarok lenni - az
Aléthia ismeretében fejet hajthatok-e az igazság előtt? Amennyiben a történelem biztos mértéket
kínálna az igazság felől, azaz autoritatíwá változtatná azt, akkor konszenzust követelhetnék minden
ember számára. Addig az, hogy kimondom a kimondhatót (és nem változtatom meg a megváltoztathatót), csak azt jelentheti: beszélni a láttatás öröme nélkül. (A. Webern). önmagam nem érdekel,
csak a közösség, amely számomra az objektum, de mégis meg kell ismernem önmagamat, mások
miatt. Csakhogy én nem vagyok az értékmegvalósítás alanya és ha meg kell ismernem magamat
mások miatt, akkor ez nem a közösség miatt történik. A moralista kérdései a győztes forradalom után,
a morális forradalom lehetősége nélkül. A moralistát nem érdeklik az erkölcsi kódexek, mert azok
nem képesek az igazi dallam eljátszására, formális igazságuk és elvonatkoztatott igazságuk csak
érintheti az életet és nem bonthatja fel az emberi látásmódot. A moralista hite a tetterő maga, amely
felfüggeszt minden formalitást és mítoszt, mert a „mit kell tennünk” örökösen feltett kérdése soha
sem tűrheti a csupáncsak tenni-kényszerülés elvét. Ha elfogadja a praxist mitizáló soreli tételt, akkor
kiirtja magából az etikus életet, amire, tudjuk, hűségből és kötöttségből fakadóan képtelen.

2. Martin Heidegger: Kraj filosofije i
zadaóa miéljenja. Őemu joá filosofija?
Znaci, Zagreb, 1978.

Az individuális lélek az abszolút ismeretében fogódzóvá válik az Aléthia számára - az Aléthia
számára, amely teljes egészében metafizikává alakul át a történelem színterén. A már a marxizmus
hoz közeledő Lukács mondja, hogy a metafizikának luciferikus ismérvei vannak (Krleza az örökös
luciferikusság imperatívuszát az alkotó diszciplínák legelső ismérvének tudja), mert minden valóság
nál valóságosabb létet tételez és ezért semmi köze nincsen az érvényességhez. Ez a metafizika él és
eleven, talán nemcsak annyiban, hogy képes pajzs lenni a pozitivizmus ellen. Az 1905-ös orosz
forradalom utáni légkör, amely közismerten telve volt az antik hedonista pozitivizmussal (lásd Szanyin
hírhedt gondolatát Arcübasek regényében) a szocializmusban botrányt látott. A metafizika botrányát.
Az individuum, aki önmagát a közösség felől álmodja és nem hallgat Althuserre, aki az alany kérdését
teljesen ki akarja űzni a filozófiából, rákérdez a metafizikára, mert úgy tudja, hogy az csempészáru a
történelem vásárán. A metafizikának nincs időképzete, mint ahogy Chirico Hektorának sem. De az
utópia is itt helyezkedik el, a tisztaság otthonában, kételyre csábítva a jelen iránt. A kétely sohasem
agnosztikus, írta Bloch, és ennyiben teremtő szkepszissé kell átváltoznia, hogy az individuális lélek
renden kívüliségéből képes legyen kizárni a rezignációt. Ezért nem szabad a szkepszis tárgyával
kontemplatív magatartást szegeznie szembe, mert szóvá tenné és újrateremtené a fétiseket. Könnyű
nem-kontemplatív magatartást tanúsítani a múlt iránt, de annál nehezebb ezt megtenni a jövőre
vonatkozólag az utópia szemszögéből. Az akarat-megfeszítés, amely a jövőre irányul, nem függeszt
heti fel a jelenlétet (mégha nem is igenli azt), mert a jelen béklyóit akarja szétszakítani. „Itt ellehet
nék, de nem akarom, szeretnék amott lenni, de nem tudok; nyomorult vagyok mindkét állapotomban”3
- Szent Ágoston szép mondata híven ecseteli a tépelődő szellem makacsságát, azt, hogy az indivi
duális lélek végességének tudatában az időt nem tekintheti dinamikusnak és beteljesítőnek. Mert
pontosan az utópia okozza, hogy az akart feltétlenséget megvalósító forradalom hiányában a jövő
számunkra-valóan mint folyamat nem létezik, a jelent ismétli meg újra meg újra, a jelen béklyóit, a
viszonylagosság etikáját és a sorstalanságot. Fogalmazzunk blochi nyelven: a közvetlenség birodal
ma megmerevedik és megteremti az apokalipszis lázadását, de konstruktív nyomatékkai. Az apoka
lipszis megváltás-jellege a metafizika kelyhében fogant; hőfokát pedig az utópia lávája izzította fel.
Még ha konstruktív is, mentsvár csupán. Bloch mentsvára. Ha beengedtem ajtómon az utópiát, az
csőstül rontott szobámba és elárasztotta vakító világosságával a szoba minden sarkát, leszedve a
történelemben leiedző pókhálókat. Csakhogy a jelennel szemben nekem az utópiát kell alkalmaz
nom - így felelhetne Bloch. Én csak ajtónálló vagyok, de nem akarok a történelem udvarmestere
lenni. Míg a lényeg várat magára, addig csak ezt tehetem. Bloch azt sugalmazza, hogy az ész és a
remény kölcsönösen gyümölcsözőek egymás számára. Ám de az ész a vágy igézetében csak ments
várakat teremthet - apokalipszist és metafizikát. Nietzsche is azért veti el a szókratészi életformát,
mert szerinte Szókratész az, aki elsőként léptette trónra az észvallás tételeit, a tudatos embert, az
alexandriai tudás-mítoszt. Sesztov, a vallásos egzisztencializmus képviselője, e viszonyban az Athén
és Jeruzsálem közötti kapcsolatot látja, amelyben mindig a vallás a vesztes. Nos, a ráció tulajdon
képpeni kísértése a konkrécia princípiuma (amely még korántsem jelenti a middlesexi princípiu
mot), a tenni-kényszerülés parancsa. Ezt a buktatót a XX. századi marxista irodalom egyik legfonto
sabb művének, Lukács Történelem és osztálytudatának öntudat-modellje sem képes kikerülni. Az öntudat-modell legszembetűnőbb sajátsága, hogy felfüggeszti a pszichológiai valóságot és a tudatos
akaratot teszi a világ megváltoztatásának demiurgoszává - de éppen ezért ez a modell sohasem te
heti fel a „mit kell tenni” kérdését, mert a tenni-kényszerülés felváltja az etika helyét az értékek világá
ban. Az erkölcsi értékek Így e modell számára „idealista misztifikációvá” 4 válhatnak, amelyet úgy
mond a közösségre szomjúhozó egyén kölcsönöz praxisának lelkiismerete kedvéért. Ontológiai meg
felelője ennek az experimentum mundi teljes kizárása, vagyis a társadalmi alternatívák felfüggesztése.
Alternatívák csak az individuum számára léteznek, mégpedig csakis a tudatos akaratot illetőleg.
Eképpen e modell kiküszöbölhetetlenül egyneműsíti az élethelyzetek sokrétűségét, mivel leszűkíti a
döntési kompetencia területét. Lukács öregkori műve, az Ontológia sem mentes e veszélytől - a tör
ténelem a kikerülhetetlen egymás utániság és a törvényszerűség menete, amely egyszersmind meg
kérdőjelezi az egyén autonómiájának problematikáját.5

3. Szent Ágoston vallomásai Parthenon,
Budapest, 1944.

4. Az érték fogalmának tisztázatlansá
gát, a társadalmi alternatívák hiányát
egy „naturalista növekedéskoncepció
ban” - mint Lukács filozófiájának vitat
ható pontjait- a Lukács-tanítványok
tárták fel az Ontológiára vonatkozólag.
Ez csak azt bizonyítja, hogy az Onto
lógia koncepciója messzemenőleg függ
a Történelem és osztálytuaafoan kifej
tett nézetektől. Az egyén autonómiájá
nak kérdésköre vetődik fel: az öntudat-modell kiküszöbölhetetlen sajátos
sága ui., hogy tételezése szerint,,min
den ember, mindig, minden vonatko
zásban egyenlően képes a legkülön
bözőbb döntések meghozatalára és fe
lülbírálására" (Heller Ágnes-Fehér
Ferenc: Az egyenlőség formái, Létünk,
1979. 1. szám). Persze ez korántsem
kérdőjelezi meg a lukácsi filozófia kor
szakalkotó szerepét. Másrészt kétség
telen, hogy a legnagyobb felelőtlenség
lenne egy „Bloch kontra Lukács" té
zist konstruálni. Mindez sokkal inkább
az utóbbi időben nyilvánvalóvá vált, a
marxizmus váltságát jelző tényt jelent
hetné.
5. Lásd az előző lábjegyzetet!

Tehát, hogyan lehetne az utópizmust a társadalomalakítás rangjára emelni? Azt hiszem, ez lehetne
Bloch kérdése, csak mindig megtartva a szolipszizmus alanyának képzeteit - tudva, hogy a szoliptikus embert, ha megtalálja munkaformáját, egyszerre kísérti a szolipszizmus és a „nem-szolipszizmus” is.
6. Sinkó Ervin: Szemben a bíróval. Eg
zisztencia és látszat.
Gondolat, Budapest, 1977.

De ,,bizonyságot tenni csak vérrel lehet, ez a tanítványra is áll, aki nem feljebbvaló a mesternél” .6
Sinkó tanúságtétele - a forradalomban és a győztes forradalom után. Mert vércsöppeket csak az
alany hullajthat. Másokért és magáért. Aki bizonyságot akar tenni az igazságért, Aléthiává kell vál
toznia a legnagyobb kegyetlenség árán. Az individuális lélek egyetlen maxima alá veti cselekvését, az
etikai teleológia követelményei előtt hajol meg. De az etikai teleológia is utópia. Amely vércsöppeket
követel, mert szövetséget igyekszik kötni az abszolúttal a relatív ellenében. Ezek a vércsöppek a
szenvedés lecsapódásai, azé a szenvedésé, amely teljes egészében csak intenzív mélység lehet.
„ Rettenetes az élő Isten kezébe esni” -íg y szól Pál tanítása. Gőgös e szenvedés és nem követeli,
hogy fejet hajtsanak előtte. Nietzsche is itt rangsorolja az embereket, attól függően, hogy milyen
mélyen szenvednek. A moralistának tűrnie kell, hogy az élő Isten magába szívja őt, miközben mások,
hallgatólagosan ugyan, de halottnak nyilvánítják az egynemű értékrend abszolút voltát. A moralista
hivő, de nem követeli a hit kategorikus imperatívuszát. Zoszima sztarec mondta, hogy a mártír szeret
elszórakozni kétségbeesésével, ugyancsak kétségbeesésből. Az individuális lélek kételye önmaga
iránt csak itt jelentkezhet: mert nem frivol aktus-e a szenvedés, ha kizárólag önnön mélységeimnek
teszek általa eleget? Én frivolságon csak rafinált tetszelgést érthetek, mert nem tudok felmutatni
olyan értéket, amely előtt hitele lenne a szenvedésnek, önmagam nem lehetek mérce, a nem létező
közösség úgyszintén. Csak Isten előtt tetszeleghetek. Az individuális lélek, ha bizonyoságot tud tenni,
ha dokumentum-értéket tud szerezni bizonytalanságának, úgy hiszi, áhitatosan felidézte lét-küldetését. A bizonyoságtétel reményt kelt, ha úgy tetszik, a szenvedés teodiceáját. De ha a bizonyságtétel
nek nem tud dokumentum-értéket szerezni, akkor egy olyan cselekvésében, amelynek sorsteremtő
értéke van, már nem tetszeleghet Isten előtt, mert tetszelgései nem fulladhatnak egy kanti értelemben
vett végtelen progresszusba. Ennyiben az abszolútumot is alanynak kell tekintenem, énvelem szem
ben cselekvőnek. Pál a rómaiakhoz írott levelében írja, hogy a szenvedés tetszelgés és a reményt
éleszti újjá: „De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a
szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A
remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szemünkbe az Isten
szeretete. Amikor erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, noha az
igazért is alig hal meg valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált. ”
Az individuum önkényessége abból származik, hogy a megélt filozófiát érvényesíti'. A fiatal Lukács
nak ez a filozófia conditio sine qua nonja, de a fiatal Lukács még feladhatta a „mű vagy élet” manni
kérdését és választhatta a filozófia szellemi levegőjét a platonikus magatartás törvényei alapján. Az
utópia számára ez a kérdés nem merülhet fel, mert a vágy igézetének a szenvedélyen kívül nincs
igazi létformája. Még Bloch szektája sem áz, habár csak megfeszített akaratot kíván és a paradicsomi
közelségen alapul. Mert csak Wilhelm Meister-i torony a közösség létformáival szemben.
És legvégül a döntő kérdés: lehetséges-e ma még filozófia, avagy termékennyé válhat-e a szellem a
tények ismeretében? Mekkora árat fizet a szellem a tenni-kényszerülés konkréciójáért? Jaspers azt
mondta, hogy a filozófia célja a nyugodtság, amelyet mi a nyugtalanság szüntelen felébresztésével
szeretnénk elérni. Persze manapság igen elterjedt a hazug nyugodtság, amely ellenállóvá válik
önnön hazugságaival szemben és amelyet nem érdekel az experimentum mundi „visszaesésekkel
teli menete” . A filozófia lehetőségei feltárásának (az utópia szemszögéből), ha úgy tetszik, rengeteg
köze van Marx 11. Feuerbach-tézisének „próféciájához” , amennyiben a filozófia képes mint előlege
ző tudat hozzájárulni a megváltoztatandó megváltoztatásához. A szellem fél a nyugtalanság feléb
resztésének következményeitől, fél konszenzust követelni egy ilyen nyugtalanságnak, amely nem
biztosítja azt, hogy (Bloch nyomán) a jó ember felül fog kerekedni a gonosz világon.
Az individuum felelete: nincs rezignáció. Még ha mottó sincsen.

I.
Walter Benjáminnak, a befogadás teoretikusának életművét az egymással homlokegyenest ellenté
tes befogadások, megértések kétségkívül jobban megpróbálták, mint bárki pályatársáét. A hatvanas
évek szellemének figyelemre méltó adaléka ez a recepcióegyüttes, amelyben vetekedett vagy csak
elsuhant egymás mellett a párizsi flaszterra rendelt forradalom aktivista teológusa, a frankfurti ideoló
giakritika klasszikusa, a forradalom hivatásos és hivatalos formáihoz közelítő moszkvai látogató, a
Párizs és Berlin között szolgálatot teljesítő szürrealista bölcselő, a tragikus kultúrkritikus marxisant
álöltözetben, a zsidó Messiás-váró és a német hagyományba mélyen belegyökerezett esztéta. A
hatástörténeti és hatásszociológiai vizsgálódás nyugodt folyamatosságának Benjámin műve ellensze
gül, sorsával kényszeríti ki, hogy önmagára is alkalmazzák a hatást és befogadást megkülönböztető
tanítását. E sors döntő mozzanata a nagyon kései, viszont annál szenzációsabb fogadtatás: oly éles
és hirtelen fény vetült erre az életműre, hogy azt Benjámin emfatikus stílusában megváltó fénynek
lehetne nevezni, s azokból a legkülönbözőbb irányokból, s egyikből sem tévedésből vagy félreértés
ből, amelyeket az előbb felsoroltam.
Mit jelent a hatás és a befogadás különbsége? Benjámin sehol sem vonatkoztatta egymásra és állí
totta szembe nyíltan e két fogalmat. Rendszerellenes beállítottsága és gondolkodói természete kö
zösen szabta meg, hogy elméletei teli vannak hiátusokkal, bár jól körülhatárolhatókkal: tanítása re
konstruálni való, rekonstrukcióra számít. E feladat elvégzéséhez hasznos lesz Benjámin álláspontját
azzal a filozófuséval összevetni, aki a hatás fogalmát alárendelt és szétszórt jelentéseiből kiszabadí
totta, s a hatásösszefüggést és a hatástörténeti tudatot lételméleti alapfogalomként értelmezte - Hans
Georg Gadamerrel. Annál is indokoltabb ez, mert nagyon mély - noha Gadamer által alig észrevett összefüggések közegében mutatkozik majd így meg az ellentét.
Könnyen fölismerhetők Gadamer s Benjámin elméletének közös művészetbölcseleti célkitűzései. Amit
Gadamer 1960-ban a „tiszta” műalkotásnak, az esztétikai tudat absztrakciójának bírálataként formulázott meg, abban megpillanthatjuk Benjámin két évtizedes keresésének mozgatóját. Gadamer szá
mára is problematikus a műalkotás céljától, funkciójától, tartalmi jelentésétől való elvonatkoztatás, a
szép forma a világon, a valóságon kívüli, s csak ilyen voltában a világra visszavonatkoztatható ön
állósága - az az autonómia, amelynek neve a német klasszika hagyománya szerint a szép látszat, s
az a visszavonatkoztatás, amelynek két nagy típusában a műalkotás ősképpé vagy képmássá válik.
(Benjámin korai tanulmánya a Vonzások és választások-ró\ álláspontjának genezisét mutatja. Itt még
a forma világot varázsol, az élet harmóniává merevedik, ennek pillanatjellege van: a művészet szép
ség, s az igaz kifejezésnélküli benne. S mégis, az egész tanulmány nem más, mint egyetlen, nagy
vívódás mindezzel: a szép látszattal és annak mitologikus életvonatkozásával. Később is ugyanez a
kettő a fő ellenség számára - gondoljunk csak a politika fasiszta esztétizálásának bírálatára - , de
éppily figyelemre méltó, hogy a másik irányban sohasem kísérletezett a visszatükrözés elméletével.)
A valóságra való visszavonatkoztatás helyébe mindkét gondolkodónál egy látszólag régimódi program
lép, a műalkotás igazságtartalmának megértése, a műalkotásnak nem külön világ, hanem világlátás
módjára való felfogása. Az allegória rehabilitálása, Benjámin Szomorú/áfé/r-könyvének tette, ebből a
programból következik, s e rehabilitáció - több mint harminc év után - Gadamer nagy művének, az
Igazság és módszer-nek szintúgy sarkalatos motívuma. Ennek az igazságot szolgáltatásnak a másik
oldala a szakítás az olyan esztétikával, melynek paradigmája a remekmű. Benjámin művészetbölcse
letének nyíltan kimondott s mindig újrafogalmazott poénja ez, de Gadamernak a normativitástól elvi
okokból tartózkodó gondolatmenetéből is szükségképp következik. Az így kibontakozó művészetfilo
zófiát nem azért neveztem látszólag régimódinak, mert programjából és benne a remekmű-paradig
ma elvetéséből olyan tárgyak számbavétele következik, amelyek nagy része elavul, hiszen ugyan
ezen okból tud rendkívül újmódi is lenni, s átvilágítani frissen keletkezett s még nem kikristályosodott
művészi akarásokat. Hanem azért, mert a művészet igazságtartalmának kutatása mindkét gondolko
dót visszavezeti a művészet legitimációs válsága mögé, az ízlés konszenzusának világába. Az esz
tétikai tudat emancipációja, amely itt bírálat tárgyává válik, erre a válságra felelt, hiszen az ízlés, ha
igazolni kell, vagy relativizálódik, vagy önkényes diktatúrává változik. Gadamer találó módon az egy
séges és az életstílust is átfogó ízléssel szembe a szimultán és tartalmilag meghatározatlan minő
ségérzéket állítja. „ Esztétikai tudatként minden meghatározó és meghatározott ízlésből ki-reflektálja
magát, s ő maga a meghatározottság nulla-fokát jelenti.” (Wahrheit und Methode. 4. kiad. Tübingen,
1975. 80. old.) Az esztétikai tudat elidegenedett, a művészet közvetlen valóságigényével szemben
másodlagos voltának, vagy Benjáminnál a modern auratikus művészet bírálatának szembetűnő a ro
mantikus eredete, a művészet és az élet közötti szakadék megtapasztalása. De nem romantika ez
sem Benjáminnál, sem Gadamernél, mert a legitimációs válság mögé lépés nem a legitimációra irá
nyuló kérdés behelyettesítését jelenti az ízlés, világlátás, életstílus posztulative újraszerkesztett egy
ségével. Nem, mindkét filozófust nagyon is az foglalkoztatja, ami van, ami adott, amit előtalált: a meg
levő - ahogyan s amennyire meglevő - s nem a lenni-kellő sensus communis. Gyökeresen külön
böző megoldásuk ezért is vezeti Gadamert ellentmondásmentesen a leírás bizonyos fokú dezangazsmanjához, Benjámint pedig önellentmondásban hiátusokhoz és túlfeszítettségekhez. Másrészt, ha
kérdés irányul a mű igazságtartalmára, az nem kevésbé a legitimáció szükségletének jele, mint amenynyire e szükséglet kielégítésének módja a másik végleten a művészet kirekesztése az igaz szférájá
ból. Az igazságtartalom Benjámin számára ugyanúgy, mint Gadamer számára csak egy hermeneutikus helyzetben, a megértés párbeszédében képzelhető el, amelynek részese az alkotó, a mű, min
denki, akihez eljut és az egész történeti világ.
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Az igazság - Gadamer felfogása szerint - az, ami a hatástörténeti meghatározottságban létrejön. E
gondolat polemikus éle a bizonyosságra s bizonyíthatóságra korlátozott s a tudományos igazságfoga
lom mintájára képzett filozófiai nézet ellen irányul, minket azonban nem ez foglalkoztat. De ha ki
szakítjuk e nemcsak jelentékeny, hanem meggyőződésem szerint jogos bírálat hátteréből Gadamer
igazságfogalmát, akkor arra leszünk figyelmesek, hogy a hatástörténeti meghatározottság egyetemes
igazságán belül a különböző hatások igazságának vagy hamisságának speciális kérdése „a meg
határozottság nulla-fokához" közelít. S valóban, a hatás nem ad számot igazról és hamisról, hanem
olyan történelmi kontinuumot képez, amelyet teljes terjedelmében lehetetlen tudatosítani és még ke
vésbé legitimálni. A hatás általános fogalma szerint értékmentes, tényleíró jellegű. De mivel egyete
mes igazsága mindazokkal a módszertanokkal szemben fennáll, amelyek elvonatkoztatnak tőle (így
fogta fel Gadamer az esztétikai tudat módszertanát is), ezért a hatástörténeti összefüggés ontológiai
keretén belül Gadamer történelmi igazság-fogalma úgy értelmezhető, hogy az mindenütt létrejön,
ahol meghatározódik, ahol a reflexió a hatásösszefüggés tudatosítását és legitimálását akarja. Hogy
nem akarhatja mindenütt, azt Gadamer egy másik ontológiai alaptényből eredezteti: a reflektáló eg
zisztenciális végességéből s a reflexió ennek megfelelő partikularitásából. Viszont - s ugyané tény
okából - , ahol megtörténik a hatástörténeti meghatározottság konkrét tudatosítása, ott az megbontja
a kontinuumot, jelent és múltat - méghozzá mindig a jelen, mint szervező közép felé - összeránt: a
jelenhorizont összeolvad a múlthorizonttal. így iratik mindig újra a jelenkor meghatározottságaiból a

radnóti
Sándor
„tisztelt
közönség,
kulcsot
te
találj”

történelem. Ez a felfogás.egyszerre szavatolja az igazság történelmi voltát, s zárja ki történelmi érték
ként való felhalmozódásának, kontinuitásának lehetőségét. A történelem csak a mássá levés értel
mében lehet kontinuus. Csupán másképp érthetünk meg, de nem jobban.
A Benjamin-féle megértés-felfogással való szerkezeti rokonság még ezen a ponton is több mint föl
tűnő, de az alapvető tartalmi ellentétek is nyilvánvalóak már. Amikor Benjámin a Vonzások és válaszfáso/c-tanulmányban megkülönböztette a műalkotás tárgyi tartalmát igazságtartalmától, minőségi és
időbeli különbséget tételezett föl a kettő között. Ami éppen a fordítottját jelenti a gadameri állításnak,
és sajátos módon közelebb áll a hermeneutikus hagyományhoz: jobban, általános érvényűbben akar
megérteni, mint a korbéli megértés. Minden mű közösségével, illetve közönségével közös tárgyi tar
talmak szövedéke, s ennek szálain hat kortársai között. Ezt a hatásösszefüggést az idő elszakítja, és
rekonstruálni kell. E munka elvégzése után tehető fel a kérdés, amely a mű igazságtartalmára vonat
kozik: látszat-e ez az igazság, amelyet a hatás igazol és a tárgyi tartalmak puszta elevenségének
köszönhető, s el is múlik azok múltával, vagy pedig a tárgyi tartalmaknak a műben fennmaradó élete
köszönhető a mű igazságának? Kettős feladatról van tehát szó. Az első a rekonstrukció (Benjámin
kommentárnak nevezi), amely történelmi feladat, de a voltaképpeni filozófiai feladat előiskolájaként
értelmezhető. A rekonstrukció munkájával, a hatás tényezőinek újraépítésével ugyanis nem azt épít
jük fel, ami egykor fennállt. Ez elvileg is fölépíthetetlen, hiszen nyitott és kiterjedésének mozgó határai
vannak. E mozgó és nyitott hatásösszefüggés a rekonstrukcióban nyugvó és zárt monadikus szer
kezetté változik, amely homlokegyenest ellentétben a rekonstruálandóval, elvileg - s éppen e rekonst
ruálandó vonatkozásában bizonyosan - kizárólag tudatosított hatást tartalmaz. Ez pedig a tárgyi
tartalmak hatni engedésének tudattalan-tudatos konglomerátumával szemben tudatos, aktív maga
tartást jelent. A kommentár a múltra irányul, annak hatástartalmait tudatosítja, hozza felszínre. Csak a
második lépés, a kritika tudatosíthatja a kommentár aktivitásában munkáló kiválasztás elveit, mert ez
nem a múltban, hanem a jelenben gyökerezik. Ez a tudatosítás már egybevág a legitimáció kérdésé
vel, amely a hatásösszefüggés kiválasztásának és átvilágításának dialektikájában létrejövő, a rekonst
rukciót konstrukcióvá változtató normatív befogadói magatartás első kérdése. Hogy normája mennyi
ben igazol művészi értéket s mennyiben lép túl azon torténetfilozófiai vagy történetteológiai értékek
kedvéért, később vizsgálom meg. Most arra szeretnék rámutatni, hogy a jobb megértés imént leírt
szerkezetéből semmiképpen sem következik - mint hihetnénk - a folyamatos előrehaladás az igaz
ságtartalom megértésében. Amennyire nyugvó és zárt a múlt képe a rekonstrukció munkájának el
végzése után, annyira az a jelené. Benjámint parafrazálva azt mondhatnánk, hogy a befogadás min
denkori - gyenge - messiási esélye, hogy a jelent ne kauzális sorok átvonulásának tekintse, hanem
megállított időnek, amelynek föltett kérdésére valamely múlt, valami a múltból éppen most válaszol.
Ez természetesen nagyon határozott diszkontinuitást föltételez. Benjámin egész pályáján alkalmazott,
bár többféleképpen megalapozott monadikus módszere, s ennek bölcseleti forma-következménye a
diszkontinuitáshoz mért: éppoly nyomatékkai áll szemben a historizmus módszerével, mint a filozófiai
rendszer formájával. A diszkontinuitás, amely a jelenhez rántja a múlt egy kiválasztott részét, egy
művet, egy konszenzust, egy műfajt, s amely így a Szomorújáték-könyvben megtalált (Hermann Cohentől örökölt s átformált) kategóriával eredetté válik, Benjáminnál is a kontlnuum szövetéből bomlik
ki. ő éppúgy kontinuumot és nem fejlődést vagy haladást lát a történelemben, mind Gadamer. De
micsoda különbség ennek megítélésében, s a megértést megalapozó diszkontinuitások felfogásában!
Már a szóhasználat is sok mindent jelez: Gadamer múlt és jelen horizontjának összeolvadásáról be
szél, Benjámin a kontinuum szétszakításáról. Gadamernél a lét egzisztenciális végessége teszi le
hetetlenné a kontinuum terjedelmi átfogását, de így, egyrészt ami belőle kiemelkedik, szükségképp
mindig kissé elmosódott, másrészt ebből és csak ebből a kontinuumból emelkedhet ki. Benjámin
számára a történelem kontinuuma egynemű botrány, amelyből meg kell váltódni, s ezért szükség
képp mindig kissé túl éles fénybe állítja a kitörés aktusait. Mert megváltást ígér számára a befogadás
és megváltást a forradalom, s a kultúrfilozófia és történetfilozófia e közös nevezője - szimbolikusan Benjámin utolsó írásában, történetfilozófiai téziseiben mutatkozik meg, ahol (a 3. tézisben) arról ír,
hogy a teljes múlt, minden mozzanatában, csak a megváltott emberiség számára válik idézhetővé.
Gadamer történelme a Gond heideggeri égboltja alatt változik, Benjámin történelmét a Remény blochi
csillaga derengeti. Csak a megváltott emberiség idézheti egész múltját, de idézetek egybegyűjtése és
monásszá egyesítése a maga kis kritikai megváltásaival az igazság menedéke a világ intermundiumaiban. (Benjámin idézettúltengető furorjának, a mottók különös jelentőségének munkásságában,
s gyűjtő-voltának ez a mélyebb oka.) S mivel a kritika a befogadás modellje, közös észt kíván kép
viselni, ezért a reménynek és a menedéknek történetfilozófiai-gyakorlati aspektusa van.
A végső következtetések peremvidékéről visszatérve, hatás és befogadás egymáshoz való viszonya
a következőképpen fogalmazható meg: A befogadás tudatosított és igazolt hatás, aktív viszony tár
gyához. A hatás hagyományba ágyazódik, a befogadás új hagyományt teremt. Akár abban az érte
lemben, amelyet Jürgen Habermas Benjáminról szólva, a Tudatosító vagy megmentő kritika - Walter
Benjámin aktualitása című előadásában konzervatív-forradalmi erőnek nevezett - konzervatív alatt a
benjamini elmélet hagyományra irányuló voltát értve -, de akár még egy szigorúan konzervatív, ha
gyományfenntartó értelemben is; mert a befogadás újraalkotja tárgyát, annak társkonstituensévé vá
lik. Említettem, hogy ennek az újraalkotásnak a feltétele Benjámin számára a rekonstrukció. A hatás
vonatkozásában ez zárttá teszi a művet (műfajt, korszakot), olyan zárttá, hogy a hatásfeltárás a
korabeli tárgyi tartalmak (allegóriák, passzázsok stb.) kommentárja lesz. Nem azért, mintha Benjá
minnak nem volna tudomása továbbvezető hatásösszefüggésekről, csakhogy ez az ő szemében a
történelem üres folyamatosságának része. A maradandóság vagy az elavulás is azért jelentett oly
keveset neki, mert ezt a történelmet nem tekintette legitim kritikai ítélőszéknek. A rekonstrukció a
befogadás vonatkozásában viszont megújítja a művet. Azt kérdezi tőle, hogy melyek azok a tartalmai,
mi az a formai sajátossága, melynek révén befogadója részt vehet konstituálásában? A rekonstruk
ció, mint önmagába zárt kommentár szükségképp igazolatlan (vagy evidenciaként kezelt) ítéletre, s
ily módon előítéletre épül, arra, hogy a mű érdemes a kommentárra. Ennek az előítéletnek a kom
mentár tárgyában kell megalapozódnia, azaz beilleszkednie az olyan összefüggő hagyományrend
szerbe, mint amilyen a klasszicitás. Nos, Benjámin ezen a ponton töri fel a kommentár pecsétjét, töri
meg a belérejtett előítéletet: tárgyai, amelyeket kommentál, illetve rekonstruál, nem illeszkednek olyan
hagyományba, amely magától értetődővé tenné a rekonstrukció munkáját, mint a hagyomány affirmációját. A tárgyválasztás gesztusa új hagyomány hírnöke, s a rekonstrukció így maga tartalmazza a
zártságát fölnyitó, igazolást igénylő kérdést.
A befogadás eljárása Benjámin életművére is alkalmazható - annál is inkább, mert történetileg is
kevésbé hatott, kevésbé épült be a kultúrába, mint inkább befogadtatott egy (vagy több) új kultúra új
hagyományaként, s mert mindenki előtt, aki megismerkedett munkáival - mondjuk a Szomorújátékkönywel és a Reprodukálhatóság-i.anu\már\nya\, az egyazon időben készült (!) Kafka-esszével és
Az alkotó mint termelő című előadással -, világossá vált, hogy itt az egyszerű fejlődésrajz, a pályakép
keveset magyaráz, hanem rekonstrukció segítségével kell megérteni. Ez utóbbi annak a szellemi erő
térnek a felvázolását igényli, amely hatott Benjámin művére, s melyben az hatni szándékozott. Ke
vésbé áramlatok és mozgalmak, mint inkább egyes gondolkodók s művészek, illetve azok egyes
művei jelölik ki. Sokféle útja kínálkozik ezen erőtér modellezésének. Számomra az a négy mű jelöli ki
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a határpontokat, amelyek Benjámin egy 1929-es igénytelen recenziójában - Könyvek, amelyek meg
maradtak, ez a címe - majdhogynem véletlenül kerültek egymás mellé: Alois Riegl Későrómai művé
szeti ipar-a, Alfréd Gotthold Meyer Vasszerkezetes épületek című műve, Franz Rosenzweig könyve,
A megváltás csillaga és Lukács György Történelem és osztálytudat-a. Ez a négy mű, a művészettörténeti, az építészeti, a teológiai és a társadalombölcseleti, tárgya, illetve mondandója alapján jel
képesen Benjámin legfőbb témáinak, kutatásainak referenciapontjaként fogható fel. Rendre a kö
vetkezőknek: 1. a második tradíció, a művészetakarás és a nyitott forma; 2. a tapasztalat redukciója
és a kollektív befogadás; 3. a „beszéd-gondolkodás” és a megváltás; 4. a megváltás profanizálása a
társadalmi aktivizmus, a forradalom elméletében.

Benjámin Szomorújáték-könyve két fölismerésre épül. Az első, hogy a barokk szomorújáték ellenté
tes műfaj az antik tragédiával, s az ellentét lényege abban keresendő, hogy az utóbbi integrálja kö
zönségét, az előbbit pedig a közönség integrálja. A tragédia formájába van foglalva nézőjének részt
vevő jelenléte, a szomorújáték megértésének pedig az az útja, hogy a néző szemszögéből követjük.
Ezt nevezném Benjámin esztétikai felismerésének. A második felismerés áthágja az esztétikum hatá
rát. A tiszta esztétikai szemlélet számára ugyanis az így létrejövő forma éppen a megformáltság
hiányában szenved. Töredékes, nyers - formája a formátlanság, a paradoxia. Csak egy általánosabb
érvényű szférába való reintegráció oldja meg az ellentmondásokat. (A kifejezést Heinz Paetzold Benjamin-értelmezéséből kölcsönöztem - Neomarxistische Ásthetik. Düsseldorf, 1974. - , de szélesebb
értelemben használom.) E magasabb szféra a Szomorú/áfé/c-könyvben a teológia. Mindkét állítás a
klasszikus hagyomány, azaz a normatívvá tett esztétikai recepció ellen van kiélezve, amelynek esz
ménye a kerek, megformált mű, világa a profán szépség. A forma tökélye és a műalkotás (művészet)
önértéke tehát az a két pillér, amelyet kikezdve Benjámin megrengeti az esztétika épületét. Látszólag
arra szorítkozik, hogy kidolgozza a klasszikus eszmény egy történelmileg létrejött ellendarabját. Még
is, tévedés volna azt hinni, hogy az ebből származó művészetbölcseleti következtetések radikális
végigvitele későbbi fejlemény Benjámin munkásságában. Megkülönböztethető ugyanis két fokozat a
vizsgálódásban, a történeti rekonstrukcióé és a kritikai befogadásé.
A történeti rekonstrukció a második tradíció kidolgozását jelenti. A drámairodalom egy bizonyos cso
portja - a Szomorújáték-könyvben a német barokk drámák, amelyek rokonsága azonban más korok
egyes drámai zsánereivel jól látható - a reneszánsz, illetve a klasszicizmus újarisztoteliánus mértékrendszerén a tragédiához mérve egyszerűen az ügyetlenség, a kifejletlenség vagy a dekadens szét
zilálódás bűnében marasztalható el. A mérték elvesztése, a mértéktelenség s az ennek megfelelő
rossz ízlés vádjával szemben Benjámin a historizmus kérdését veti fel: megvizsgálandó, vajon való
ban az volt-e annak a kornak a normája, amelyet számon kérnek tőle, vajon azt a művészetet akarták-e, amelynek mértékével szembesítik. A kutatás eredménye új kapcsolatrendszer: a szomorújáték,
a nem-tragikus dráma műfaja olyannyira elszakíttatik a tragédiától, hogy az utóbbi az antikvitás ka
ranténjába kerül, az előbbi pedig epikus műfajokkal, allegorikus jel-olvasatokkal (képpel és írással
egyaránt), misztériumokkal, balettel stb. jut közeli rokonságra. A kultúra történetének nagy és rejtett
vonulata bontakozik ki, amelyet győzedelmes kultúreszmények elnyomtak, s amelyek aktualitását az
expresszionista dráma, Hofmannstahl, majd Brecht hasonló stilizációs törekvései jelezték. S a hagyo
mány éppúgy, mint aktualitása túllép a drámai műfajon, a nem tragikus drámától különválva is föl
fedhetjük másik csomópontját, az allegóriát. Ez Baudelaire lírájának megértésében játszik majd nagy
szerepet. Végül a második tradíció egy harmadik csomópontjának összekapcsolására az előbbi ket
tővel valóban csak később, Benjámin emancipatórikus társadalomkritikai fordulata után kerül sor. Ez
a krónikás-fabulás elbeszélő műfaj. A szomorújátékok epikus anyaga, a krónikák, mesék affinitása az
allegóriához elegendő alapot kínál erre az összefüggésre, ezért itt az akadály valóban világnézeti
természetű volt. A Szomorújáték-könyv a második tradíciót az emberi természet szenvedésének, a
történelmi sors önkényének dokumentumaként kezeli, s éppen így állítja szembe a szimbolikus-klaszszikus tradíció a művet e folyamatból kiemelő, elkerítő gyakorlatával. A hanyatlástörténetnek, amelyet e
hagyomány elénk tár, van üdvtörténeti megfelelője, de transzcendens, ezért érthető meg csak a
teológiából. Benjámin említett fordulata az üdvtörténet szekularizálását jelenti. Csak e fordulat után
merülhet fel a második tradíció kétirányú lehetősége, hogy nemcsak a történelem természettörténetjellegű örök hanyatlását, üres kontinuitását fejezheti ki, hanem e folyamat evilági, chiliasztikus
megállítását is. A nem-tragikus dráma hőse az első változatban azért nem tragikus, mert jelleme nem
határozza meg sorsát, ki van szolgáltatva külső meghatározottságának. A mártír vagy a zsarnok, a hű
szolga vagy a cselszövő ebben a világkonstellációban nincs távol egymástól. A második változatban
azért nem tragikus a hős, mert túllép a tragédián: ravaszsággal és bölcsességgel, gondolkodóként
reflektál a társadalom ellentmondásaira. Pontosan ez volt az a lehetőség, amelyet Benjámin Brecht
drámáiban meglátott: a bölcs embert, mint drámai hőst, aki nem kiszolgáltatott sorsának, mert
átvilágítja azt. Ez a típus kapcsolja Benjámin számára a második tradícióhoz a fabula-elbeszélés
műfaját, mert csak ő beszélheti el az általánosítható tapasztalatokkal s életbölcsességgel megrakott
történetet. A nem-tragikus drámához hasonlóan ez a zsáner is kétirányú, bár más tartalommal:
egyszer (például a Leszkov-esszében) - Lukács György ifjúkori regényelmélete eposz-fogalmának
kistestvéreként - elveszett lehetőség, másszor (Kafkáról, Brechtről szólva) visszatérő lehetőség. A
körforgásban való visszatérés jellemzi Benjámin szerint a történelem üres folyamatosságát. Modellje
a divat, amely újként nyúl - ugrik - vissza a régihez. Mégis - ugyanarról az ambivalenciáról van szó,
mint az előbb - , ebben az örök körforgásban a menekvés motívumait kereste, sőt, történetfilozófiai
téziseiben a divat „ugrásának” modelljét fölhasználta a forradalom dialektikus ugrásának elképzeltetéséhez is. Valóban, a menekvés lehetősége Benjámin számára egy dialektikus elven nyugszik, a
nehézségek leküzdésén a nehézségek halmozása révén. Ezért tért vissza a kommentár formájához,
hogy a benne rejlő előítélet és tekintélytisztelet segítségével szabaduljon meg mindkettőtől, ezért
vetette reményét a nem-tragikus dráma formáiba, hogy a benne rejlő kreatúra-jellegű emberi élet
átvilágításával szabaduljon meg ugyanattól, ezért bízott a fabula-jellegű elbeszélésben, hogy a benne
rejlő áttetsző életviszonyokat s egyszerű élettanulságokat a velük ellentétes tapasztalatok és a
tanácstalanság világával megütköztethesse (Kafka), vagy (Brechtnél, a nem-tragikus formát kiegészí
tő módon) meggyökereztesse ugyanabban a világban. (Azok között a különös vonzások és választá
sok között, amelyek a fiatal Lukács elméletei és a benjamini gondolatok között fennállnak, az egyik
legfontosabb Lukács nem-tragikus drámaesztétikájának korrespondenciája a Benjáminévá!. E művet
- A „románc” esztétikáját - nemrég adták ki először magyarul. Lukács György: Ifjúkori művek.
Budapest, 1977. 784. skk. Fehér Ferenc elemezte A dráma történetfilozófiája, a tragédia metafizikája
és a nem tragikus dráma utópiája című tanulmányában. Irodalomtörténet 1977. 1. sz. 94. skk.)
A régi és az új örök ugrásokban elképzelt viszonya rendkívüli nehézségeket állít a történeti-tudomá
nyos általánosítás elé. S nemcsak ez az egyetlen akadálya annak,.Iiogy Benjámin megálljon az első

fokozatnál, s a második tradíció történeti feldolgozásában lássa programját. Ahogyan például Mihail
Bahtyin tette volt, aki éppily széles második tradíciót ragadott meg a népi nevetés-kultúra fogalmá
ban. Csakhogy annak jól tisztázható - bizonyos mértékig komplementer - viszonya van az első
tradícióhoz, s ennélfogva szabatos kutatási terve, s világosan kivehető az az értékrend is, amely
megalapozza a történeti kutatást, nevezetesen egy új szempontokkal gazdagított realizmuselmélet. A
kultúra és a művészet fogalmának e szolid kiszélesítésével szemben Benjámin új kultúra- és mű
vészetfogalmat propagál, s ennek az a kalandos történeti módszer felel meg, amely tartalmazza
ugyan a hatásösszefüggések mikrológiai rekonstrukcióját, de nem integrálható egy olyan történeti
felfogásba, mely elvileg minden jelenséget képes értelmezni. Hiszen tudjuk: szerinte a teljes rekonst
rukciót csak a megváltott emberiség végezheti el, az aktualitás pedig mindig pontszerű kapcsolatot
létesít múlt és jelen között. A második tradíciónak nincs - még nincs - kontinuitása, a vonulat
valójában legföljebb imitt-amott föltáruló rejtekösvényt, vagy még inkább csillag-konfigurációt jelent. A
vele szembeállított első hagyomány folyamatossága pedig üres és hamis. Ily módon hatalmas űrök
keletkeznek a művészet történetében. A tragédia valóban karanténba zárul: semmit nem tudunk meg
arról, hogyan fogadható be ma, amikor nem az a közönsége, amelyet egykor integrált. Vagy említsem
Shakespeare-t. Az ő életművéből csak egyes jelenetek, netán egyes művek maradhatnak meg a
második tradíció benjamini interpretációjában. A német klasszika pedig éppúgy sötét háttere az
allegória alakjának, mint szolgált az allegória a Goethe-kor szimbólum-fogalmának elütő hátterül.
S ez következetes így, mert Benjámin nem az értéket vonja kétségbe, hanem a művészi érték
fogalmát bírálja az aktualitás nevében. Korai felismerése, hogy a műalkotás történelmi élete nem
őrizhető meg az extenzív művészettörténetben, hanem csakis az intenzív interpretációban. Az interp
retáció hiányai nem az érték, hanem a történelmi aktualizálhatóság hiányait jelentik. Az ilyen ér
telemben vett értékkritika nem áll meg bizonyos művészetfogalmak, mint örök értéknormák bírá
latánál, hanem szerepet kap az új művészetfogalmon belül is. A német szomorújáték a maga öszszeségében - mondja Benjámin - tökéletlenségében inkább kifejezi korának művészetakarását, mint
ugyanannak a műfajnak egyedi remekművei, Calderón darabjai, mert az utóbbiak éppen megformáltságukkal, a probléma játékos lekicsinyítését, zártságukkal elkerítését és látszatszerű megvál
tását érik el.
Ez az értékkritika ahhoz a művészi értékekkel szembeni bizonyos fokú módszertani közömbösséghez
kapcsolódik, amelyet Alois Riegl kezdeményezett a művészettörténetben, ő szakított a művészi
hanyatláskorszakok felfogásával, s ezzel új hagyományra mutatott ott, ahol addig csupán furcsasá
got és romlást láttak. Ennek azonban az volt a feltétele, hogy érdeklődése az egyedi műről a művé
szetre, illetve a művészetet és közönségét egybefoglaló fenoménre irányuljon, amelyet művészet
akarásnak nevezett. A művészetakarások történetét ő elsősorban az érzékelés történeteként fogta
fel, s lehetőségeiből fogalmak olyan rendszerét építette ki, amelyek kombinációjaként értelmezhetők
az egyes művek, másrészt változásukból, módosulásukból történeti tipológia alkotható. Anyagát
a képzőművészetnek abból a köréből vette, amely kollektíve recipiált és bizonyos mértékig sorozat
szerű, tartalmazza a megismételhetőség lehetőségét (építészet, szőnyegművészet, ornamentika,
csoportportré stb.). A kiválasztott anyag szoros - mondhatni szűk - megfelelése az elméleti elő
feltevéseknek lehetővé tette, hogy Riegl a szigorú történettudomány keretei között foghassa fel
saját munkásságát, sőt, szcientista önfélreértése addig terjedt, hogy az említett módszertani érték
közömbösség okán a pozitivista historizmushoz közel állónak tekintette magát. Valójában az eszté
tikai értékek helyére történetfilozófiai értékdilemmák lépnek, amelyek Rieglnél zárójelbe kerülnek.
A zárójeleket egy lehetséges módon Benjámin bontotta fel. Mert arra a kérdésre, amelybe újra és újra be
leütközünk az első fokozat, a történeti megközelítés, a rekonstrukció ismertetése közben, ezen a foko
zaton nincs is válasz. A történettudományt tudományelőttes evidenciák és történetfilozófiai értékválasztások meghatározzák kívülről, de immanens módszertana nem felel a tárgy aktualitására
vonatkozó kérdésre.
A Szomorújáték-könyv vizsgálódásának második fokozata a befogadás: az aktualitás, illetve az aktu
alizálás. Régi korok művészetéről szólva az egyedi mű maradandóságát, érvényességét nevezzük
esztétikai aktualitásnak. Benjámin azonban ezt nem fogadja el megingathatatlan tényként. S ezzel két
olyan úton indul el, amelyet rendszeresen sohasem különített el, s amely épp elkülöníthetetlen,
egymást hol cáfoló, hol erősítő voltában mutatja a Benjámin gondolkodására jellemző ambivalenciát.
Az esztétika (művészet) transzformációja az egyik út, az esztétika transzcendálása (a művészi
korszak vége) a másik. Ha Benjáminra csak durván, olvasóira annál inkább áll, hogy a Szomorújátékkönyvből kiinduló kettős tendenciát a Brecht, Kafka, Baudelaire-exegézisek az előbbi, a Reprodukál
hatóság-tanulmány az utóbbi irányba értelmezte. Habermas említi, hogy Benjámin ambivalensen
viszonyul az aura elvesztéséhez. Nevezzük röviden az aurát a műalkotás, vagy bármely tárgy,
ember egyszeriségének, individuális levegőjének: a hozzá való viszony kettősségének forrása az, hogy
a már ismert benjamini dialektika szerint az aura elvész, de visszatér - visszatér ugyanis a meg
váltás egyszeri aktusában. Ha összevetjük a boldogságnak azt a képzetét, amelynek általánossá
válása a megváltás profán értelmét jelentette Benjámin számára, a természetes tárgyak aurájának
leírásával (a 2. történetfilozófiai tézist a Reprodukálhatóság-tanulmány III. fejezetével), majdnem
azonos jelenségről olvashatunk. Az ellentmondás az aura elvesztésének és visszatérésének igenlése
között föloldható volna a kitaposott úton, amelyet Schillertől a fiatal Lukácsig, Blochig és tovább
sokan bejártak, felfogván a művészetet (az auratikus műalkotást) az emberiség utópisztikus ottho
nának, emancipációra nevelődése eszközének. Volt, aki át is értelmezte így Benjámint: Wilhelm
Höck, A művészet, mint a szabadság keresése című érdekes könyvében (Köln, 1973). Valójában
Benjámintól idegen ez a felfogás, s éppen ellentétes álláspontját jól mutatja az a csekély különbség,
amely mégiscsak fennáll előbb említett két aura-leírásában. Riegl nyomán a tér-idő érzékelés kate
góriái hordozzák az ellentétet: a műalkotás, a természeti tárgy aurájának egyszerisége abból adódik,
hogy valamely távolságot hoz közel egy pillanatra, s „távolság marad, bármennyire közeli is legyen” .
A boldogság egyszerisége a megváltás pillanatjellegéből adódik, s a közelséget, amelyet meg
teremt - az interszubjektivitás és nem az objektiváció vagy az objektum közelségét - többé nem
veszi vissza. A műalkotások és a természet világa ebben a különbségben démonikus, sorsszerű
arculatát mutatja, a megváltásnak beválthatatlan ígéretét, hamis látszatát kínálja. E gondolat nem volt
idegen a fiatal Lukácstól sem, habár korai esztétikáiban mindig az ellentétes irányból, a műalkotások
érvényes létezéséből indult ki. Aggályának - amely Max Weberrel közös volt - dokumentuma Max
Weber tanulmányának, A tudomány mint hivatás-nak egy Lukácsra hivatkozó és vonatkozó passzusa:
„A műalkotások létezése adott tény az esztétika számára. Tisztázni igyekszik, milyen feltételek
mellett következik be ez a tényállás. De nem veti fel azt a kérdést, hogy a művészet birodalma
esetleg nem a diabólikus gyönyörűség birodalma-e, egy evilágból való birodalom, amely azért
legmélyebb bensejében istenellenes, és a maga mélységesen arisztokratikus szellemiségénél fogva
felebarát ellenes. Nem kérdezi tehát, legyenek-e műalkotások." (Állam - Politika - Tudomány.
Budapest, 1970. 143. old.) Benjámin éppenséggel ezf kérdezi. S erre válaszol - kétféleképpen:
egyszer - a művészet radikális átfunkcionálásával - tagadólag, másodszor - a stilizációs elv radi
kális átfunkcionálásának feltételéhez kötve - igenlőleg.
Az esztétikai érték bírálata mindkét válaszban a művészet reintegrációjával függ össze. Voltaképpen
minden azon múlik, hogy az az általános, amelybe a művészetnek (műalkotásnak) reintegrálódnia
kell, ha el akarja kerülni a démonikus, látszatszerű beteljesítést, előtte áll-e (universalia ante rém),

vagy - a reintegráció dacára - egy mindjárt meghatározandó értelemben utána (universalia post rém).
Ez a kérdés azonban sohasem dőlt el Benjámin számára véglegesen. (A Szomowyáíé/c-könyvben
fölelevenített univerzális-vitát ismeretelméleti szempontból flo lf Tiedemann elemezte: Studien zűr
Philosophie VJaltér Benjamins. 2. kiad. Frankfurt am Main, 1973. 18. skk.) Az első esetben a műalko
tás eszméből levezetett lét, s az elmélet feladata visszavezetése a metafizikai, illetve teológiai esz
méhez. A műalkotás nem bizonyul platonikus árnyképnek, sőt, léte, jelentése, tartalma közvetlenebb
és meghatározottabb minden megformált műalkotásnál, de az az általánosság határozza meg köz
vetlenül létezését, melyből jelentése vétetik. Ilyenformán a szomorújáték vagy az allegória nem
formaeszme, nem a stilizáció útja, hanem transzcendens metafizikai eszme. Vagy pontosabban
maga is lét és eszme közvetlen azonosulása: a szomorújáték szomorúak játéka, amelyet allegorikus
jelentése, a halálba hanyatló természet univerzális szomorúsága határoz meg. E tényállás ismer
tetése nem semmisítené meg szükségképp az esztétikát, hiszen az allegória formaelvét éppúgy
megszabja, mint ahogy a szomorújátéknak is stilizációs elve a transzcendencia. Ez azonban a hatás
összefüggés kérdése, Benjámin pedig továbbmegy a szomorújáték aktuális befogadásának irányába,
s allegorizálja az allegóriát: a mikrológiának a sors-vetette kreatúra-lét hanyatlástörténete felel meg.
Az universalia ante rém világlátásának viszont lehet művészete (a naiv művészetek, a kételytelen hit
művészete, az allegória stb.), de nem lehet művészetesztétikája, legfeljebb univerzális esztétikája és
művészeti kánonja. Benjáminnak is az esztétika ellen kell döntenie, sőt, a műalkotások mint mű
alkotások ellen, hogy végrehajthassa a művészet reintegrációját a metafizikába, s mivel e meta
fizikának a tartalma a megváltatlan teremtés állapota, ezért az univerzális esztétika - a teremtés
széptana - sem lehetséges a számára. Ez pedig a művészet radikális átfunkcionálását jelenti
közvetlen élet-kifejezéssé.
Későbbre, a fordulat utáni időre maradt, hogy Benjámin megrajzolja a műalkotás előtt álló univerzáliák törtónetfilozófiai sémáját. A művészet autonómiája, az önálló esztétikai érték egy átmeneti
korszak bírálat tárgyává tett, látszatszerű sajátossága abban a vázlatban, s kultikus érték s a kultúra
minden maradványától megfosztott átpolitizált kiállítási érték között. Benjámin a régi korszakok
művészetének egyediségét, autoritását kultikus fundamentumba ágyazza, értékét eszköz-voltában
pillantja meg. Abban, hogy a mágia, majd a rítus eszköze. Az új művészet lehetősége pedig az, hogy
kiállítási értéke révén politikai eszközzé változik. A sajátszerűen művészi értéknek a hívő közösség
számára való kultikus értékben épp annyira nincs helye, mint a politikus vagy politizálandó tömegek
számára szolgáló kiállítási és használati értékben. Az utóbbiban a művészet az egyetemes, monolit
politikai társadalomba reintegrálódik, s Benjámin Az alkotó mint termelő-ben kimondja ennek kano
nikus következtetéseit is: nemcsak meglevő műveket és irányokat bírál, hanem az univerzália nevé
ben előre meg is szabja, hogy mely művészetek lehetnek forradalmiak, s melyek szükségképp
ellenforradalmiak. Hogy e gondolatmenet mögött természetesen újra egy teológiának kell állnia, azt a
kései Benjámin maga nyilvánította ki - korában páratlan nyíltsággal - első történetfilozófiai tézisében.
Amennyire egybevágtak e hittan művészetpolitikai következtetései létező tendenciákkal, annyira nem
vált be az irányított és szervező művészet minéműségére vonatkozó jóslat. A kommunista tömegmozgalomnak - államilag szankcionált formájában - nem a baloldali avantgarde lett a megfelelő
művészete, a fasiszta tömegmozgalomnak pedig nem a jobboldali avantgarde, hanem mindkettőnek
- igaz, a politika primátusához mért ante rém művészet - : a magánemberi primitív bukolika és a
közemberi monumentális klasszicizmus durva ötvözete.
Visszatérek a Szomo/ú/áfé/c-tanulmányhoz, hogy a belőle elágazó utak közül a másodikat szemügyre
vehessük. Ha az első a művészetet isten felé transzcendálja, a második a közönség felé. Isten a mű
előtt álló általános, a közönség a mű után, s e kettő nem osztozhat meg békésen a művön. Az első,
transzcendens megoldásnak két modellje van. Az egyik modell a tragédia, a kultikus műalkotás
közönséget integráló zárt formája, amely azonban „nem idézhető” , aktualitása híján nem szolgálhat
a benne rejlő esztétikai tanulsággal. A másik az aktuális modell, amely viszont a művészet, a
művészi korszak végét jelenti. Az egyik zárt mű, amely Benjámin szerint nem nyílik meg a mai
befogadó, vagy legalábbis a befogadó kollektívák számára, egyedi élmény talán lehet, kollektív
tapasztalat nem, a másik nem-mű, hanem panasz- s fájdalom-expresszió, vagy később politikai
eszköz. Az egyik - megszűnt - történeti feltétele az előzetes consensus omnium az univerzáliák
tekintetében, a másik a történeti idő - ha tetszik, az előtörténet - végére (a megváltásba) helyezi a
konszenzust, de csak ennek megvilágításában, az üdv fényében s a bukás ellenfényében láthatja a
dolgokat. Az a másik megközelítés, amely szintén kiolvasható Benjámin könyvéből az univerzáliák
konszenzusának létére és lehetőségére vonatkozó kérdést tartalmaz. Nyilvánvaló, hogy az előzetes
egyetértések rendszere, a jelentésbeli és tartalmi evidenciák minden hatás és minden befogadás
feltételei. De megszűnt nyilvánvalóvá lenni, hogy ez a konszenzus - például a köznyelvé - az
univerzáliáknak nemcsak értékközömbös nevére, hanem értékteli és értékelhető realitására is vonat
kozik. A műalkotás e közönségbe integrálódó nyitott formájából erre a kérdésre nyerhetünk aktuális
válaszokat. Tekintetbe véve, hogy minden közösség univerzális értékek bizonyos fokú konszenzusa
ként jellemezhető, a kérdés átfogalmazható akképpen, hogy az a közös-ség, amely a műalkotások
konstitutív befogadásában megnyilvánul, mennyiben valamely közösség értékelő és értékre ( a német
barokk szomorújáték esetében hangsúlyozottan a szépséggel szemben az igazságra) irányuló funkci
ója? Az előbb azt mondottam, hogy az universalia post rém a közönség. A műalkotást befogadó
közönség azonban lehetősége szerint két egyetemesebb - egymásra vonatkoztatott - fogalmat rejt, a
művészetét és a közösségét. Egymásra vonatkoztatásának, közvetítésének kategóriája a művészet
akarás, amely a nem tudatos evidencia és a tudatos legitimáció konszenzusaként átfogja az alkotás
és a befogadás egész területét. Mégis, csak post rém, a tárgyakból, művekből határozható meg, s ez
a tény éppúgy jellemzi a konszenzus kérdéssé válását, mint a művészet új helyzetét: autonomizálódása éppen a post rém általánosítások megnövekvő szerepével áll összefüggésben. („A művészet
tudománya. . . sokkal inkább szükséglet a mi korunkban, mint azokban a korokban, amelyekben a
művészet önmagáértvéve, mint művészet, már tökéletes kielégülést nyújtott." Hegel: Esztétika I.
Budapest, 1952. 13. old. Az ante rém, post rém fogalom esztétikai alkalmazásához vö. Lukács
György: Heidelbergi művészetfilozófia. Bp. 1975. 229. skk. old., bár Lukács valódi művészi megol
dásnak csak a harmadikat, az in re klasszikus auratikus stilizációját tartja, amelyben „ valamely
távolság lehetősége lehetőségként tételeződik ugyan, leküzdése azonban harc nélkül, a dolgok
puszta velük született rend utáni honvágyától vezettetve megy végbe." I. m. 230. old.)
Benjámin általánosításának azonban mégsem induktív következtetésekhez, hanem közvetlenül be
látható realitásokhoz kell vezetniük. Ez az esztétikának nem megsemmisítését, de transzformációját
feltételezi, a művészi stilizációnak a szokásosnál sokkal szélesebb, egy szempontból azonban szűkebb felfogását. Szélesebb ez a felfogás, mert nem ismérve a zárt mű immanens értelmezése.
Benjámin csak a Simmeléhez hasonlítható bőséggel látja meg a mindennapi élettől alig elváló
töredékes formákban, bizonytalan objektivációkban a művészetakarás nagy problémáit. A feladatot
kereste nagyobb hévvel, nem a megoldást, hiszen célja a mű integrálása volt abba a szférába, amely
a feladatokat adja: az aktuális közösségbe, s az új művészetfogalomba (második hagyományba),
amely a mindenkori most aktuális közösségével köti össze a kiválasztott művészetek egykori közös
ségét. A transzformáció lényege tehát az, hogy Benjámin szerint a művészet területe nem kiválasz

tódó egyedi művek - eszménye szerint a remekművek - változó vagy növekvő halmaza. Az ilyen
kiválasztódás bizonyos mértékig a művelődés folyamatos történetébe ágyazódik. De ő nem a kikris
tályosodott objektivációt, hanem kontextusát, eredetét, közegét és közösségét akarja megmenteni.
Ezért is szélesebb a felfogása: nemcsak a művet tekinti szubsztanciálisnak, hanem a klasszifikáció
fogalmait is, a konkrét mű mellett a formaeszmét. Ebben az értelemben a szomorújáték és az alle
gória egy meghatározott közösség világlátásához kötött formaeszme, egy meghatározott tartalom for
mája. A szomorújáték a kontemplatív szükségszerűség formája, az allegóriáról szólva pedig Benjá
min fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a XVII. századi allegória nem a kifejezés konvenciója, hanem
a konvenció kifejezése. S e meghatározásokban rejlik a tágabb felfogás szűkebb volta: mivel egy kö
zösség akarásaként és termékeként fogja fel a művészetet, az tartalmilag egyértelműen meghatá
rozottá válik. A mű nyitott a közösség felé, de csak egy meghatározott közösség felé, amellyel mindig
együtt van elgondolva. A művészi képződmények sokértelműségének, gazdag tartalmi újrakonstituálásának, amelynek ára a benne munkáló világlátásnak formális szervezőelvként s mint ilyennek,
behelyettesíthetőként való felfogása, el kell vesznie ebben az esztétikában, hogy a művészi gyakor
latnak, a művészetakarásnak sokkal nagyobb, egyazon tartalmi középpont felé törekvő kifejeződésé
vel lehessen számot vetni; az utat végigjáró egyedi művek bevégzett totalitásának, amelynek ára az
izoláció, el kell vesznie, hogy az egyazon úton járók közössége őrződjék meg; a művészi szépség
igazság-szimbólumát a műalkotás igazságtartalmának kell felváltania; a műnek meg kell szűnnie
világnak lennie, hogy a világ kifejezése lehessen. De mindez az esztétika alternatívája és nem meg
szüntetéséé.
Az esztétika megszüntetésének és az esztétika transzformációjának elméleti terve a Szomorújáték
könyvben szorosan összefonódik, s ellentmondásuk mégsem teremt feszültséget. Azért nem, mert
ugyanaz az ellentmondás, az ante rémé és a post rémé fonódik össze elválaszthatatlan dualizmus
ban magában a könyv történeti anyagában, a barokkban is. A kereszténység bensőleg is megrendítetlen tekintélye, mint universalia ante rém és az atomizálódott élettapasztalat, amelyet csak a sors
önkényével és a jellem szétdaraboiódásával lehet visszavezetni - post rém - ugyanahhoz az
univerzáliához. így jön létre az a világiasság, amelynek feltétele, hogy vallási keretben, kreatúra
létként éljék át, így jön létre az a megingathatatlan (vallási, fejedelmi stb.) reprezentáció, amelyet me
lankolikus magánemberek gyakorolnak, az irracionalitást a mélakór atmoszférájába oldva. Az élettartalmak és művészi formák feloldatlan feszültségének alapos elemzésében oldódik fel a Benjámin
kettős következtetésében lappangó feszültség. Mert egészen más következtetések adódnak abból,
ha a műalkotás transzcenzusa istenhez vagy a közönséghez vezet. De e két transzcenzus össze
fonódása jellemezte a német barokk szomorújátékot. Aktualitásának - mint Benjámin már e könyvé
ben is jelezte - itt van a határa: az egyháznak (és az abszolutizmusnak) a megváltatlan teremtményi
állapottól való, bensőleg elismert szimbiózisában. Benjámin minden későbbi művében napvilágra
kerül az esztétika reintegrációjának kettős perspektívája, sosem végleg döntve egyik vagy másik
irányba, vagy következetlenül egységesítve. A német szomorújáték eredete ezért a meg nem ismé
telt, klasszikus ifjúkori főmű, ahogyan az A transzcendentális idealizmus rendszere, A szellem
fenomenológiája, a Vagy - vagy és Az utópia szelleme.
(befejező része következő számunkban)
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Brasnyó István: Másként s másként. Fórum, Új
vidék, 1978.

Zákány Antal: Közel a nap arcához, (összegyűj
tött versek). Fórum, Újvidék, 1978.

Brasnyó István új verseskönyve, a Másként s másként a korábbi
verseskötetekben, az Égetni viszik?, a Szociográfia és a Kialudt
tűz c. kötetekben megismert költői világ egyenes vonalú folytatá
sa. Újabb kötetnyi vers és prózavers abból a sajátos költői szoci
ográfiából, melyben, alakulásában követve, a kritika évekkel ez
előtt a felfedezés örömével ismerhette fel egy korszerű tájkölté
szet lehetőségeit, többnyire jelezve ugyanakkor a hiányérzeteket
is, a tényt, hogy ez a költői szociográfia, Közép- és Észak-Bácska
pusztulásba hajló tanyavilágának leírása végül is megreked az
irodalmiság, a pallérozott beszéd küszöbén, s nem lesz egy szintétikus költői látás hordozójává, ami a felszíni képen túlmutatva
ragadná meg körülírt anyagának eszmeiségében hitelesítendő,
költőileg valós tartalmait. „ Hiányzik verseiből a költői látásmód
alakító erejének intenzitása, mely a részletet mindig az egész
kedvéért, a parciálist az egyetemes sejtetésének, megnevezésé
nek az eszközeként használná” - fogalmaztam jómagam a Ki
aludt tűz verseinek olvasói tapasztalatát. A Másként s másként
olvasói tapasztalatát summázva, már csak egyértelmű hiányér
zeteinkről adhatunk számot. Ami ebben a versvilágban szoci
ografikusán hiteles, azt korábbi köteteiből ismerjük, ilyen jellegű
ismereteinket e kötet szövegei nem mélyítik el és nem szélesítik,
csupán újramondják, mégpedig a megismerés szándékának min
den szellemi erőfeszítése nélkül, motorikusán és hangsúlytalanul,
ahogyan csak a magára maradt öntudatlanság, a fecsegő emlé
kezet ismételheti magát a végtelenségig, ha nem fegyelmezzük,
rácáfolva a kiindulására, mikor még a közlés szándéka vezérelte,
vezérelhette a beszélőt.

Rég elmúlt az idő, midőn könyvkiadásunk még Gál Lászlót is
csak a szerényke, foghíjas Tarlóvirágga\ köszönthette hatvanadik
születésnapján. Azóta megszaporodtak a versválogatások, a het
venes évek elejétől fogva pedig már az összegyűjtött versek egyegy kötete sem ritkaság. Csak üdvözölni lehet az efféle vállalko
zásokat, hiszen mindazoknak, kik évtizedeken át jelen tudnak
maradni irodalmunkban, kétségkívül kijár ennyi tisztelet és áldo
zat, még ha életművük summázata netán megnöveli is kissé a
halmozódó új kéziratok átfutási idejét. Minden jel arra vall azon
ban - lám, az obiigát ellenvetés ezúttal sem maradhat el
hogy
még mindig nem tudjuk ésszerűen kihasználni az összegyűjtött
művek kiadásának lehetőségeit. Még mindig évfordulókból, het
venedik, hatvanadik vagy ötvenedik születésnapokból indulunk ki
elsődlegesen, ahelyett, hogy jó előre kidolgozott program és
megállapított sorrend alapján vennénk számba teendőinket. így
aztán ilyen jellegű kiadványaink akarva-akaratlanul magukon vi
selik a fordított indítékú cselekvés jegyeit. Mintha megfeledkez
nénk róla, hogy egy-egy költőnk életművét belátható időn belül úgy
sem adhatjuk ki kétszer egymás után, nem gyűjtjük be a versek első
közlésének idejére és helyére vonatkozó adatokat, nem készít
jük el a kimaradt művek listáját, egyszóval lemondunk az eligazí
tó jegyzetapparátusról, s teljesen fölöslegesen kételyek elé állít
juk az olvasót. Már a Rozsdás esték kapcsán felmerültek ezek a
dilemmák, Zákány Antal legújabb kötete pedig a szó szoros értel
mében kiélezi őket.

Az irodalmiság semmitmondásának csapdájába került mondatok
felsorakoztatása valami melankolikus líraiságban - állapíthatjuk
meg kesernyés szájízzel a kötet néhány mondatnyi verskarcolatairól. Egy rezignált életérzés semmire sem kötelező jelzőivel el
látott tárgyainak, létállapotainak megérintése, nem tudni miért,
jobbára céltalanul - brasnyói kifejezéssel élve - az ,,ódon emlé
kezet felhőkig szökő hepehupájának” stilisztikai unalmában és
ürességében, gondolatra, igazi közeledésre képtelenül, elidege
nedve az emléktől, és idegenül, megnevezetlenül maradva a je
lenlétben. A Másként s másként szövegeinek szellemi fáradtsága,
monotóniája leleplező érvényű: egy mögöttes tartalmak nélkül való,
világtalan táj az, hova Brasnyó verses szociográfiája kalauzol
bennünket.

A cfmiap összegyűjtött verseket ígér, de már a részleges egy
bevetés is arról tanúskodik hogy csupán túlméretezett válogatás
ról van szó. Zákány régebbi köteteinek anyagát figyelmen kívül
hagyva, azt tapasztalhatjuk ugyanis, hogy pl. a Téglák, barázdák
(1947), a Kalászok (1951), a Vajdasági ég alatt (1960) és a
Versek éve 1976 című antológiákban közölt huszonegy verse
közül tizenkettő, a nemrégi A vas nem kenyér (1974) negyven
egy verse közül pedig kilenc nyomtalanul kimaradt a gyűjtemény
ből. Ismét a válogatásnak sok, összegyűjtött verseknek kevés
képlettel állunk tehát szemben, s ez már csak azért is zavart
keltő, mert sem az utószó, sem egyetlen árva kiadói adat nem
tájékoztat bennünket a kötet összeállításának körülményeiről.
Mindezek a fogyatékosságok természetesen jóval kisebb súllyal
esnének a latba, ha az „összegyűjtött válogatás” értékben, szín
vonalban meghaladná a költői „produkciók” átlagát.

Brasnyó István azok közül az írók közül való, akik sokat írnak,
belső fegyelmezés és szelektálás nélkül. S ha így van, ezt a sze
lektálást nyilvánvalóan másnak kell vállalnia. Könyvkiadásunk nem
tesz jót azzal, ha magára hagyja őt az alkotói önkritikátlanságban.

Zákány Antal műveiben csaknem kezdettől fogva fel-felbukkannak olyan gondolatok, amelyek egy modern költői világ ígéretével
teljesek. Viszonylag korán ráeszmél, hogy léte „törött agyagcse
rép” , majd innen az ember „bőrrel, házzal és mindenséggel"

való hármas bezártságán át eljut az „ott kezdődünk valahol a
kínnál” felismeréséig, s közben, a-,.süket, részeges róná” -t em
legetve, tájfestő líránk érzelmes hagyományaitól is elfordul. E
mozzanatok arról tanúskodnak, hogy Zákány időről időre felül
emelkedik a lírai magatartását meghatározó tényezőkön, rálát
tulajdon helyzetére, s distanciát teremtve az elméjét hálóba kerítő
földi és égi hatalmakkal szemben is, pontos diagnózist ad. Meg
lepő azonban, hogy a távolságtartás nála csak pillanatokig tart,
s így költészetének valójában nem kiinduló-, hanem csak gyor
san enyésző végpontjait jelzi. Versei az „agyagcserép’’, az egye
temes börtön-lét, a fájdalom vagy a belülről vetülő táj kiteljesedő
látványa helyett folytonosan előzményjellegű információsorokat
kínálnak, ami végeredményben azt a benyomást kelti, mintha
költészetének szóanyaga nem csillapodó áradatként vinné, so
dorná maga előtt a virtuális jó verset, ám azt „utolérni” , valóság
gá változtatni nem tudja soha. E sajátos „lemaradás” okát per
sze nem magában a válaszkereső, oknyomozó eszmélkedésben
kell keresnünk, hanem inkább Zákány költészeteszményében.
Már az ötvenes évek elején a „lélek vallomására” esküszik, s
ennek megfelelően másodlagosnak tartja a „formát” . Ebben még
nyilván a szocrealista posztulátumok elvetésének szándéka is
benne rejlik, hiszen mi mást is tehetett volna a költő az optimiz
must pozitív, a pesszimizmust pedig eleve negatív „esztétikai”
kategóriává kikiáltó - s ez utóbbit ráadásul mint rendkívül gya
núsat a formalizmus vádjával illető - zsdanovizmus vajdasági
maradványai ellenében, mint hogy unalomig hangoztatta jogát a
szabad, nyílt konfesszióra. Zákánynál azonban az „őszinteség
az én igazságom” elvének hirdetése a későbbiek során sem ve
szít intenzitásából: a „dal” vagy az „ima” lehetőségeiről lemond
va, csaknem napjainkig a „való, véres létnél” marad. Nem tud
és nem akar belenyugodni, hogy a mű menthetetlenül elszakad
megalkotójától, mássá lesz, új életű idegenné, anélkül, hogy a
valóság fényein bármit is változtathatna. Éppen ezért abban az
időnként végletesen megnyilatkozó reményben, hogy a verssel
talán mégis megválthatja életét, a vallani mindent magatartása
mellett dönt, s a „szennyel kivasalt soroktól” egy lehetséges
„új rend” felé vesz irányt. Látszólag tudatosan elhatárolja magát
a „költői” szépségektől, a kliséktől, a mímelt gesztusoktól, az el
andalító vagy a könnyzacskókra célzó fogásoktól, ha azonban
kissé közelebbről figyeljük líráját, lépten-nyomon kiégett, agyon
koptatott, árulkodóan üres szószerkezetekre, képekre fogunk
bukkanni mégis, következésképpen a sok „édes bú” , „társtalan
bú” , „bús téli nap” , „őrült, nagy révület” , „áldott, jó nyári zson
gás” , „tiszta, szűz öl” , „hószín, szent virág” , „szent, végzetes
átok” , „tiszta, szent tűz” stb. stb. egyértelműen arra utal, hogy
Zákány Antal új rendje mélyen paradoxális és tisztázatlan.
Kitetszik ez már abból is, hogy a szerző teljesen egyedül érzi ma
gát a világon, egy „páratlan átok” foglyának, kit újra és újra „pél
dátlan panasz" késztet megszólalásra. A magánnyal nemcsak
barátkozó, de vele azonosuló elszigeteltségnek ez a nyomatékos
világgá kiáltása összhangban van ugyan az „őszinte vallomásos
ság” zákányi eszményével, közvetve azonban egész sor kérdést
vet fel és élez ki. Elsősorban azt, hogy lehet-e „példátlanul”
panaszkodni, van-e az ember intellektusának és érzelemvilágá
nak olyan homályba vesző zuga, ahova a költészet évezredei
során még senki sem hatolhatott el, illetve hogy az ízlés és a
versbeszéd örökös változása ellenére is egy-gyökerű lírában
végrehajtható-e a „páratlan” elszakadás művelete? A kérdés jó
szerével már a tagadó választ is magában foglalja, s épp ebben
kell látnunk Zákány Antal zsákutcájának egyik okát. A „páratlan
ság ’ ’ ugyanis két alapvető eszmei principium, erő révén manifesztá
lódik költészetében. Az egyik az evilági gonoszság, mely „örö
kösen” fájdalommal veri a lelkét, rothasztja a szívét, vérét csordítja, s öntemetésének képzeteit csalogatja a tollára, a másik
pedig az elérhetetlen, sóvárogva áhított, sőt istenné nőttetett jó
ság. A két szubsztanciális erő, akárha valamely komor lovagi
tornát szemlélnénk, egymásba akaszkodik, s az esetek többsé
gében a gonoszság kerekedik felül. Az ellentétek egysége, a dia
lektikus összefüggések rendszere tehát felbomlik itt, minek kö
vetkeztében ezek az erők maradéktalanul absztrakttá válnak s
alkalmatlanná arra, hogy segítségükkel „új rendjét” a költő meg
alkossa. Hasztalan nyilatkoztatja ki, hogy „ha lantot fogtam, én
törvényt hoztam” , hiszen tényleges törvények helyett csupán su
ta jövendölésekre és groteszk látomásokra tud hagyatkozni.
„ Nincs az a tisztaság-folyam, / hogy elmossa a szenny-fekete
séget’’ - fogalmazza meg pl. egy helyütt a leverő felismerést, s
ebben elsősorban nem is a sötétség végérvényesnek és megmásíthatatlannak felfogott uralma szúr szemet, hanem inkább az,
hogy a világ megváltoztatását egy ugyancsak szélsőségesen ér
telmezett „tisztaság-folyamhoz” köti, egyetlen pillanatra sem
gondolva azzal, mi is lenne, ha ez az abszurd áradat valamikép
pen mégis végigsöpörne egyszer a földtekén. Lelkiismeret, bűn
tudat, szorongás és kín nélküli örömök unalma, a végtelenbe de
rülő ember hervadhatatlan mosolyával? Szférák zenéje? Angyali
„szent, szűz” nivellálódás? örökös lakodalom? - Máskor az idő
höz fohászkodik, hogy legyen a napja minálunk „örökre honos” ,
e „télbe gebedt táj” pedig „végre már virágporos” . Megint más
kor egyetlen szó után kutat, melyért az „örök mából” a jó lélek

„minden rút kacatot kirámol” , „minden ostobaságot kivet” , az
emberiség pedig a „végtelen nagy örökből” egyszerre kilép,
„hogy fofgyújtson minden szenvedést” . A példákat természete
sen sorolhatnám tovább, de már ennyiből is kitetszik, hogy a jó
ság és a gonoszság küzdelme Zákánynál azonos szabályok sze
rint folyik. Örökös, masszív, sebezhetetlen realitásként elébe járul
a gonoszság (a gond, a szegénység, az ostobaság, a gyűlölet),
s ezt ellenpontozza a vereségre ítélt „vérző szív” jósága (a sze
retet, a békevágy, a tiszta értelem). Az ellentét valóban óriási,
már-már fokozhatatlan a két erő között, minthogy azonban ennyi
re „tiszta” formában és egyetemesen egyikük sem fordul elő, a
versek ellentétpárjai már keletkezésük pillanatában összeomla
nak, s törmelékük eleve elzárja az utat a gondolati költészet kiteljesedése előtt. S ez annál leverőbb, mert Zákány Antal szem
látomást épp e téren szeretett volna maradandót alkotni. Bár a
kötött formákhoz nemigen van érzéke, kezdettől fogva vissza
visszatér az abbcddc rímképletű strófához, s az összegezés
szándékával hosszú, elnyújtott lét-verseket ír, amelyek önpusztí
tó belső ellentéteik folytán akár a quasi-gondolkodás iskolapéldái
is lehetnének. Mert csakugyan, mit is kezdhetnénk pl. az efféle
„páratlan” bölcselmekkel: „ Jóság van, ó, mindenben jóság,/
mi néma, nem gondolat-teljes"?
Maradandónak látszó fragmentumok vagy ritkábban egész ver
sek az esetben kerülnek ki Zákány Antal költői műhelyéből, ha
lemond az alkotóerejét meghaladó gonaolat-hajszolásról, ha a
lelki feszülés, a történelemmel, a sorssal, a gonddal való teatrális
csatározás szélcsendes pillanataiban egyszerű tapasztalataira,
szemlélődésére bízza magát, s beszélni hagyja közvetlen környe
zetének „valóságát” . Példaként a Szobavilág alábbi négy sorát
hozhatom fel: „N éz a tehén / az üres konzervdobozról, / fehér
körből néz / a zavaros világba...", vagy a kötetből kimaradt
A szobában „ c s e n d é le té t„A nyugágyon ember hever, / és hor
padt / hasának mély / medrében, mint / kátyúban a víz, / úgy
csillog a fény..." Meggyőződésem, hogy az ilyen típúsú, a kon
zervdobozok, plasztikvödrök és resók mikrokozmoszából táplál
kozó, de érzelmi „többletüktől” megfosztott, jelzőkkel agyon nem
nyomott felvillanások lehettek volna Zákány Antal hiteles költői
világának alapja. S hogy mégsem errefelé haladt, hanem a szá
mára járhatatlan eszmélkedés útján, egészen a tragikomikus
ökölrázásig jutva el, abban kritikánk is ludas lehet, hisz a költő
hányatott életét szem előtt tartva, nem mutatott rá idejében és
nyíltan alkotói erőpazarlásának evidens jegyeire. Pedig egy jobb,
időállóbb versgyűjtemény érdekében érdemes lett volna „kegyet
lennek” lenni egykoron. Érdemes lett volna már csak azért is,
hogy az utószó írójának, jelen esetben dr. Juhász Gézának, ne
kelljen végigjárnia az „eredeti alkotóművész” és a be nem bizo
nyítható eredetiség kontraverziájából adódó másról beszélés
kálváriáját.
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Dobai Péter: Hanyatt, Magvető, Budapest, 1978.

A bölcsesség kövét keresve nem tévedt-e akaratlanul is a foko
zatos elhallgatás zsákutcájába a „tékozló fiú” , aki számba jöhető
szerepei közül kisöpörte az „apró gondok bakteré ’-nek magatar
tását; akit „ sírig és hazáig vezet az út" - amint a lehetőségeket
a Kilovaglás egy őszi erődből költője 1973-ban számba vette.
Dobai Péter új, sorrendben harmadik verseskönyve már csak
ritkán idézi meg az első kötet faldöngető tékozló fiújának szenve
délyesebb hangját. A Hanyatt versei kerülik a látványos, hivalko
dó megoldásokat, a versbeszéd a költészet eredendő személyes
líraiságán belül ölt formát.
A vers mondanivalóját hordozó külső forma, a hang és a ritmus
szerepe megnő, vagyis a fogalmi tartalom mellett egy „zenei”
tartalom is érvényesül. A hanglejtés lényegében a belső tartalom
kifejezésére összpontosít, ezzel összhangban nagyobb szerepet
kap a valóság közvetlen leképzésében is. Ebben az összefüg
gésben a költő legfontosabb feladatainak egyike a különböző
szférák: a valóság és az ezzel kapcsolatos tudattartalom egyen
súlyának megteremtése. A tudattartalom Dobainál tulajdonképpen
a meditáció során a képzeletben fel- és alámerülő emlékekben
nyilatkozik meg. A képzelet az emlékezés aktusával cselekvő
módon befolyásolja a valóságot, az idő bonyolult rendszerében
múlt, jelen és jövő idő a lírai jelenidőben egybeolvad. Ez az elő
ző, az Egy arc módosulásai című kötetben diadalra vitt egyide
jűség megszünteti a megtörténés és az újraélés közötti frekven
ciakülönbséget, s az időben való utazással végrehajtja a szere
pek helycseréjét, amikor is a személyiség szubjektív ideje meg
előzi a valóság objektív idejét. Az objektív idő egyszersmind
megfoghatatlan, csupán hiánya az, ami érzékelhető. A betöltet
len űr végtelenjéből kibontakozhat a szubjektív idő.
„ Létezésünk legtisztább dokumentumává képzeletünk. /A lét
olyan, / ahogy az eszünkbe ju t" - olvashatjuk az új kötet Más
hogy történt, de már nem emlékszem, hogyan című versében.
Az előbb elmondottakkal összhangban a lényeg - a szubjektív
dialektika szellemében - itt a jelenségben oldódik fel. Csakhogy
a költő számára nem a lét és a nemlét kérdése, hanem a lét
milyensége a központi téma. A tiszta ész igazsága szerint ugyanis
a létet abszolút bizonyságként veszi - abszolút bizonyságként,
de a szubjektív realitás szintjén, ami azt eredményezi, hogy a lé
nyeg misztikus tartalommal töltődik fel. Annál is inkább, mivel
ez az összefüggés - noha abszolút bizonyság - mégsem leveze
tett következtetés: csupán kijelentés.
A lét Dobai költészetében abban a pillanatban nyer új és új értel
met, amint eszébe ötlik egy emlék. S az emlékeknek is más és
más a jelentése, attól függően, hogy milyen összefüggésben
merültek fel. Eszerint az emlékek, vagyis a múlt, közel sem oly
lezárt, oly statikus, mint gondolnánk. Az emlék attól függően
változtatja jelentését, hogy mikor, hol, miért, milyen összefüggés
ben jut a költő eszébe. A lét ilyenformán mégsem korlátozódik
a statikus jelenlevésre, inkább a cselekvő önkifejezésre reflektál.
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Ennek ellenére mégsem igazi cselekvésről van itt szó. Az in
tellektus nem éli az életet, csupán gondol rá, gondolkozik róla - a
megvilágosodás reményében meditál az időbeliség és az időtlen
ség-egyidejűség összefüggéseiről:...... őrződ az időt,/idő vagy/
és az élet emlék" (Az idő látványa); „A tudat: két tudat. /Az
egyik van, a másik volt./ Mégis mindig együtt, egyszerre/és

egyben öltenek testet” (Szintézis). Az évek: emléktárgyak című
versben is erről szól: „Az emlékeim életével élem a jövőmet,/ ez
az építkezés vagyok, / az évek anyagából és álmából / kétszer
öltök formát. .. ••/ Jel nélkül jön az idő. / Kezdődik, tart, mér,
meg kettőz / és véletlenné tesz."
Dobai azonban „lehiggadtsága” ellenére is nyugtalanabb intellek
tus, semhogy ezek a felhőjátékok túlságosan elkábítanák. A cím
adó versben megfogalmazott félelem: a megszólalás kockázata
és felelőssége ugyanis túlnő a közös nevezőre hozott múlt, jelen
és jövő időn, a „ tiszta, belső tengerszinten", s a puszta jelenlét
ellenében egyre követelőzőbben Tép fel az értelmet kereső élet,
hisz „nincs fundamentumod!" kiált fel Make up, konkrétan című
versében. A fnivé levés, hova érkezés önmarcangoló kérdéseire
a belső tartalom és részben a külső valóság feltérképezésével
igyekszik megadni a választ. Az emlék, a környező tárgyak, a
fényképek, a festmények, a „nyílttengeri időpont" versbe foglalt
rejtett összefüggései a belső egyensúly szilánkjaiként kapják meg
igazi dimenziójukat. „Emlékeid rendjében csak a jelen bizonyta
lan” - mondja Hűség az „éppen" helyzetéhez című versében.
Emlék és valóság ellentétének kiélezése az idő megcsonkítása
révén a szabad mozgás beszűküléséhez vezet: „Kockaélek
között vagy, / nem játszótéren; / -n in c s hétvégi ki-mit-tudvalamit / valami más helyett - / van viszont célnak a hétfő / - e z
az élet és az idő tabuneve..
állapítja meg a Szintézisben. Az
egymás nyomaiba lépő napok bevehetetlen betonbunkeréről lesiklanak a szavak - ember és világ kölcsönös értékviszonyában
a gondolat súlya csak valamiféle negatív mértékegységgel mér
hető: „A gondolat köt, emel, csavar és meghal a szavakban, /
együtt szédül a térrel, amelyből szökik" - mondja a Kida című
versben. Az alkalmazkodásban darabokra tört élet millió üveg
cserepén fényként szétszóródó idő áttekinthetetlen labirintusában
a Kilovaglás egy őszi erődből tékozló fiúja előtt itt már összekuszálódnak a jelek, egyetlen szilárd pont a mindenségben a
megállított mozgás, a h o l...... nincs törése az időnek. . . ” (Los
nuevos caminos). Ez az a talpalatnyi föld, amelyen az ellentmon
dás is feloldódhat, s az egész részei is maradéktalanul összeilleszthetők: „És mégis szép a múlt, / a villámló pusztulás, /
mert az emlékezetben: / névtelen és ismeretlen / újra meglátjuk
magunkat / épen és akkor, együtt és egyben" (Pálmák és renováció).
A Hanyatt verseivel Dobai az életnek és az emlékeknek azokat a
csapdáit járja körbe, melyeknek bűvköréből nemigen, vagy csak
nehezen szabadul az ember. Az elszakadás csak...... egy má
sik élet: / a félelem túloldala... / csak egy másik cella egy
másik bérházban... (Hűség az „éppen" helyzetéhez). Dobai
azonban nagyon is tisztában van a világ, s önmaga dolgaival: „A
nevünk, a lakóhelyünk, X esetünk / és jellemző esetünk X-szel /
még nem életünk" - állapítja meg a Sz/nféz/sben. E vers tanúsága
szerint tehát ezekre az esetekre mint ellenpont van szükség. Az em
lékek csillogó magzatvizéből kiemelkedő élet ugyanis az idő mérle
gén megméretett és könnyűnek találtatott. Dobai korábbi életének
ismeretében ebben nincs is semmi meglepő. Élménykörének „ter
mészeti” vonatkozásai a mindennapok élményével cserélődtek
fel - a világból objektív okokból már kevesebbet markolhat, s
inkább csak belülről éli meg. Innen emeli versbe a formailag is
lecsiszolt, személyiségének jegyeivel ellátott élményeket. A világ
jelenségeinek közvetlen élménye bensőleg megélt áttételes lét
élményként jelenik meg, a Kilovaglás egy őszi erődből forradalmi
idealizmusa pedig elégikus rezignációként. A versekből alapjá
ban véve eltűntek az általánosra utaló jegyek, s helyüket a szub
jektív egzisztencia létét kifejező belső élmények vették át. Ennek
ellenére azonban versei folyamatos beszédként lesznek az ere
deti lírai szituáció tanúságtevői.

beretka
ferenc
„korunk
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dimitrijevic
bíró
Dávid Albahari: Sudija Dimitrijevié, Matica srpska,
Újvidék, 1978.

Nem biztos, hogy Dávid Albahari könyve teljesen egyértelmű fo
gadtatásban részesül. Sok esetben ugyanis túlontúl tartózkodók
vagyunk, egyfajta álszemérem köti meg a kezünket, esetenként
nehezen fogadjuk be a számunkra szokatlan dolgokat, különösen
olyankor, amikor azért megérezzük, hogy bármennyire szokatlan
nak tűnnek is, szoros kapcsolatban állnak velünk. Albahari köny
vének azonban épp ez kedvezne, mert a különböző megítélések
pergőtüzében akaratlanul is az villanna meg mindinkább, ami
tényleg jelentőssé teszi ezt a könyvet. S minél nagyobb számban
sorakoznának fel ellene az állítólagos érvek, annál megdönthetetlenebbé válna, hogy valójában igen értékes alkotásról van szó.
Értékesről és szokatlanról.
Szószaporításnak tűnhet a megállapítás: Albahari könyve mo
dern regény. Modernsége, ha szabad ezt a kifejezést használ
nunk, „maian” modern. Egyszóval nem a modernségnek egyfaj
ta, lassan már sablonná soványodott értelmezése szerint, hanem
eredetien, úján modem.
S talán mondanunk sem kell, e „mai modernségnek csak olymó
don tudott a közelébe jutni, hogy igen érzékenyen észlelte és ta
pintotta ki korunk problémáit, korunk problémáinak immár pato
logikus tüneteket kiváltó hatását, egyszersmind magát az embert,
mint e patologikus tünetek hordozóját.
Felmerül a kérdés, vajon a műben megrajzolt „korunk hőse”
voltaképpen „ellenhősnek” tartható-e, ahogyan a kötetet kísérő
pársoros jegyzet sugallja. Azt hisszük, a választ nem szabad
elkapkodni. Igaz, hajlamosak vagyunk - dolgunkat egyszerűsí
tendő - a számunkra nehezen befogadható dolgokat „ellen-dol
goknak” feltüntetni, itt azonban nem szabad átsiklanunk bizo
nyos dolgok felett, mint pl. a folyamatos civilizálódás és az ebből
eredő patologikus tünetek sokasága. Szeretünk még mindig illú
ziókban élni, azonban az illúziók ideje egyre inkább lejár, a való
ság egyre erőteljesebben rombolja őket. Természetesnek kell
tartanunk, hogy a művészet mindent megelőzve vesz tudomást
erről, s próbálja meg is formálni egyrészt ennek képét, másrészt
a megalkotott kép absztrahálása útján az általánosítható tényeket
is.
Szükségesnek tartottuk, hogy e gondolatokat előrebocsássuk,
tudniillik Albahari könyve arra ösztönöz bennünket, hogy kétség
be vonjuk „ellen-hős” voltát, s arra figyelmeztessünk, Dimitrijevic
bíró sajátosan korunk produktuma, civilizált életformánk által al
kotott - igaz, válságos, de épp válságos formájában eredeti figura. Az elidegenedés szempontjait rengetegszer emlegetik nap
jainkban. Dimitrijevic bíróval kapcsolatban is eszünkbe kell hogy
jusson. Ez a figura azonban már az önmagától való elidegenedés
megtestesítője, egyfajta valóságtalan figura, olyan, aki a valóság
helyett a valóság illúziójáról meditál, arról vesz tudomást. Az az
állapot ez, amikor az ember személye és lénye (e két fogalom ez
esetben nem fedi egymást, sőt!) között válaszfal húzódik, s az
egyén fő problémáját az a kérdés alkotja, hogy vajon az ember
személye hazudik lényének, vagy lénye személyének.
Éppen emiatt kell a valóságnak csupán az illúziójáról beszélnünk.
E személyiségosztódás sem tudja ugyanis kellő mértékben tisz
tázni, hogy a valóság melyik rész számára valóság, s melyik szá
mára nem. Úgy hisszük, a fentiekből igen jól látszik, hogy Dimitri

jevic bíró és az őt övező valóság között mekkora distancia áll
fenn. Éppen ebből következtethető ki azoknak a patologikus tü
neteknek a sokasága, melyek a bíró személyében kiütköznek, s
képtelenné teszik a társadalom többi összetevőjével való kapcso
latteremtésre.
Albahari voltaképpen beleveti hősét az események forgatagába,
hogy az önmagára utalva próbálja meglelni azokat a kapcsola
tokat, amelyek nélkül társadalmi létezése elképzelhetetlen. Azon
ban Dimitrijevic bíró meglehetősen esetlegesen mozog világá
ban: viselkedésének nincsenek meg az ok-okozati összefüggései
a konkrét feltételekkel. Talán oszthatjuk azt a véleményt, hogy a
bíró gondolati szinten késésben van konkrét tetteihez viszonyít
va, sőt ezt kiegészítve, megállapíthatjuk azt is, hogy e késést
gondolati szinten képtelenség behozni: a valóság folytonossága
újabb és újabb szituációkat teremt, így Dimitrijevic bíróban csak
ritka emlékképként merül fel egy-egy viselkedési analógia, de
lényegének tudatosításáig nem jut el. Ezek is jobbára mikromozzanatok.
Tulajdonképpeni válságának okait legegyszerűbben magányával
magyarázhatjuk. Egy helyütt maga is kimondja, mintegy tanul
ságként: ,,szörnyű egyedül lenni". Sőt, továbbgondolva ezt, meg
állapítja azt is, hogy „egy ember magánya minden ember magá
nya is, a bánat, a kín, a könny köztulajdon, a művész köztulaj
don, a művész telefonközpont, a művész kapcsolat a szennyvíz
gödör és az isteni magasságok között". Azonban jómaga nem
ennek a művésznek a típusa.
ő inkább az a típus, akinek „mindig van egy kerítése, ami mögé
elbújhat” . S e rejtőzködésnek is megvan a maga oka. Nem
Dimitrijevic bíró szerelmi problémái, sokkal inkább életének lé
nyének konvenciói. Ezek okozzák szerelmi problémáit is, ezek
teszik voltaképpen magányossá, ezek teszik lehetetlenné közte
és a felesége közt a családi kapcsolatot. A nemi viszony képte
lensége tulajdonképpen az együttélés képtelensége. S Dimitrije
vic már-már patologikussá váló ösztöni tünetei tulajdonképpen
létének képtelenségére világítanak rá.
A kapcsolatteremtés egyetemes vonatkozásai is figyelmet érde
melnek. A szexuális kapcsolatok visszássága vagy képtelensége
az egyetemes társadalmi kommunikáció képtelenségével egyen
líthető ki.
A bíró szülői problémái (névtelen telefonáló közli vele, hogy fia
kábítószer-élvező), tulajdonképpen csak ezt fejleszti tovább. Gyer
meke előtt játszott szerepe paradox módon a bíró valós én-jét
fedi fel Andrija előtt, s a regényben tulajdonképpen Andrija felül
emelkedik apján, sokkal egyértelműbben tájékozódik apja jelle
mében, mint a bíró gyermekéében.
Úgy hisszük, nem érdektelen megismernünk azokat a „kerítése
ket” , amelyek mögé a Dimitrijevic bíró-szerű ember rejtőzik, mert
ez sok dologra rávilágít hősünk jellemével kapcsolatban. Ilyen
biztonságot nyújtó fedezéknek számít a póz, egy-egy álláspont,
bizonyos nyelvi klisék, s nem utolsósorban egy olyan jellemző
magatartás, amikor az ember eleve annak az oldalnak a pártjára
áll, amelyről jó előre tudni lehet, hogy győzni fog. Az egziszten
cialista választás lehetősége tehát eléggé leszűkül itt, azonban a
választás egyetlen eredménye, hogy a bíró felesége, Jelena tá
vozásával e fedezékek is romlásnak indulnak, vagy ahogy Alba
hari fogalmaz: „egy kerítés lerombolása nem jelenti ugyan a
többiek lerombolódását is, de rések bizonyosan keletkeznek ben
nük." Az elrejtőzés képtelensége azonban a hazugság gondola
tával párosul, s felvetődik a kérdés, vajon a hazugság-e az, amin
minden alapulhat.
A végletek hazugsággal tűzdelt harcának tanulságaként azonban
Albahari felveti azt a kérdést is, létezik-e valamilyen átmeneti
alak, egy pont amely a végletek közti átmenetben azonos távol
ságra van mindkettőtől, s amely esetleg támpontot adhat a ta
nácstalanságok felszámolásához.
Albahari bírója kontemplatív figura. Kérdések sokaságát veti fel, s
kérdések sokasága vetődhet fel vele kapcsolatban. A kérdésekre
adott és adható válaszok azonban korántsem egyértelműek. De
azért vannak fix pontok, amelyeket egy részletekbe menő elem
zés bejelölhet, s amelyek alapján legalább hozzávetőleges adata
ink lehetnek a felvetett kérdések megválaszolására. Azonban e
rejtjelzettség amennyire előnye, annyira hátránya is Albahari re
génye meggyőző erejének. Mégis, további fenntartások nélkül
leszögezhetjük, hogy esetleges hiányosságai ellenére is értékes
alkotása mai szerb irodalmunknak.
A regényírás technikai kérdéseinek újszerű megválaszolása is
alátámaszthatja ezt a megállapítást. Albahari gyakran maga is
ködösít. Olykor éppen a „konkrétumok” kimondása előtt szakítja
meg a mondatát, tesz igen nagy gondolatjelet a szöveg végére.
összefoglalva tehát az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy Al
bahari könyve, éppen abból eredően, hogy sajátosan korunkból
meríti gyökereit, maian modern alkotásában korunk sajátos hősét
festi meg.
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Slavko Matkovic: Knjiga. Osvit, Szabadka, 1979.
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Szándékosan fogalmaztam bulvársajtó-módra recenzióm címét,
igyekezve ezzel hangsúlyt adni Slavko Matkovic remek kis köny
vének. Mert végre hangsúlyt kell adni nemcsak annak a tevé
kenységnek, melynek csak foghíjas töredékébe ad(hat) betekin
tést egy könyv szűkös kerete, hanem annak az invenciógazdag
művészi gyakorlatnak is, melyet Matkovic mellett a szabadkai
újvidéki Bosch+Bosch csoport köré tömörült fiatal alkotók mun
kássága jelentett és szekundárisan jelent (kellene hogy jelent
sen) művészetünkben. Úgy írtam, hogy művészetünkben - nyitva
hagyva a magunkénak vallott „régiók közötti választás” lehető
ségét, mert azt hiszem, bátran gondolkodhatunk a jelzett művé
szetről országos, sőt kelet-európai viszonylatban is. Ha valaki a
merész fokozás után megcsóválja a fejét, az azt hiszem, a mű
vészet köztudatba juttatására hivatott médiumok illetve e médiu
mok „táplálóinak” számlájára írható. Mert nem is tudnék az Új
Symposionon kívül olyan sajtóorgánumot említeni, amely a hat
vanas évek végén, a hetvenes évek elején vállalkozott volna a
nem konvencionális vajdasági művészeti gyakorlat szisztema
tikus ismertetésére, kritikai vagy akár kritikátlan követésére. Kü
lönösen vonatkozik ez az úgynevezett konkrét/vizuális költészet
nek könyvben való megjelentetésére. Úgy tudom, Matkovic új
könyve az első ilyen jellegű könyv Jugoszláviában.
A kötet Matkovic konkrét költészeti jellegű kutatásainak 1971-től
1978-ig terjedő szakaszába nyújt betekintést azzal az utópiszti
kusnak mondható szándékkal, hogy tematizálja is azt. Ebből a
szándékból született kilenc „fejezet” : Homo poeticus, Typografika, Talált vizuális-költészeti tartalmak, Hommage, Vizuális-poétikai konkretizáció, Typoflora, Versesszék, Szignal-izáció, Új kép
regény - melyek között bőven akad átfedés, mégis funkcionális
nak bizonyult ez a laza rendszerezés, mert reprezentálja Matko
vic kutatásainak kronológiáját. Ebből a kronológiából talán a köl
tészeti jellegű kísérleteknek a többi médiumra való fokozatos
kiterjesztése és végül szignalista képregénnyé alakulásának fo
lyamata a legizgalmasabb.
Mielőtt rátérnénk a könyvben található alkotások jellemzésére,
szóljunk néhány szót általánosságban az úgynevezett experi
mentális költészetről, hogy utána szélesebb kontextusból világíthassuk meg Matkovic tevékenységét.

Az experimentális költészet lényegét talán úgy lehetne megkö
zelíteni, hogy az alkotó a költészet nyersanyagát nem arra hasz
nálja fel „amire való” , hanem új funkciót ad a verbális nyelv materializált formáinak, a betűknek. A betű illetve a betűk halmaza
és az írásjelek megszokott formájukban a fogalmat vagy gondo
latot helyettesítik (jelentik), az experimentális költészet pedig a
költészet nyersanyagának materiális létét hangsúlyozza, a kon
vencionális/szimbolikus jel-jelentés reláció részleges vagy teljes
negálásával az írásjelek és betűk látható kvalitásaira, a jelentés
től független kifejezési energiáira koncentrál. Ez a szűkös vázlat
reprezentálja egyben Matkovic kutatásainak alapgondolatát, illet
ve kiindulási pontját.
Az experimentális/konkrét költészet és a hozzá kapcsolódó moz
galmak kommunikációs artikulációjának két szélsőséges módja
jelölhető ki. Az egyik nem nyelvi kérdéseket implikál és frap
pánsan csattanó ötletek szintjén zajlik, a másik hideg tudo
mányos ízű analizálás szintjén. E kettős szintre analóg példa
lehet a festészeti gyakorlat két lényegileg eltérő alapelve. Az egyik
alapelv, amikor a művész a képet „ablaknak” , „ekránnak” tekinti,
melynek segítségével be lehet hatolni a valóság lehetséges vagy
immanens rétegeibe, a másik pedig, amikor a kép konkrét, auto
nóm organizmusnak tekinthető, mely belső plasztikai és struktúrális feltevéseken alapul. Az első alapelv terméke a picture, a
másiké a painting.
Matkovic experimentális költészetének talán legfontosabb jellem
zője, hogy a metaforikusán értendő picture és a painting egyen
rangúan kap helyet benne. A „picture” nála egyfajta negatív me
zőn egzisztál, mint bemutatás és mint emocionális kifejezés (ezt
néha nyelvi természetű „bontás” implikálja), míg a „painting”
saját összetevő elemeinek analízisén alapul (legtöbbször emoci
onális hatások nélkül). Ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni,
mert úgy tűnik, hogy az experimentális/konkrét költészeti moz
galmak kibillentették a „picture” - és a „painting” - szemlélet
mérlegét az utóbbi javára, celani terminussal: „hideg informel"
jellegű költészetet teremtve, és szinte teljesen eltűntek a külvi
lágra (valóságra) vonatkozó morális, szimbolikus és allegorikus
tényezők. Maradt a tiszta „painting” , a költészetnek mint verbális
médiumnak szemantikai és strukturális jellegű destrukciója/ana
lízise minden külvilágra vonatkozó üzenet nélkül. Ez az igen el
terjedt magatartás tagadja a hagyományos „esztétikai műélveze
tet” és „antiesztétikáját” a befogadási megismerő aktusa redu
kálja - a nyelvi artikuláció kutatási folyamatának tudatosítására.
Matkovic munkái esetében hangsúlyozni kell, hogy a külvilágra
vonatkozó üzenetek és az önreflexív tartalmak nem vesztették
el egyensúlyukat. Alkotónk személyes rezdülései, mint a bevezető
szövegben Szombathy Bálint írta: „ideológiája” , nem sikkadnak
el hideg nyelvi intervenciókban, hanem ellenkezőleg, minden al
kotói aktus implikál egy sereg személyes ítéletet is.
Ha az alkotások gyökereit keressük, elsősorban a szignalizmust,
az új analitikus művészetet, a konkrét művészetet, a mcluhanizmust és a tág értelemben vett konceptuális művészetet kell
megemlítenünk. Míg az előbbiek az új, vizuális-művészeti proble
matikába torkolló költészeti gyakorlat és a verbális nyersanyagú
mediális művészet közös nevezőjének tekinthetők, addig a kon
ceptuális jellegű művészet frappánsan csattanó ötletszerűsége
új szint, személyes jelleget ad Matkovic munkájának.
Alkotónk nem szorítkozik kizárólag a költészeti jellegű vizuális
problematika kutatására. Érdeklődési körének bővülését jól mu
tatják a könyv fejezetei: a költészeti jellegű kísérletek után megje
lenik a sajtó, könyv, térkép, képregény stb. ikonoszférája, bejá
ródon kommunikációs kódexe, de a megszokottól eltérő kontex
tusban, egy érzékeny művészi ego hatalmában. A könyv lapoz
gatása közben egy intermediális bűvészkedésnek lehet szemta
núja az olvasó, melynek eredménye olykor a kommunikációs
csatornára vagy a művészetre való rákérdezés, egy folytonos
üzenetet váró nyitott készenléti állapot kiélezése, máskor nyelvi
jellegű javaslat. A médiumok nyelvi jellegű intervenciói azonban
legtöbb esetben nem csak a nyelvre vonatkoznak, hanem arra
is, amit a nyelvvel a médiumok mondanak.
Különösen vonatkozik ez a könyv végén található két szignalista
képregényre. A szignalista képregény egyben jó példa az alkotás
elméleti és praktikus komponenseinek szintézisére. Matkovic fel
ismerte a konkrét költeménynek azt a korlátját, hogy a dolgoknak
csak egy aspektusát mutatja. A narratív képregényekben találta
meg azt a közeget, amely képes a dolgok kialakulását, időbeli
folyamatát prezentálni. A konkrét verseket beleágyazta a sztrip
narratív struktúrájába, de úgy, hogy nem folyamatos mesét terem
tett, hanem szövegképeket, melyek egyidejűleg vallanak saját
metamorfózisukról és ikonikus/szimbolikus reláción „ideologizálnak” .
A szignalista képregényben szintetizálódnak Matkovic kísérletei
autonóm rendszerré. Itt individualizálódnak/specializálódnak a
konkrét-költészeti és konceptuális művészeti esztétikai gesztu
sok igazi értelemben vett esztétikai műalkotássá, egy állandó
sult tömegkommunikációs kódex viszonylag állandósult tartalmá
nak megdöntésévé és új formával/tartalommal való helyettesíté
sévé.
1979. március
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1 Györffy Miklós: Bergman. Gondolat, Budapest, 5. oldal.
2 Gregor Urlih Eno Patalas: Istorija filmske umetnosti III., Institut za film, Beograd,
1977. 142. old.

Még ma, a 70-es évek végén Is, amikor az új hullámot már régen
halottnak nyilvánították, Truffaut, Godard, Alain Resnais és még
néhány „újhullámos” rendező neve hallatán, kritikusok és laiku
sok egyaránt eltűnődnek azon, hogy mi lett az új hullámmal.
Valóban meghalt-e vagy tovább él? Elárulták? Megtagadták?
Visszafejlődött-e, vagy meghaladta önmagát. Higgye el az olvasó
(néző), a film szempontjából mindez tökéletesen lényegtelen.
Lényegtelen, hogy Truffaut „kommercializálódott” , lényegtelen,
hogy Godard művészete az undergroundba torkollt, lényegtelen,
ha jó filmeket csinálnak. Az új hullám különben is nagyon laza
„szövetség” volt még fénykorában is. Mennyi különbség van az
1961 -ben forgatott Tavaly nyáron Marienbadban, Az asszony az
asszony, Cleo 5-től 7-ig, és a Jules és Jim között! Nem sok ér
telme van tehát az új hullám számonkérésének vagy elsiratásának. Ha megszűnt, ez csak azokat igazolja, akik hűtlenek lettek
hozzá, azokat, akik belátták, hogy az az idő lejárt, ami a mozgal
mukat éltette, megszűntek az új hullám alapjai, és egy „alapját
vesztett fölépítménynek” semmi köze sincs a művészethez. Ez
nem jelenti azt, hogy a folytonosságot szeretnénk megtagadni
csupán a mindenáron való formális folytonosság keresésének
értelmetlenségére szeretnénk felhívni a figyelmet. Tartalmi és
formafejlődési folytonosság igenis létezik Alain Resnais filmjeiben
is, és ezt figyelembe is kell vennünk! Minden film az előző folytatá
sa, néha csak továbblépés, néha ugrás. Bergman világít rá a kérdés
lényegére nagyon helyesen, amikor azt mondja, hogy nincs vezér
fonal az életművében, majd hozzáteszi: „Van persze egy bizo
nyos folytonosság, minthogy én egy és ugyanaz a személy va
gyok, de annyi minden történik az életben, hogy a helyzetem
sohasem ugyanaz. ( . .. ) Valaki - azt hiszem Anouilh - mondta
egyszer: »Az ember mindig ugyanazt a darabot írja. Megelég
szik vele, hogy másképp osztja ki a kártyákat«1
Ebben a szellemben érthetjük meg Alain Resnais Gondviseléséi
is. Felvetődik természetesen a kérdés, hogy ezek szerint csak az
értheti meg a filmet, aki látta a korábbiakat is? Nem, erről szp
sincs, de távolról se lesz olyan pontos képe a filmben felvetett
kérdésekről, mint annak, aki legalább egy Alain Resnais-filmet
látott. Alain Resnais olyan rendező, aki a már kimondott tételt
nem ismétli meg, hanem számítva arra, hogy már ismerjük az
előző műből, tovább építi morális rendszerét. Mert Resnais moralizátor, és az volt már a Szerelmem, Hirosimában az első játék
filmjében is, sőt még előbb, dokumentumfilmjeiben a Guemicában (1950), és az Éjszaka és ködben is. Vissza-visszatérő kér
dés mindenütt a történelem és háború kérdése és viszonyuk a
történelemhez. El lehet-e, el szabad-e felejteni, ami megtörtént?
A Gondviselés is ugyanúgy az emlékezés és felejtés dialektiká
járól szóló film, minta Szerelmem, Hirosima, k Szerelmem, Hirosima
színésznő-főhőse is ugyanannak a morális igazságnak a szemszö
géből érzi magát felelősnek egy felbomlásban levő világért, mint a
Gondviselés jogásza, ha itt még nincs is neve ennek a hétköznapi
igazság felett álló morális igazságnak.
Ugyanígy szoros kapcsolat áll fenn a Tavaly nyáron Marienbad
ban és a Gondviselés között is. A relitás és fikció keveredése azt
eredményezi mindkét helyen, hogy a jelentés és a lehetséges je
lentés között éppúgy nincs különbség, mint ahogy a valóság és a
lehetséges valóság között se, és a kettő együtt új, fiktív, de reális
szintetikus világot alkot, a „fényképezett tudat” 2 világát, ahol nincs
is szükség arra, hogy szétválasszuk az álmot az ébrenléttől, a fikciót
a tényéktől, a tudatot a tudatalattitól. Ez természetesen egy klaszszikus értelemben vett adekvát közlés rovására megy, olyannyira,
hogy a Marienbad esetében a forgatókönyvíró Alain Robbe-Grillet
és a rendező Alain Resnais sem egyeztek meg a film értelmezésé
ben. Pontosan a fikció és a realitás viszonyának megítélésében vol
tak közöttük a legnagyobb eltérések. Ez azt is eredményezi, hogy
ezt az írást is úgy kell fogadni, mint a film egyik lehetséges értelme
zését, mert lényegében független Alain Resnais nyiíatkozatától,
amelyben a felbomlás motívumait hangsúlyozza, mint a film köz
ponti témáját, és Clive, az öreg író élethez való ragaszkodását
helyezi előtérbe Claude morális igazsághoz való ragaszkodásá
val szemben.
A Gondviselés kerete Clive egy éjszakája, és egy napja (a szüle
tésnap előtti éjszaka és Clive születésnapja). Beteg, talán utolsó
regényét írja - amelynek saját családjának tagjai a szereplői.
A film első része ez a regény, és a beteg író éjszakai szenvedé
sei, a második része pedig a nappali valóság. Úgy érezzük, na
gyon ide kívánkozik McLuhan tézise miszerint a film tartalma a '
regény, és ebben az esetben folytatni kell ezt a gondolatot - a
„regény” (a filmbeli regény) tartalma pedig a film.Kérdés viszont,
szükség volt-e arra, hogy a filmhez hozzáadjuk a regényt. Változtat-e ez a reális keret valamit a film mondanivalóján? Mit fogadunk
el mondanivalóként: a tisztán morális kérdéseket, a felejtés és
emlékezés dialektikájának kérdését, vagy a jogi és morális igaz
ság különbözőségének kérdését, avagy egy öreg író és családja
viszonyának ábrázolása során felmerülő gondolatokat, amelyek
szintén morális kérdésekhez vezetnek bennünket vissza? Ugyan
akkor a film két részének szembeállítása is morális kérdést vet föl
mind a Szerelmem, Hirosimában, mind a Gondviselésben. Az
elsőben azt, hogy mi a különbség a két szerelem között (szere-
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lem a megszálló katonával és a hirosimai tragédiát átélt mérnök
kel), a másodikban pedig azt, hogy vajon melyik az igazi kép Soniáról és Claude-ról. Az, amit az író regényében leír, vagy a nappali
kép, amit vele elhitetni akarnak: hogy boldogok, szeretik egymást és
megértik egymást. Felvetődik a kérdés, létezik-e egy műveszi vagy
morális igazság és morális nyelv, amely felette áll a hétköznapi
igazságnak. Claude teszi fel többször is a kérdést, ami gyermek
korától állandóan foglalkoztatja: létezik-é morális nyelv, és ha
egyáltalán létezik, elérhető-e? Ha igen, milyen a morális törvény,
más-e mint a társadalom és az állam törvényei, érintkeznek-e
ezek a törvények, vagy egymástól függetlenül léteznek, és felette
áll-e a morális törvény mindennek, talán a humanizmusnak is.
Alain Resnais vallja, hogy létezik egy morális nyelv, és ez éppen
a Gondviselés nyelve, amely ha nehezen, vagy olykor többféle
képpen értelmezhető is, sohasem fekete-fehér, vagy absztrakt
módon humanista. Mindig az ember áll a központjában, az em
ber, aki ha kissé dadogva is beszéli ezt a nyelvet, de egyszer
talán megtanulja.
Mint már hangsúlyoztuk, az itt feltérképezett morális rendszer
csak egy lehetséges értelmezése a Gondviselésnek, és valószí
nűleg minden művész, aki közreműködött a műalkotás létreho
zásában, másképpen ítélné meg, másképpen értelmezi a filmet.
Már csak azért is, mert kiváló nagy egyéniségek működtek közre
a Gondviselés létrehozásában: Dávid Mercer írta a forgatóköny
vet, John Gielgud, Ellen Burstyn, Dirk Bogarde, Dávid Warner és
Eliane Stritch, Rózsa Miklósé a filmzene, Ricardo Aranovitch az
operatőr.

A Sinkó-díj bíráló bizottsága, Danyi Mag
dolna (elnök), Podolszki József és Thomka
Beáta, 1979. március 7-i ülésén döntést ho
zott az 1978. évi Sinkó-díj odaítéléséről.
Az 1978. évi Sinkó-díjat MÁK FERENC ér
demelte ki huzamosabb időn át folytatott
sokoldalú kritikai tevékenységével.
A díjazott irodalmi bírálatai és tanulmányai
sajátos problémaérzékenységről, elmélyültségről és elméleti hajlamról tanúskodnak.
Mák Ferenc rendszeresen megjelenő színiés tévékritikáit pedig eredeti meglátások jel
lemzik. Az eddig publikált munkák egy ala
kulóban levő, de ítéleteit mind nagyobb fe
gyelmezettséggel és igényességgel meg
fogalmazó kritikusi koncepciót körvonalaz
nak.
Újvidék, 1979. március 7.
Danyi Magdolna s. k.
Podolszki József s. k.
Thomka Beáta s. k.

159-160. (1978. július-augusztusi) számunkban Klamár Zoltán nevével jelent meg egy
írás Fényképezés, vizualitás, művészet címmel. Ez óv februárjában levelet kaptunk
Petemák Miklóstól, az Eötvös Loránd Tudományegyetem harmadéves művészettörténet
történelem szakos hallgatójától, amelyben a kézirat és a gépirat másolatát és rész
letes hibajegyzéket (elírások és sajtóhibák vegyesen) mellékelve igazolta, hogy Kla
már Zoltán az ő - pályázatra készített - írását küldte be közlésre a saját nevén.
Klamár Zoltán eleget tett a szerkesztőség felszólításának és visszajuttatta hozzánk a
jogtalanul felvett tiszteletdíjat. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egy fiatal értelmiségi, akinek
első jelentkezése alapján lehetőséget akartunk nyújtani a nyilvánosság előtti felelősségteljes tevékenységre, ilyen módon kívánt érvényesülni.
Peternák Miklós írásában egyúttal helyreigazítjuk a súlyosabb elírásokat és sajtóhi
bákat:
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rezime
Pored pesama Gojka Djoga, Karolja Tamke Siratoa, Gabora Túrija i Lea Piápek, objavljujemo
novelu létvana Aproa te odlomke iz romana Mirka Kovaőa i Atile Balaia, s komentarom
Joíefa Feketea. „Istakao bih da je jedan od najpozitivnijih momenata novog porodiőnog ro
mana potpuno iskazivanje ljudskih interakcija bez da se suiava prostor radnje, niti su divergentne tendencije tabuié u stanju da razore strukturu romana“ - piáé J o ie f Fekete.
. Symposion, a kasnije i Új Symposion postali su neáto viée od obiőne knjiíevno-estetske
publikacije - poprimili su dinamiőnost, akcbni i aktivistiőki karakter - pre svega zbog tóga
áto je krug saradnika ovog őasopisa oduvek karakterisala jedna nuina teinja za samoodríanjem.
Jedna ne toliko namemo, koliko nametnuto prihvaéena borba za promenu sopstvene pozicije
u okviru njihovog najuieg ,,mikrodruátva“ , odnosno, u jugoslovenskoj madjarskoj zajednici
pisaca. ( . . . ) Upravo tih godina, kada je pokrenut Symposion, u jugoslovenskim knpevnostima,
pre svega u beogradskom i zagrebaőkom centru - na őijoj je knjiievnosti i filozofiji óva generacija odrasla, doálo je do konaőnog prevazilaienja socijalisttókog esteticizma, te je novonastali
prostor poőeo da osvaja jedan nov, od socijalistiőkog realizma bitno razliőit knjiíevni aktivizam.
Tokom proteklih decenija, uz manje i veőe zastoje, povremena ,,u6utanja“ , knjiíevnu i kulturnu
aktivnost generacije Symposiona karakterisalo je ispunjenje ovog „prvobitnog" aktivizma. Od
nosno: preobraíaj stvaralaőke reői u gest, delo, akciju, oslobadjanja reői od verbalizma, politizacija knjiíevnosti. Nije ovaj aktivizam bio liáen ni odredjene svrsishodnosti i tendencioznosti.
Unatoő tome, ne bi se mogao okvalifikovati ni pragmatiőnim, ni teleoloákim. Knjiíevnost öve
generacije, pogotovu njena publicistika, svedoőe da ovaj aktivizam nije podgrejavan nekakvim
prakticistiőkim, „samo ruáilaőkim“ ili „samo graditeljskim“ namerama, a pogotovu nije bio
rukovodjen nekakvim u daleku-daleku Buduénost projektovanim Ciljem ili Htenjem da se spase
svet. Véé pre svega: potrebom da se stvori jedna slobodna, kreativno-ljudska forma íivljenja
„ovde i sada“ , danas i sutra, u ovom konkretnom prostoru i konkretnom vremenu u kojem
te ovaj aktivizam dóéi do izraíaja, ostvarenja, obezbedjujuői ujedno slobodan prostor za svoj
vitalni elemenat: stvaralaátvu, kője predstavlja jedini smisao postojanja.“ (látván Boánjak: Delatna generacijska reó, ili stare beleáke o pisanoj reői Új Symposiona)
..Najoőiglednije svojstvo modela samosvesti jeste u tome áto suspenzuje psiholoáku stvarnost
a za demiurga promene sveta promoviá? svesnu volju - medjutim, upravo stoga ovaj model
nikada ne moie da postavi pitanje „áta treba őiniti“ , jer nuinost delanja zamenjuje mesto
etike u svetu vrednosti. Moralne vrednostj, na táj naőin, s aspekta ovog modela, mogu postati
„idealistiőke mistifikacije", kője pojedinac'íeljan zajednice, pridodaje svom praksisu da bi zadovoljio svoju savest. Ontoloáki ekvivalent ovom jeste potpuno iskljuőenje eksperimentum mundi, odnosno, suspenzija druátvenih alternatíva. Altemative postoje samo za individuu, i to samo
one kője se tiőu svesne volje. Stoga ovaj model na nepopravljiv naőin pojednoznaőuje viáeslojnost zivotnih situacija, buduói da suiava prostor kompetentnosti odluőivanja. Lukaőevo delo
iz zrelog dóba, Ontologija, takodje nije liáena öve opasnosti - Istorija je sled neizbeíne sukcesivnosti i zakonomemosti, koja ujedno stavlja pod znak pitanja problematiku autonomije pojedinca."
(Alpar Loáonc: Teze o utopiji zajednice) „ . . . uslov obnovljenog kreiranja, za Benjamina,
jeste rekonstrukcija. U pogledu efekta, ona őini delo (knjiíevni vrstu, epohu itd.) zatvorenim,
i to u tolikoj meri, da őe otkrivanja efekata postati komentari onovremenih predmetnih sadríaja
(alegorija, pasaza itd.) Ne zbog tóga áto Benjámin nije znao o uzajamnostima efekata, samo
áto je to, s njegovog aspekta, deo praznog hoda istorije. I zbog tóga je za njega od malog
znaőaja trajnost ili zastarelost nekog dela, buduői da on ovu istoriju nije smatrao legitimnim
kritiőkim sudom. Dók rekonstrukcija, u odnosu na recepciju, obnavlja delo. Upitaée ga kője
su one sadríajne, formalne osobenosti, usled kojih receptor moíe da uőestvuje u njegovoj
rekonstituciji." (Sándor Radnóti o iivotnom delu Valtera Benjamina)
„Ono áto je u ovom pesniőkom svetu sociografski autentiőno, poznato je veő iz njegovih raranijih knjiga, i ono áto vec znamo o tome, tekstovi iz öve knjige niti produbljuju niti proáiruju,
vec samo nanovo izlafu, i to bez ikakvog duhovnog napóra spoznavanja, motoriőno i nenaglaáeno, kao áto jedino svest koja viée nije pri sebi, brbljivo seóanje, mogu da ponavljaju
same sebe do beskonaőnosti, ukoliko ih ne obuzdavamo, demantujuői polaznu osnovu, kada
je govomika rukovodila, ili je mogla da rukovodi, namera saopátavanja.“ (Magdolna Danji
0 najnovijoj zbirci pesama Istvana Braánjoa)
,,U delima Antala Zakanja, skoro od poőetka, iskrsavaju misli kője su jednake s obeőanjem
jédnog modemogs>?sn'őko9 sveta. ( . . . ) S vremena na vreme, Zakanj se izdiáe iznad őinilaca koji odredjuju'njégovu lirsku atitudu, sagledava sopstvenu situaciju i distancirajuéi se
1 od zemaljskih i od nebeskih sila kője zaokupljuju njegov um, daje taőnu dijagnozu. Iznenadjuje, medjutim, da ovo distanciranje kod njega traje tek nekoliko trenutaka, te na táj naőin,
zapravo, oznaőava samo brzo propadljive krajnje, a ne polazne taőke njegove poezije." (Caba
Utaái o sabranim pesmama Antala Zakanja)
„Nova, treőa po redu pesniőka zbirka Petera Dobaija veő retko evocira strastvenije tonove
zabludelog sina iz njegove prve zbirke. Pesme iz öve zbirke izbegavaju atraktivna, razmetljiva
reáenja, pesniőki govor poprima formu unutar prvobitne, individualne liriőnosti.“ (Sándor Balint
o najnovijoj zbirci pesama Petera Dobaija)
....... sudija Dimitrijevié je na specifiőan naőin produkt naáeg vremena, stvoren po naáoj civilizovanoj forrni zivota - doduáe krizom zahvaőena, ali upravo u svojoj kriznoj forrni originalna
figura. ( . . . ) Albaharijeva knjiga, upravo stoga áto je osobeno ukorenjena u naáe dóba, daje
modernog, specifiőnog junaka naáeg vremena." (Ferenc Beretka o knjizi Davida A/baharija)
...... Konaőno, treba naglasiti ne samo one aktivnosti u kője uski okviri öve knjige obezbedjuju
samo delimiőno uvid, nego i onu invencijom bogatu umetniőku praksu koja je znaőila, i sekundarno znaői (bar bi trebalo da znaői) u naáoj umetnosti aktivnost mladih stvaralaca okupljenih, pored
Matkoviőa, u subotiőko-novosadskoj grupi Bosch+Bosch. ( . . . ) Moída je najkarakteristiőnija
znaőajka Matkoviőeve eksperimentalne poezije u tome da metaforiőki shvaőeni picture i painting
ravnopravno uőestvuju u njoj. ( . . . ) Matkovióevi ekspeerimenti sintetizuju se u jedan autonomni
sistem u signalistiőkom stripu.“ (Zoltán Sebek o knjizi Slavka Matkoviőa)
,,Alan Resnais je reiiser koji ne ponavlja jednom veő izreőenu tezu, no raőunajuéi da ga
poznajemo iz prethodnog dela, nastavlja s izgradnjom svog moralnog sistema. ( . . . ) Po njemu,
postoji jedan jezik morala, i to je upravo jezik Providjenja, koji je teáko, ili ponekad viáeznaőno
shvatljiv, nikada crno-beli, ili apstraktno humanistiőki. U njegovom srediátu uvek stoji őovek koji,
iako pomalo mucavo govori ovaj jezik, ali koji őe ga jednom nauőiti.“ (Zoltán Suranji o filmu
Providjenje Alena Resnaisa)
„Dali, koji je veő od svog detinjstva - moída i od samog rodjenja - slepo verovao u nepogreáivost svog genija, u akcionu spremnost pojedinca iskljuőenog iz zajednice, u sopstvene intelektualne sposobnosti, nije niáta drugo no nosilac i trpni subjekt kompleksa umetniőkog ja koji je
svoje poduhvate, ne priznavajuői nemoguőe, ostvarivao sredstvima umetniőkog izraíavanja
klasiőnijim od diáanovskih.“ (Balint Sombati: Ludak naáeg stoleóa)
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őrültje
Dali, aki már gyermekkora - vagy talán születése - óta vakon hitt tulajdon
lángelméjének csalhatatlanságában, a közösségből kivált egyén cselekvő
készségében és saját intellektuális képességeiben, nem más, mint a művé
szi én komplexusának egy olyan hordozója és szenvedő alanya, aki lehetet
lent nem ismerő vállalkozásait a művészi kifejezésnek a duchampinál klaszszikusabb eszközével valósította meg. Az egyéni alkotóerő társadalmi kon
textusban való valorizációjának duchampi vizsgálata mutatott rá elsőként a
művészi én kitörési és felülemelkedési hajlamainak felbecsülhetetlen jelen
tőségére századunk művészetének végső alakulásában, ennek a kíméletlen
és őrült futamnak egyik első beállósa pedig a „lelke mélyén” szégyenlős és
flegma Dali volt. Az az ember, akinek az ágybavizelés és a bűzben való
kéjelgés volt az egyik legszebb és legmaradandóbb gyerekkori élménye, s
aki élete folyamán a koprológiát egy különleges művészetszemlélet érvénye
sítésével összhangban a következő vallomás erejéig tette magáévá: „Bor
zadok azoktól a színektől, amelyek ellentétesek az emberi ürülék színé
vel” . Az én szerepének hangsúlyozása és túllicitálása már a korai Dali
esetében is arra volt hivatva, hogy a középszerű értékek és a személytelen
egyenlőség világában, s nem utolsó sorban a társadalom és a művészet
hierarchiájában, biztosítsa az egyén kivételes helyzetét. Az alkotói etika sze
rényebb, mértékletesebb dimenzióiban ténykedő alkotók mezőnyétől való ci
nikus elrugaszkodás Dalinál szobrászati és festészeti - sőt később építésze
ti, filmművészeti, divattervezői, bútortervezési és viselkedésművészeti - esz
közök révén, a klasszika fegyvertárával valósult meg, Duchamp esetében
pedig mindez a manuális technika teljes elvetésében öltött alakot; értelmi
műveleteit immár lehetetlen volt akár a festészet, akár a szobrászat tárgy
körébe sorolni.
„Dali képzelgései és alkotásai vita tárgyát képezhetik, ám kétségtelen,
hogy nézetei és egész személyisége nélkülözik az emberi lény iránti
alapvető tiszteletet” - állapítja meg George Orwell. Hiszen lehet-e a mai
világban valamilyen becsületesebb úton karriert csinálni. Bár kétségtelen,
hogy Dali nem csaló és nem hazug, hanem „csak” karrierista és exhibicionista; az Egy zseni naplója, a Salvador Dali titkos élete című könyvei - a
többi önéletrajzi jegyzethez hasonlóan - tele vannak túlzásokkal, szépíté
sekkel és öndicsőítő megállapításokkal; bukásról, tévelygésről és bűnről minden emberi élet elkerülhetetlen velejáróiról - azonban egy szó sem esik.
Egy olyan életalakítás van tehát előttünk, melynek alanya a „törvényes” ,
szabályszerű kereteken, sőt a társadalmon kívül, a művészeket avató mű
kritikusok, galeristák és műtörténészek mellőzésével, beleegyezésüket nem
várva avatta magát lángelmévé és látnokká; az őrültség, a szadizmus, a
perverzitás és a paranoia orvosi tüneteit pedig gyerekkora óta hordozta ma
gán. Az impresszionizmus, a pointillizmus, a metafizika, a kubizmus, a neoromantizmus és a szürrealizmus formanyelvének és tartalmi világának köz
vetlen tapasztalatai tehát csak időrendi útmutatók ebben az esetben; semmi
képpen sem nevezhetők az öntörténiesítés tényezőinek. Attól eltekintve, hogy
Dali valóban jó rajzoló és képszerkesztő, vagyis hát klasszikus értékei nyilván
valóak.
Dali őrült képzelgéseinek és ötleteinek vonulatában, sőt már a Duchamp
utáni időszak anyagtalanított tárgyábrázolásának gyakorlati értékeire épülve
jelentkezett az a néhány név, akiket az individuális lelki behatások leveze
tésének az előbbivel összevethető agresszív csoportjába lehet sorolni. Ők
olyan értelemben erőszakosak, hogy az alkotók nagy részének bajain és
létgyakorlatán (és kicsit a sajátjukén is) okulva immár nem engedték magu
kat át a művészeti rendszer irányításának, hanem függetlenedtek, önmaguk
vették kezükbe sorsukat; ők gyakoroltak hatást a piacra, a kritikára, a kiállítói
politikára, a műtörténetírásra stb. Többek között az öntörténiesítés pápá
jának is nevezhető G. A. Cavelliniről van szó, aki - miután egyéni alkotói
igyekezete a festészetben kudarcot vallott - erőnek erejével tört a halhatat
lanságba. De ide tartozik a művészi nézeteit szövegalakban közlő Ben is, aki
nyíltan vallja, hogy kimondottan a dicsőség miatt állít ki, a kiállított alkotás
pedig lényegében nem más, mint a dicsőség utáni vágy szinonimája. Vagy a
másik nagy egyéniség, Salvo, aki az anyagi műtárgyak megtagadásán túl
menően már kiállítói tevékenységet sem folytat, nevét és képét csak a kata
lógusok tüntetik fel.

Az öntörténelmiesítés e három nagyjának alkotói munkájához tehát nem fű
ződik konkrét tevékenység vagy cselekvés, mint Dalinál, aki beteges kény
szerérzeteit már gyerekkorában is kifinomult érzékenységgel vezette le. Dali vi
selkedéséhez ily módon rendszerint valamilyen reális, megfogható és megta
pasztalható cselekvés járult: ötéves korában egy hasonkorú gyereket lelökött a
függőhídról; egy évre rá élvezettel rúgott hárorr éves húga fejébe, huszonkilenc
éves korában pedig véresre vert és taposott (így lányt. Az állatokkal szemben
megnyilvánuló furcsa és beteges magatartása is elég korán, már ötéves
korában megnyilvánult, amikor konzervdobozba zárt egy sebesült bőregeret,
melyet később teljesen beleptek a hangyák, ő pedig hangyástól együtt a
szájába gyömöszölte a már rothadásnak ind jlt állattetemet. Érettebb évei
ben megnyilvánuló nekrofil hajlamai valamivel ismertebbek, mert szinte rá
nyomják bélyegüket szürrealista vásznaira. Túlzás lenne azonban azt mon

dani, hogy Dali viselkedését teljes egészében a beteges kényszerérzetek
határozták meg, attól eltekintve, hogy a nála tapasztalható, orvosilag is bizo
nyítható elferdülések művészi kontextusba való beágyazásához egy alkotó
sem értett úgy, mint ő. Hangsúlyozni kell azonban, hogy véget nem érő
cselekvéssorozatainak kivétel nélkül a művészi ego komplexusai adtak tápot,
közülük azonban egy sem nyújtott végkielégülést, csendes megnyugvást.
Dali élni tudott az önkényesen kialakított különleges helyzettel, ti. hogy egy
bizonyos határon túl már mindent szabad, már minden megbocsátható.
Salvador Dali öntörténelmiesítésének menetét meghökkentő és megbotrán
koztató tettek szövik át. Az élve megdicsőülés lehetetlenségét lehetetlennél
lehetetlenebb vállalkozások révén cáfolta meg. S nem is akárhogyan.

