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a boritón krivec peter grafikája

művészi kifejezésnek ezt a médiumát a legújabb irányzatok ha
bár nem vetették el, teljes mértékben képtelenek voltak meghó
dítani. Ez okozta vesztét, saját fejlődését kezdte akadályozni.

sziveri
jános
megfáradt
műfaj

A grafika tehát önmagával került összetűzésbe.
Említettük már, hogy technikai szempontból ez a műfaj juthatott,
jutott a képzőművészetek közül legmesszebbre a „társadalmasí
tás” útján, a művészetek szocializálásának eszménye ezen a ki
fejezésformán belül valósulhatott meg a legközvetlenebb és leg
tökéletesebb formában. A grafika a tömegek műfaja lett, aminek
következtében függőségi viszonyba került a piaccal. Nagyon kis
mértékben vállalkozik képviselni az új művészeti törekvéseket
mert akkor fel kellene adnia korábbi pozícióját. Egyszóval a ke
reslet kezdett kihatni fejlődésére, mert - mint már annyiszor
bebizonyosodott a történelem során - a tömegek értetlenül állnak
az új előtt. Vagy mint Ortega y Gasset írja: „A tömeg az új művé
szet ellen van, és mindig ellene is lesz. Lényegében idegen
a néptől, sőt, mi több, népellenes is."
A mai új művészet nem formáló, nem ábrázoló, sem vizuális,
hanem mentális! Rasa Todosijevic mondja, hogy a művészet
mechanizmusa eszmékkel táplálkozik, melyek visszahatnak ma
gára a mechanizmusra, átalakítják azt, nem pedig hagyományo
san értelmezett alkotásokkal, melyek megszépítik, gazdagítják,
idealizálják és végül elködösítik.

1.

általános
jegyek
A XIII. ljubljanai nemzetközi grafikai biennáléról szeretnénk írni,
ami így, egyszerűen kimondva nem is tűnik különösebben nagy
feladatnak. A helyzet azonban mégsem ilyen egyszerű. 58 or
szág 476 művészének 1167 grafikája alapján kell beszámolnunk
a modern grafikának a világban elfoglalt jelenlegi helyzetéről és
nyújtanunk reális képet ugyanezen médium fejlődésvonaláról.
Előre ki kell azonban jelentenünk, meglehetősen szomorú ez a
kép. És ebből adódnak feladatunk nehézségei is. Két évvel eze
lőtt még örömmel állapíthattuk meg, hogy a grafika fejlődésíve,
ha nem is túlságosan meredeken, de emelkedő tendenciát mutat,
és az egyéb hagyományosan értelmezett képzőművészeti mű
fajhoz viszonyítva egyre szilárdabb helyet harcol ki magának;
az idei tárlat alapján azonban nemcsak stagnálásról, de egyene
sen visszafejlődésről vagyunk kénytelenek beszámolni.
A tokiói és a Sao Paolo-i nemzetközi grafikai biennálék mellett,
ezekkel egyenrangúan, a ljubljanai tárlat világviszonylatban is
legelismertebben prezentálja a mai modern grafikát. Ez adta a
bátorságot, hogy a látottakból széles körű következtetéseket von
junk le e médium jelenlegi helyzetére vonatkozóan.
A művészetek közötti határok elmosódási tendenciáját hangoz
tatni manapság már közhelynek számít. Ezt csupán azért írtuk
le, hogy érzékeltessük, hol is tart ma lényegében az avantgarde
képzőművészet. A poszt-tárgyi művészetek korában élünk. Ez
a gyűjtőfogalom olyan törekvéseket foglal magában, mint az antiforma, az arte povera, a land-art, a performance, a process-art,
az elementáris művészet, a story-art, a szisztematikus művészet,
a művészet mint a művészet szemiotikája, az elementáris, funda
mentális, primáris vagy új festészet, a viselkedés művészete,
a művészet mint antropológia, a body-art, a szociológiai művé
szet, a politikai művészet és mások. A képzőművészet fogalma
tehát napjainkig nagyon kiszélesedett. Nemcsak a művészetek
közötti határok elmosódása van folyamatban, hanem a képzőmű
vészet egyes műfajai közötti korlátok is meginogtak. A festészet
már a század elején a harmadik dimenzió lehetőségeit kezdte
analizálni, de a szobrászat is feladta a statikus ábrázolást, és a
kinetika - de más lehetőségek felé is - fordult. A sokszorosíthatóságnak köszönhetően a grafika a szocializálódásnak olyan
fokát tudta elérni, amely életben tartotta műfaji sajátosságait. A

A grafikának tehát két lehetősége van: vagy vállalja a kockáza
tot, megkísérli átnevelni a közönséget, ám ekkor erőszakosnak
kell lennie, a lehetséges kudarcok teljes tudatában, és ez a ne
hezebb út; vagy vállalja a könnyebbet és megpróbál kedvében
járni a tömegnek, ahogyan a Ljubljanában kiállító művészek nagy
többsége is cselekszik, az immár megszokott, múltbeli irányzatok
és eszközök alkalmazásával. A közönségre vonatkoztatva veti
papírra Umberto Eco: „Egyszóval az embernek egész lényével
meg kell szoknia, hogy többé ne szokjon meg semmit, fel kell
ismernie a változóban, a sémák felülvizsgálásában, abban a di
namikában, amellyel a világban való létezés és a világszemlélet
módjait folyamatosan újrafogalmazzuk, normális és megkülön
böztetett létfeltételünket. Innen adódik a kortársi művészet peda
gógiai funkciója, a legnagyobb mentség a nyelvek szédítő vál
tozására, ami a század művészetének kalandos útját jellemzi.
( . . . ) A művészet nem tett mást, mint számba vette azt a rit
must, amelyet a tudomány a világban való létezési módunknak
diktált. Nem várhatta meg, amíg közönsége hozzászokik egy
megoldáshoz, amelyen a következő alapulhatna, mert a való
ságban arról volt szó, hogy a közönséget rászoktassa: ne szok
jon meg semmit, a változáshoz szokjon hozzá, és ne cövekeljen
le soha egy már elsajátított modellnél."
A világot a maga fejlődésében kell elfogadnunk, de ez nemcsak
a művészeti üzenetek potenciális és tényleges befogadóira,
vagyis a tömegre érvényes, hanem méginkább a művészre, aki
nek tudatosítania kell a fennálló problémákat, leginkább pedig
a piac szerepének kérdését. A művészet elsősorban saját belső
fejlődéstörvényeinek megfelelően változik, társadalmi determináltsága, vagy helyesebben függőségi helyzete viszonylagos, te
hát nem a tömegízlést hivatott kielégíteni. Hadd idézzük ismét
Eco sorait: „Amilyen mértékben meg tudja adni a mai ember
nek azt a benyomást, hogy nyitott univerzumban él, amelyben
a perspektívák ellentmondanak egymásnak, és egyetlen szinté
zis sem zárható le végérvényesen, olyan mértékben a kortársi
művészet (mindegy, hogy e pillanattól kezdve milyen problémá
kat vetünk fel) progresszív szerepet tölt be, és azon fáradozik,
hogy az embert egy új kulturális univerzumba integrálja."

2.
a
XII.
biennálé
díjazottjairól
Hagyományossá vált, hogy az egyes biennálékon megrendezik
az előző tárlat díjazottjainak retrospektív bemutatkozását. Hason
lóképpen történt ebben az évben is, a XII. grafikai biennálé négy
kiemelt művészének munkásságába kaptunk betekintést. A
Nagy-Britannia-i Victor Pasmore, a japán Noda Tetsuya, a jugo
szláv Vjenceslav Richter és az Egyesült Államok-beli Sol Lewitről van szó.
A hetvenegy éves autodidakta művész, Victor Pasmore, aki 1966
óta Máltán él, már néhány évtizede világszerte ismert jellegzetes
alkotásairól, melyeknek legszembetűnőbb specifikuma a véglete
kig leredukált művészi nyelv. Pasmore a vizuális alapelemekig

egyszerűsítette kifejezésmódját, azaz az alapelemek kozul is fol
tokat és filigrán vonalakat használ. Sajátos barna szinü loJtjai a
papírral képeznek kontrasztot. A vonalak, amelyek a folt és az
alap közötti átmenetként vannak jelen, a müvek egyensúlyát hi
vatottak megadni. Pasmore asszociatív foltokkal és szabálytalan,
nyitott vonalakkal manipulál, ahol az egyszínű foltfelületeknek
juttat domináns szerepet. Az egyes foltok is kontrasztos viszony
ban állnak egymással. Ezt a kontrasztot különböző nagyságuk
és a síkban elfoglalt hely adja meg. Pasmore foltjai lebegő vi
szonyban vannak a képsíkkal. Ez pedig már önmagában is kont
raszt, hiszen foltjai kövekre asszociáltalak bennünket, amik ere
dendően a tömeg és a súly hordozói; ennek ellenére mégsem
statikusak.
A művész alkotásain a rézmetszetet és az akvatintát kombinálja.
A formai jegyek misztikus tartalommal párosulnak. A munkák
címeiből következtetve a foltok szent köveket, mandalákat „áb
rázolnak” , képeznek, tehát Pasmore egyszerűsítő, „visszave
zető” útján eljut a lámaista szertartások sematikus világábrázolá
sáig. Ennek ellenére a müveket a tudat kizárásával, tehát pusz
tán emotív és intuitív alapon is lehet élvezni. Nagy a valószí
nűsége, hogy a művész eddig az egyszerűsödésig sem a ráció
kimért lépcsőin jutott el, hanem a worringeri absztrahálás, illetve
a bergsoni beleélés, ösztönös felismerés útján. A mélybarna fol
tok megnyugtatólag hatnak a nézőre, a nyugalom azonban nem
lehetne teljes, ha annak ellenpólusát nem ismernénk. Éppen
ezért, mintegy kiegyensúlyozásként, a kép megfelelő pontjain di
namikus vonalak helyezkednek el. Pasmore művészetétől egye
nes vonal húzható Kandinszkijig, az organikus absztrakció atyjá
ig, érintve a tasistákat és a szürrealizmus „automatikus írás” -elvét. Tetsuya Noda fotorealista grafikai lapjai ezúttal is egyik csúcs
teljesítményét jelentették a biennálénak. A japán művész gra
fikai naplót vezet. Az alkotás során a lefényképezett látvány
nak, vagyis magának a fotóknak legalább olyan nagy fontossá
got tulajdonít, mint a nyomatoknak, melyeket színes fametszet
tel és szitanyomással, vagyis a kettő kombinálásával készít.
Amíg Pasmorenál a művek egyensúlya inkább ösztönös, addig
Nodánál szinte matematikai pontossággal kiszámított fotókról ké
szülnek a nyomatok. Az itt kiállított lapokon egy-egy gyermekről
készített fölvételeket láthatunk, amint hol a sarokban üldögél,
hol kispárnán alszik, hol pedig éppen fejen áll. A munkák szí
nükkel megfeketedett ezüstre emlékeztetnek bennünket, amihez
a papír rostozatának texturális minőségei adják a többletet. Noda
Tetsuya kézileg gyártott papírt használ grafikáinak kisszámban
történő nyomtatásához. Alkotásai jellegzetes stílusukkal kiemel
kednek a tárlat anyagából. Nemcsak a mesterségbeli tudás japán művészekre jellemző - magas foka, hanem művészi érzé
kenységének lírai jellemvonásai is egyedülálló képességekkel
rendelkező művészt revelálnak.
A szisztematikus plasztika és a szisztematikus grafika országain
kon kívül is ismert zágrábi mesterének, Vjenceslav Richternek
művészetében fordulat történt. Ha tudná azonban, hogy jelenlegi
munkáival csupán a mi reneszánsz-sokoldalúságú B. Szabónk
horgolás-technikával készült Hungária sorozatának „másodpél
dányait” rajzolta meg, nem valószínű, hogy kiállította volna azo
kat. Ebből természetszerűen adódik a következtetés, hogy B.
Szabó György említett művei egy húsz évvel későbbi biennálén
méltán képviselhetnék országunkat. Richter azért mégsem totáli
san ugyanazt csinálja, mint a korán elhalálozott vajdasági mű
vész. Míg B. Szabó fekete-fehérrel dolgozott és a síkból nem
akart kitörni, addig Richter a plasztikus ábrázolás eredményeit
is megpróbálja beleszőni alkotásaiba, ezenkívül szitanyomatait
is színesekre készíti. Míg B. Szabó nagyméretű absztrakt rajzai
nak tudatos mondanivalója is van, hiszen a művész nem csu
pán felületet akart teremteni, addig a zágrábi művész szerigráfiái
nem lépnek túl a vizuális hatásra való törekvésen, céljukban
rokonságot mutatva az op-arttal, illetve saját korábbi szisztema
tikus komputergrafikáival. Munkái kizárólag a szemnek szólnak
és csupán mint dekorációk nyújtanak élvezetet a szemlélő szá
mára.
Sol Lewit a hatvanas évek elején létrejött művészeti irányzatnak,
a minimál adnak egyik legjelesebb képviselője. A minimal-art
elsődlegesen szobrászati mozgalom. Magas szintű ipari techno
lógiával készült fémből, műanyagból előállított, teret hangsúlyozó
primér struktúrákból építkezik. Mint Bak Imre írja, építményei
egyszerű térritmusok, a lüktetés hangsúlyozásával, mellőzve a
hierarchikus szerkesztésmódot. A műveknek objekt-, vagyis
tárgy-jellegük van. Lewit azonban mégsem szobrászként, hanem
mint minimalista festő vált világhíressé. Közismert falfestményei
ről írta a múlt évtized végén a Nobel-díjas Saul Bellow: „Lewitt
szinte az „abszolútomig” visszavezetett falrajzai, melyek inkább
pillanatnyi figyelmet követelnek meg, mint konvencionális értel
mezést, magukban rejtik a kontemplációt és racionalizálják a
funkciókat, amik mindenkoron a világ valóságos részeként vol
tak a rajz sajátságos privilégiumai" Minél egyszerűbb tehát a
művészet, annál intenzívebben foglalkoztatja az intellektust, an
nál bonyolultabb az értelmezéshez szükséges kulcs megtalálása.
Richard Wollcheim filozófus - akitől mellesleg a mozgalom el

nevezés* i» származik - végletesíti az iménti észrevételeket,
szerinte a minimalista müvek értéke abban a paradoxonban van,
hogy nincs m uvös/i tartalmuk.

A retrospektív tárlaton Lewitt színes szerigráfiákat állított ki. Lap
jain az egyszínű felületre huzott vonalhalmazokat elemzi. A szín
és a vonal viszonyát analizálja Statikus és dinamikus kontrasz
tok létrehozását igyekszik megvalósítani. Hol egy, hol több for
rásból szétsugárzó erővonalak, hol pedig szabályosan felosztott,
meghatározott szinü négyzetekbe kombinálja be az egyenes,
szaggatott és hullámzó vonalakat. Élénk színei fölfrissülést jelen
tenek a látogatónak.

3.
a
grafika
pillanatnyi helyzete
Mint már említettük bevezetőnkben, az idei ljubljanai grafikai
biennálén a közelmúlt képzőművészeti irányzatai dominálnak,
ezekhez pedig leginkább olyan művek párosulnak, melyeket a
hagyományosan értelmezett müvészetfelfogás jellemez. Kon
struktivizmus, geometrikus absztrakció és a pop-art ihlette grafi
kai irány van a legerőteljesebben képviseltetve a tárlaton. Olyan
„k ié lt” törekvések, melyek lényegesen kevesebbet mondanak
számunkra a máról, mint tegyük fel 15-20 évvel ezelőtt, amikor
fénykorukat élték. Eredetiségük azonban már akkor is igencsak
megkérdőjelezett volt. 1966-ban írta a jelzett mozgalmakról Verner Hoffmann A modern művészet alapjai c. könyvében: „A tá
volság kedvezően hat a kiindulópont megvizsgálásához: a há
borús évek megszakították a fejlődés közvetlen összefüggését,
új partra vetve él a művész, felhívást érez, hogy újra átgondolja
a modernség problematikáját, úttörő teljesítményeit, a visszate
kintő reflexiók szemszögéből vegye szemügyre. Ez a hol alkotói,
hol eklektikus visszanyúlás az alapokhoz és az 1910-1914 kö
zött kialakult szélső értékekhez határozza meg az utóbbi húsz
év legerőteljesebb művészi eseményeit: gyökerüket vagy Kandinszkij »improvizációit« és Mondrian geometrikus precizinozmusa jelentik, vagy Duchamp. Történelmi relé-állomásként szol
gálnak a két háború közötti konstruktivista tendenciák, minde
nekelőtt a Bauhaus, valamint a szürrealizmus.”
Ehhez nem kívánunk többet hozzáfűzni.
Az idei tárlaton két fő téma uralja a mezőnyt. Ezek: a művész
ökológus személyével nézett természet, illetve a szürreális, fan
tasztikus környezetbe helyezett ember. A művészek egyfajta
nosztalgiával tekintenek a múltra. Kelta, inka és ógörög kultúrák
felé kacsingatnak, sok esetben teozófikus és kabbalisztikus „v i
lágszemléletet" tükrözve munkáikkal. Ábrázolásukat a primitiviz
mus és infantilizmus jellemzi. A mítoszok, a folklór és az őskor
művészetének archetípusa képezi nosztalgikus vágyakozásaik
tárgyát. A nosztalgia természetesen, önmagában még nem lenne
káros, sőt a művészi továbblépésnek lényeges kérdése is lehet,
hiszen az újnak legtöbbnyire megvannak a gyökerei a múlt érté
kei között, amire a művészetnek tulajdonképpen építkeznie kell.
Egyszóval, szolgálhatja a fejlődést, szolgálhat a fejlődés alapjául,
ha nem trivializálódik el öncélúan, ha nem az egy helyben topogás idiotizmusát nemesíti, ha a művészet éltető nedveit nem a
circulus vitiosus táplálására pocsékolja, hanem a valóságos mű
vészi fejlődés ügyét szolgálja.

Az idei tárlaton, ha az összképet vesszük figyelembe, a fekete
fehér illetve a sötét színek dominálnak. Kissebbségben van az
analitikus grafika, ami színes felületekkel, vonalakkal, pontokkal
és egyéb képzőművészeti alapelemekkel definiálja a lapot. Rit
kábban fordul elő a primáris grafikai elemek minőségeinek tanul
mányozása, ezeket is az informel poétikája, a gesztuális ábrázo
lás és az automatikus írás jegyei hatják át. Ezzel szemben a rea
lisztikus ábrázolás jóval nagyobb teret kapott, mint az előző bien
nálén. így találkozhatunk kritikai-, szoc-, neo-, foto-, és hipperrealista fogantatású alkotásokkal is. Jure Mikuz szerint a piac
megcsömörlött a modernizmustól és a művészek, úgy tűnik, al
kalmazkodnak a piac követelményeihez: motívumok kiválasztá
sában, folklór-elemek alkalmazásával, de a technikai fogások
igénylésének esetében is. A fotó, film és klisé ritkábban fordul
elő segédeszközként. Annál sajnálatosabb ez, mivel a kiállítók
többsége a negyvenedik életévén még innen van.
Fentebb általános benyomásainkról szóltunk, kivételek azonban
ezen a tárlaton is akadtak. így a japán anyag volt a legkiegyen-
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súlyozottabb. Noda Tetsuya mellett mindenképpen említést érde
melnek Hagiwara Sakumi folyamat-művei, és Amada Kiyoshi il
letve Ida Shoichi faktúra-tanulmányai. A jugoszláv, lengyel,
Egyesült Államok-beli és a magyar anyag is fölé emelkedett szín
vonalával a szereplő országok átlagszintjének. A jugoszlávok
közül a díjazott Adriana Maraz és Boris Jesih munkái voltak
a legérdekesebbek, míg áutej, Velickovic és Bernik a tőlük meg
szokott minőséget nyújtották. Nincs szándékunkban minden ki
állított művész nevét megemlíteni, inkább csak azokra szorítkoz
nánk, akik valamilyen formában elősegítették - még ezen a tár
laton is - a grafika előrehaladását.
Lengyelország művészei közül a process-artos Pierzgalski, ezen
kívül Jerzy Trelinski és Krisztyna Pjotrowska érdemelnek figyel
met. Ez utóbbi arckatalógust készít, ironizálva ilyképpen az „ide
ális szépség” témájára. Magyarország kísérletezőiről az álszent
nosztalgiából kivezető utat kereső többi művésszel együtt szó
lunk külön fejezetben. Az USA nagyszámú csapatából az Arakawa Shusaku („technikai rajz” ), Denes Ágnes (Térkép), Domenick Capobianco (Térben ábrázolt tárgyak) és Tadeusz Miyslowski
(Komputergrafika) nevével szignált alkotások emelkednek ki. Ha
bár nem tartjuk remekműveknek Róbert Rauschenberg litográ
fiáit, ennek ellenére mégis illik e nagy pop-művészről is szól
nunk, hiszen a bíráló bizottság tiszteletbeli nagydíjjal tüntette ki.
Marcel Duchamp nemigen volt elragadtatva a pop-arttal. 1962ben Hans Richterhez intézett levelében írja: „Ez a neo-dada,
mely most Új Realizmusnak, pop-art-nak, assemblage-nak stb.
nevezgeti magát, olcsó szórakozás, és abból él, amit a dada
véghezvitt. Amikor a „ready-made"-et felfedeztem, célom az
esztétikai „hiúság vásárának” elbátortalanitása volt. A neo-dada
azonban arra használja a „ready-made”-eket, hogy bennük
„esztétikai értéket” fedezzen fel! Én annak idején kihívásként
vágtam a képükbe a palackszárítót és a vécékagylót, erre most
esztétikai szépségként kezdik el csodálni." Ennek a pop-artnak
egyik legjelentősebb figurája Róbert Rauschenberg, aki most
kapta harmadik nagydíját a ljubljanai grafikai kiállításon (1963-ban
nagydíjas volt, 1973-ban és az idén pedig tiszteletbeli nagydíjas).
Még mielőtt néhány mondattal elemeznénk művészetét, hadd
idézzük egyik anekdotikus történetét, mely akkor játszódott le,
amikor az immár világhíressé vált, sminkkel és bepúderozott
nyaka körül gumiabroncssal díszített kitömött angóra-kecskét ál
lította ki.
„Egy asszony jött hozzám - meséli a művész - és megkérdez
te, szerintem mit ábrázol a kecske, amire abban a pillanatban
válaszoltam: „pontosan önt!" Nem vicceltem, hatalmas tollal dí
szített kalapjában, rúzzsal ajkain, kipúderozva, gyöngyökkel éke
sítve, sál helvett leopárdbőrrel válíain »kombinált képeim« egyike
lehetett volna. Mert, tényleg, nincs más célom, mint vásznaimra
rávinni az élet tárgyait, hogy azok valóságosak legyenek és
hogy így megőrizzem a realitás értékeit. Éppen ezért elvetek
minden kíasszifikációt, elvetem a kategóriákat és »ízmusokat«,
mert ezek az etikettek a gyászjelentéssel egyenlőek." Nem kel
lett azonban sokáig várnia, hogy művészetét mégis beszorítsák
egy új „izm us” korlátai közé. Szavaiból következtetve talán azt
is mondhatnánk, Rauschenberg megérte saját (azaz művészet)
halálát. A művészet és az élet közötti űrt szerette volna kitöl
teni a hasonló gondolkodású Andy Warhollal és Oldenberggel
karöltve, ugyanezt akarták megtenni a zeneszerző cage-el közös
és híres happeningjeiken. Az űr azonban gyorsan betöltődött,
de Rauschenberg továbbra is hasztalanul odadobálja „valósá
gos” tárgyait. Ezen a művészeti irányzaton már nem segíthet
nek a díjak. Kassák írta egyik utolsó levelében: „ha dicsérnek,
akkor már baj, van". A tárlaton látható két színes kőnyomat
ugyanazokkal a módszerbeli fogásokkal készült, mint húsz év
vel ezelőtti munkájuk. Különböző újságkivágásokat, képeslap
részleteket, nyomtatványdarabokat, sakktáblát stb. helyez, kom
binál felületességet érzékeltetve, egymás mellé. Munkáival nem
képes immár sokkoló hatást elérni, bele kell nyugodnia az élő
„klasszikusok” sorsába.
Ugyanez a helyzet a francia Hans Hartunggal is, aki már évtize
dek óta csapkodja ellenőrizetlenül vásznaira ecsetjét, hogy alko
tásait a művészettörténészek lírai absztrakciónak nevezhessék.
A szóbanforgó tárlaton egy deszka lenyomatát állította ki, amely
nek strukturális minőségei transzformálódnak át grafikai értékekké.
Az olaszok is érdekes anyaggal szerepelnek. Michelangelo Pistoletto, aki tükörre nyomtatta tükörállványait (a mi Benes Józse
fünk még a hatvanas években alkalmazta ezt az ötletet!), az
egyik fő díjat is megkapta. Mellette Dragomirescu Radu hagymá
it, Fiocchi Linó tájképeit és Vigo Nanda konceptualista alkotásait
érdemes még kiemelni.
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A többi országból meg kell említenünk a romániai Michaele
Wandát aki táj-projektumait állította ki, a venezuelai Rafael Perast, aki fekete alapra néhány fehér gyufaszálat nyomtatott, és
a csehszlovákiai Jozef Jankovicot, (róla többet fogunk mondani
a következő fejezetben), illetve Andriena Simotovát, aki az idei
Grand Prix tulajdonosa lett, számunkra teljesen érthetetlenül.

4.
kivezető
utak
az
álszent
nosztalgiából
Ezt a fejezetet az optimizmus íratja velünk. Derűlátás arra vo
natkozóan, hogy mégsincs minden veszve a nemzetközi grafiká
ban, akadnak még napjainkban is olyan művészek, akik nem
elégszenek meg elődeik eredményeinek kamatoztatásával, ha
nem kísérleteznek, meg akarják reformálni a műfajt, modern vi
lágszemléletről tanúskodva.
öröm m el állapíthattuk meg, hogy a kísérletezők között Magyarország képviselői viszik a szót. Sajnos a korábbi évek gyakorla
tához híven a szervezők úgy elrejtették alkotásaikat, hogy mire
az ember rájuk talál az utolsó termek valamelyikében, alig-alig
képes kellő figyelemmel tanulmányozni azokat. Droszdik Orsolya
szimbolikus ablakai, Galántai György önmagát kereső lapjai, Ká
rolyi Zsigmond tér-árnyék tanulmánya, Maurer Dóra „vonal-stú
diuma” ,, Prutkay Péter grafológiája és Szirányi István „szekven
ciái” felfrissülést jelentett a szemlélők számára, annyi átlagos
és átlagon aluli grafika végigkínlódása után. Meglehetősen cso
dálkozunk, hogy Maurer Dóra, aki a IX. biennálétól rendszeresen
kiállít, miért nem kapott még nagydíjat Ljubljanában, hiszen azt
már régen kiérdemelte volna. Egyetlen művész, aki következe
tesen valami újat tud nyújtani tárlatról tárlatra (csak a ljubljanai
biennáléról van szó). Kísérletezései során végletekig leegyszerű
sítette kifejezési eszközeit, a művészet alapelemeinek és az
anyag kapcsolatának, viszonyának tanulmányozásáig jutott el.
Prutkay Pétert is hasonló gondolatok foglalkoztatják. Saját nevé
nek többszöri leírásával végül fekete, elmosódott felületet képez.
Szirányi István ofszet-nyomatai korábbi story-arthoz közei álló
szekvencia kísérleteinek egy-egy részlete. Beke László írja a
szekvenciáról: „A szekvencia, az idő térbeli megfelelője ere
dendően lineáris struktúrájú, egy irányban olvasható". Csak saj
nálhatjuk, hogy nem az ilyen jellegű kísérleteit küldte el a biennáléra, a látogatók teljesebb betekintést kaphattak volna művé
szetébe, melynek kísérleti irányvételét leginkább egy fotó^sorozatához mellékelt szövegével jellemezhetnénk leginkább: „A köz
vetlenül az expozíció előtt kimondott szavak (szenvedély, vágy,
repülés) egy irányba mutató, hasonló érzés-tónusú fogalmak.
Időnként megrendítik a modellt, máskor nem váltanak ki az arc
ról leolvasható reakciókat. Az analitikus »fotó-vizsgálatot« ma
gammal kezdtem. Az egyre több arc folyamatos tanulmányo
zásakor (a fotózás és a képek nézése közben) tapasztalatokat
gyűjtök, melyeknek bélyegét talán majd arcomon viselem."
Károlyi Zsigmond, amellett, hogy a biennálé egyik legfiatalabb
résztvevője volt (1952-ben született), a legérdekesebb és legere
detibb munkákat is állította ki. Károlyi, az 1977-es párizsi bien
nálé fődíjasa, mint Beke mondja róla, töprengő, „bizonytalan"
a lk a t:....... kételkedései leginkább az olyan (verbális) »bizonytaíankodókhoz« kapcsolható, mint Tandori, Mészöly, vagy Pilinszky.
Csakhogy ő náluknál jóval szűkebb, vonalszerűén szűk mezs
gyén igyekszik mozogni. A legszárazabb lírai területen, ha lehet
ilyesmit mondani. . . A művészetére alkalmazható jelzők: kon
ceptuális, önreflexiv, metaforikus - sőt talán: áhítatos. A jelen tárlaton ofszetnyomatokat állít ki, de ezt csak azért érdemes meg
említeni, mivel ez a technika tudja leghívebben visszaadni a fotó
sajátosságait. A Hiányzó negyedik című munkáin (I., II., és III.)
folytatja korábbi kísérleteit a jelenlét megfejtéséről; a valóság és
látszat viszonyának elemzését, illetve a „hiány tartalmát*’ kutatja.
Piergazki Ireneus lengyel művész analitikus fotó-sorozatait már
korábbról ismerjük. Lapjain az apa, anya és a fiú fényképei van
nak egymás mellé helyezve, azaz mindhármat külön-külön ofszet
nyomaton mutatja be. 3 x 3-as sorrendben a gyermekkortól az
öregkorig rakja fel a fotókat. A fentebb már jelzett szekvenciák
ról van szó az ő esetében is, térben érzékelteti az idő múlását.
Ida Shoichi anyag-tanulmányai a szó legszorosabb értelmében
vonatkoznak a megmunkálandó papír értelmezésére. Ida külön
böző felületekre, így betonra, padlóra stb. helyezi a papírt, amire
felülről nyomást gyakorol. Ennek következtében a képzőművé
szeti alapanyag vizuális minőségei megváltoznak. Erre azután
- és véleményünk szerint éppen ezzel rontja el kísérletét - külön
böző apróságokat (pl. egy falevelet) nyomtat.
A csehszlovák Jozef Jankoviöról is említést kell tennünk ebben
a fejezetben, habár nem a felsorolt alkotók művészi koncepciói
val mutat rokonságot. Hagyományos módszerrel alkot, eszmei
törekvései azonban mindenképpen figyelmet érdemelnek. Jankovic az építészet irányában szeretne kitömi a grafika médiumából.
Utópisztikus épületeket, „épület-díszeket” rajzol. „Építményeit”

az emberi figura ihlette, annak mintájára építi azokat „
nm
bér jelet használ, kicentizetten könnyed, alig részletezett koivo
nalak, kezek és lábak, fej. Azt teszi ki a spontán és megtör
vezett hatásoknak’’ - írja a művészről Bán András. Jankovu:
törekvései a konstruktivizmuséival rokonok. Térábrázolásra to
rekszik, nem célja a művészet, hanem inkább az ember és kör
nyezetének definiálása. Két különböző kifejezésforma társítására
vágyik. Müveit a pszeudo-urbanizmus kifejezéssel illethetnénk
a legtalálóbban.
Összegezésként csak annyit mondhatunk, lényegesen kevesebb
azon művészeknek a száma akik újításaikért, experimentumai
kért említést érdemelnének. Ez a tény pedig már önmagában
is jelzi, hogy valami baj van a jelenkori grafikával. Juhász Illés
fiatal vajdasági képzőművész, egyik beszélgetésünk során meg
jegyezte a műfaj merevsége, bezártsága okozza a problémát.
Teljesen igazat kell neki adnunk. Elérkezett tehát az idő, hogy
a festészethez, szobrászathoz hasonlóan a grafika is kilépjen
„skatulyájából” és a művészetért feláldozza a műfajt, lemondva
annak korlátairól. Jugoszláviában erre Sutej példája a legtanulsá
gosabb.

sebők
zoltán
az
esztétikai
gesztus

Az aktuális művészeti gyakorlat rendkívül bonyolult, már-már át
tekinthetetlen, olykor egymást fedő, máskor egymásnak homlokegyenest ellentmondó vonulatai, izmusai közepette egyre sürge
tőbbé válik az az igény, hogy a műfaji, technikai, tematikai és
különösen izmushoz tartozás-beli szempontokon túllépjünk (mert
mindegyikből egyre több van), és fundamentális klasszifikációs
csoportokat határozzunk meg, melyek művészeti létezésmódokat
jelölnek. Az ilyen fundamentális csoportok megközelítése még a
mi lázas hagyományromboló világunkban sem nélkülözheti a tör
ténelmi dimenziót, sőt meglehetősen paradoxnak tűnik, hogy erre
a dimenzióra épp a mindenkori avantgarde vizsgálata közben
van nagy szükség - melynek axiómája, hogy az Új megtalálása a
legfontosabb. Persze ha a történelmen azt értjük, amit kell(ene)
érteni - azt, ami a jelent akár pozitív, akár negatív előjellel konstituálja - , akkor mindez nem is olyan paradox.
Az alábbiakban néhány spontán gondolatot fűzünk egy meglehe
tősen komplex, napjaink és a közelmúlt művészetét átitató művé
szeti létezésmód problémaköréhez - az esztétikai gesztuséhoz - ,
elsősorban genezisére koncentrálva.
A 19. század második felének művészeti mozgásai közepette a
tárgyi és formatartalmak addig többé-kevésbé egyenrangú
egyúttlétét az egyensúly felbomlása követi: a formatartalmak ke
rülnek előtérbe, olyannyira, hogy a század eleji művészetben hát
térbe szorul a kép utánzó, vagy talán jobb kifejezéssel élve re
kreáló (át-alakító, át-alkotó) jellege. A re-kreáció helyébe egyre
inkábbb a kreáció lép - a nonfiguratív mű már a valóságtól szinte
teljesen független autonóm organizmussá válik. A művész a valós
világ helyébe új valóságot állít, melynek külsőleg már semmi
köze a realitáshoz, a kozmikus világ általános törvényeinek en
gedelmeskedik, vagy ha úgy tetszik, a valós világ helyett egy
potenciális világot reprezentáló/szimbolizáló organizmust kreál.
Természetesen ez folyamat eredménye, azé a folyamaté, amit
Sedlmayr találóan a „primáris fenomének kimutatásának” nevez.
A festészet belső tisztulási folyamatai - melyek a kezdeti avant
garde óta is p e rm a n e n s e n jelen vannak a művészetben - újra és
újra kitermelnek a modernizmus előtti művészettől idegen valóság-művészet-valóság distinkciót. A művészet-valóság totális
kreációja első ízben a század elején készítette elő a talajt egy új
művészeti létezésmód, az esztétikai gesztus számára. Míg a
művészi alkotás a valóság mellé/helyett új valóságot épít ki,
addig az esztétikai gesztus első példái a lenézett valóság meg
vetett darabjait állítják a művészet-valóság helyébe.

varisco grazia

A kezdeti avantgarde-ban talán Kandinszkij és Duchamp opusá
ban disztingválódott egymástól legkifejezettebben a mindenkori
művészet két aspektusa, a „pa rs construens” (alkotó rész) és a
„pars destruens” (romboló rész). Az első a művészeti alkotás
ban dominál, a második pedig az esztétikai gesztusban. A mo
dernizmus idején a művészi alkotásban is szinte szükségszerűen
jelen van a pars destruens - erre a kezdeti avantgarde bármely
izmusa példa lehet - , mégis nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a
művészeti alkotásban közvetetten van jelen: a művész azzal
„rom b ol” hogy mutat egy jobb világot, felvet egy jobb konstruálási metodológiát. Az esztétikai gesztus esetében is csak látszó
lag egyoldalú a helyzet, de ennek latolgatása előtt idézzük fel a
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művészettörténet első nagy esztétikai gesztusait, Duchamp ready-made-jeit. Kezdjük azzal, hogy mit is kell ready-made alatt
érteni, illetve mit értett e fogalom alatt Duchamp. 1916 októberé
ben a New York-i Modern Művészetek Múzeumában tartott be
szédéből idézünk:
„ Már 1913-ban az a szerencsés ötletem támadt, hogy egy ke
rékpár kerekét egy konyhazsámolyra szereljem és azt forgás
közben megfigyeljem. . . New Yorkban, 1915-ben egy vaskeres
kedésben hólapátot vásároltam, amelyre ezt írtam: 'In advence
of a broken arm' (egy kartörés előlegezéseként). Körülbelül eb
ben az időben jutott eszembe a ready-made szó, hogy a manifesztációnak ezt a módját megnevezhessem. Hangsúlyozom,
hogy ezeknek a ready-made-eknek a kiválasztását nem az esz
tétikai élvezet érzése diktálta. A választás a vizuális közöny gesz
tusaként a jó vagy a rossz ízlés teljes kikapcsolásával. . . illetve
teljesen tudattalanul jött létre ( . . . )
Néha egy grafikai részlettel egészítettem ki, s ez az én alliterációk iránti hajlamomat kielégítette - ezeket ready-made aidednek
(mesterséges ready-made-eknek) neveztem. Máskor, hogy a
ready-made-ek és a művészet közötti alapvető összeegyeztethetetlenséget és ellenlábasságot kinyilvánítsam, kitaláltam a reciprocal ready-made-et: egy Rembrandt kép mint vasalódesz
ka.’’'

Ebből az idézetből kiderül az esztétikai gesztus néhány fontos
jellemzője: először is, az esztétikai gesztust „nem az esztétikai
élvezet érzése” diktálja, hanem „a közöny gesztusa” , az idézet
végéből pedig azt lehet kiolvasni, hogy e gesztusok célja, hogy
a művészet illetve a művészet-fogalom opponensei legyenek.
Mindez az esztétikai gesztus „pars destruensét” húzza alá, de
a dolog másik oldalának vizsgálatához épp Duchamp elméleti
fejtegetéseit kell segítségül hívni. Az alkotási folyamat című fel
szólalásában (Houston, 1957. Az American Federation of Árts
tudományos ülésszaka) a „teremtő aktus” két összetevőjét, két
oldalát különíti el: egyrészről van a „nyersanyag állapotú művé
szet” , amelyben aktuálisan van jelen a művész szándéka és po
tenciálisan a nem szándékolt de a néző által kiolvasható üzenet.
Ezt a „nyersanyag állapotú művészetet” a néző teszi szociális
érvényűvé azzal, hogy „finomítja” (interpretálja), olyasmit is kiol
vas belőle, ami nyers állapotában potenciálisan vein jelen, ami a
művész szándékától független vagy ami a művész tudatalatti
szándéka. „A művészi tennék megvalósulásában a művész min
den döntése a tiszta intuíció keretein belül marad és lehetetlen
valamilyen önanalízis formájában lefordítani” ( . . . ) , lehetetlen,
m ert a műalkotás szociális és történelmi érvényű (jövőt konstituáló) döntése a „teremtő aktus” egészében, tehát a néző köz
reműködésével valósul meg, „ . . . ugyanis a néző hozza létre a mű
kapcsolatát a külvilággal, amennyiben a mű mélyebben fekvő
tulajdonságait megfejti és értelmezi, és ezáltal létrehozza a ma
ga hozzájárulását a teremtő folyamathoz. ” 2
Mindebből világos, hogy amikor a művész szóbeli vallomásait
olvassuk - abban esetünkben felfedezzük a pars destruenst ezzel még nem a „terem tő folyamattal” , hanem a „nyersanyag
állapotú” művészettel állunk szemben. „Nyersanyag állapotában”
a ready-made és általában az esztétikai gesztus destruktív, a már
„felépített” művészetfogalom szétrombolását, halálát proklamálja. Ami a priori megkülönbözteti a művészeti alkotástól az ab
ban áll, hogy az esztétikai gesztus „nyersanyag állapotában"
nem tartalmazza a pras contruenst, csak a pras destmenst.
Ezt támasztja alá Duchamp-nak 1962-ben Hans Richterhez írt
levele: „A neo-dada, amely most neo-realizmusnak, pop artnak,
assambalage-nek stb. nevezi magát, abból él amit a dada csi
nált ( . . . ) . A neo-dadában a ready made-eket úgy használják,
mint az áru esztétikaiságának önmagáért való felderítését. Pro
vokációként arcukba vágod a Palackszárítót és a Vécékagylót
- és most ők azzal állnak elő, hogy ezt esztétikai szépségként
csodálják. "3
Ebben a levélben Duchamp „nyersanyag állapotú” gesztusa, az
alkotó eredeti szándéka ellenkezik az alkotó aktus másik oldalá
val, az utókor olvasatával. De maradjunk még egy kicsit az esz
tétikai gesztus „nyersanyag-állapotánál” . Legalkalmasabb a gesz
tust energiaként értelmezni, művész szándékolt energiájaként,
mely a palackszárítót „fatus brutusként” veti egy izolálódott rend
szerbe, formai öltözet nélkül, destruktív szellemi pozícióként. E
szellemi pozíció azon keresztül, hogy az izolálódott rendszer

' 1 idézi Végvári Lajos: A Dada-tárgy és a fotográfia című tanulmányában. Fotóművé
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szet, 1970/3 16.1.
2 lásd: Duchamp, Marcel: Das schöpferische Prozes. Közli Róbert Lebel: Marcel Duchamp című könyvében. DuMont Dokument, Köln, 1972, 165-167.1.
3 Richter, Hans: Bewegnungen von Dada bisheute. DuMont, Köln, 1973., 155-156.1.

értékhierarchiáját szétrombolja, meghirdeti a rendszer - a mű
vészet rendszere - halálát, hiszen nem javasol új rendet. Egy
olyan állapotot eredményez, amit a művészet paradigmatikus vol
tára való tekintettel egzisztencialista kifejezéssel jelölhetünk. Jaspers „határszituációira” (Grenzsituationen) gondolok. Jaspers fi
lozófiája szerint az ember mindig valamilyen szituációkban találja
magát, melyek nagy részét megváltoztatja. Vannak azonban
olyan szituációk (határszituációk) - elsősorban a halál, szenve
dés, a világ megbízhatatlansága
amelyeket az ember nem tud
kikerülni, de amelyekben a lét igazi értelme tárul fel előtte. Ezek
ben a szituációkban megszabadulunk mindennapi gondjaink ter
hétől, eszmei problémáitól és feltárul előttünk az intim létezés
világa.
A művészet intim létezésének feltámlását kívánja katalizálni az
esztétikai gesztus, azon keresztül, hogy pszeudo-kikerülhetetlen
szituációba hozza a művészetet, mintegy Zelimir KoSőevic
szép hasonlatával élve, megjátszatja vele a főnix sorsát - mely
azután saját poraiból születik újjá. E „kikerülhetetlen határszi
tuáció” önanalízisre készteti a művészetet, s talán épp ezzel
magyarázható az aktuális művészeti gyakorlat szemmel látható
filozofikus/ontologikus létformája: a mű igyekszik önmaga onto
lógiája (is) lenni, a művész igyekszik minél többet mondani a
műve által képviselt művészet-fogalomról/.
Duchamp idejében olyan szituáció jelentkezett a művészetben,
melyre jellemző ugyan a valóság és a művészet-valóság közötti
jelentős distinkció, de a képi valóságban a pars construens esz
tétikailag kezdett kimerülni, ami alatt azt értem, hogy nem tudott
olyasmit produkálni, ami meglep, ami túlmegy a várakozásokon.
Erről tanúskodik több dadaista visszaemlékezése. A valóság és
a művészet-valóság közötti önreflexív analitikus prepozíció - mely
a festészeti „prim áris fenomének kimutatását” célozta - utal
ugyan arra, hogy a művészeti invenció túlment a mindennapi
viselkedésdinamizmuson, de a művészeti gyakorlathoz viszonyít
va végül nem tudott arisztoteiészi értelemben para ten dóxan
(meglepő, a mindennapisággal ellentétes) lenni. A zárt analitikus
prepozíció mint művészeti létezésmód előbb-utóbb beidegződik,
mint magatartásmód konvencionalizálódik és partikularizálódik
- különösen akkor, ha egy-két médiumra szorítkozik. Ilyen tör
ténelmi körülmények között tudott a duchamp-i esztétikai gesz
tus igazán az arisztoteiészi poétika szabályai szerint funkcionál
ni, a művészeti helyzetképhez viszonyítva impulzusgazdag para
ten doxan lenni. Elég az „impulzusgazdagsággal” kapcsolatban
csak azt a fontos momentumot megjegyezni, hogy a primáris
fenomének iránt tanúsított analitikus prepozíciót a ready-made
gesztus szélesítette ki a „köznapiságra” - nemcsak a festményt
és a szobrot lehet analitikusan nézni, hanem minden médiumot,
minden jelenséget. Több izmus táplálkozik abból a felismerésből,
hogy a régi analitikus prepozíció új médiumra vonatkozóan meg
lepő jelentésstruktúrát eredményez, (például ? celanti „hideg inform elek” : experimentális könyv, kísérleti vagy kiterjesztett film,
analitikus fotó stb.).
A Duchamp utáni művészeti gyakorlatban az örökérvényű kon
venció-invenció problémakörrel kapcsolatban felmerül egy mé
lyen gyökerező probléma: mit kezdjen a kritikus azzal az eszté
tikai gesztussal, amely egyrészt olyan történelmi kontextusban buk
kan fel, amely nem biztosít impulzusgazdag kisugárzási erőteret
(külön kérdés, hogy mik ezen kontextus jellemzői és mennyiben
térhetnek el a vázolt századeleji prototípustól), továbbá, mennyi
ben új a kronológiailag Új gesztus, mennyire nyújthat relatív
élményt, illetve mennyire spekulatív variációja a duchamp-i gesz
tusnak. S még egy kérdés a sok közül: szüksegés-e, hogy az
esztétikai gesztus személyes értelemben őszinte, a művész
szubjektív mechanizmusának terméke legyen - hiszen a speku
latív gesztus is lehet jó, ha a művészet új, autentikus létezés
módját katalizálni tudja. Azt hiszem, ezek a kérdések jóval meg
haladják a kritikus szenzibilitásának hatókörét, tehát az értékelő
szerepét át kell adni a történelemnek, majd az kirostálja a ter
méketlen gesztusokat, a termékenyeket pedig a jövő művészetét
konstituáló impulzusokká avatja.
Az esztétikai gesztus értékmérője épp az, ami ellen Duchamp
Richterhez írt levelében tiltakozik: tud-e valamit kezdeni az utó
kor a romboló gesztussal vagy a lerombolt művészet poraival?
De ez már nem a „nyersanyag állapotú” művészetre tartozik,
hanem az alkotás másik oldalára: a művészi szándéktól függet
len interpretációkat kiolvasni tudó utókorra.
Itt kell szólnunk a konceptuális művészet egyes áramlatainak
esztétikai gesztusáról, melyek e művészeti magatartásmód má
sik legfontosabb, bár sokkal intellektuálisabb gócpontját jelölik.
Különösen az úgynevezett akut- vagy ultra-konceptuális művé
szet vallja programjának a művészet fogalmának (filozofikus)
vizsgálatát. Joseph Kosuth, az art as idea as idea (művészet
mint ötlet mint ötlet) szerzője állítja, hogy a művészet lingviszti
kái rendszer és hogy „a művészet kontextusban prezentált alko
tások a művészet tolmácsolásai” , valamint minden igazán új mű
alkotás kiszélesíti a művészet fogalmát - ezért a művészetet úgy
kell tekinteni, mint önkiszélesítő tautologikus rendszert: „a mű-

vészét a művészet definíciója” . Nagyon rokon nézetek olvasha
tók ki a meta-art, art-as-art, analytical art stb. proklamációiból,
melyek külön-külön izmusként tételezik magukat, bár a kosuth-i
concept art szelleméből táplálkoznak.
A kosuth-i szemlélet javarészt Duchamp gesztusainak tanulsága
ira támaszkodik és nem is annyira művészi magatartás a szó
megszokott értelmében, inkább az esztétikai gesztus metodoló
giájának sommázása. Különösen vonatkozik ez Kosuth Művé
szet a filozófia után5 című nagyon jelentős tanulmányára, mely
ben a concept artot nyíltan Duchamptól származtatja, hiszen,
mint írja „ a művészet funkciójának kérdését először Duchamp
vetette fel”, a művészet érdeklődése^ a ready-made-del tevődik
át „a nyelvi formáról arra, amit a nyelvvel mondanak". „A je
lenségről a koncepcióra váltás volt a modernség kezdete és
egyben a konceptuális művészet kezdete", mert - tehetjük hoz
zá - a művészet egész és nem rész, az egész pedig csak kon
ceptuálisán létezik. Duchamp az egészet vette célba, s ez a tény
kiszélesíhető: az esztétikai gesztus az egészet veszi célba - a
művészetfogalmat.
Ami a kosuth-i concept artot mint gesztust eleve megkülönböz
teti a duchamp-i esztétikai gesztustól, elsősorban abban áll, hogy
az előbbi nem „nyersanyag állapotában” destruktív - mint a
ready-made - mivel a művésznek eleve szándékában van, hogy
gesztusa művészetfogalmat romboló legyen, de a ready-made
hatásából tanulva a művészet gesztusával megváltozott (szét
rombolt struktúrájától várja a pars construenst, a főnix újra/ más
sá születését.
A concept művész gesztusában is formálisan a pars destruens
uralkodik: a művészi alkotással ellentétben nem épít ki egy olyan
művészet-valósájgot, amely a régivel opponál (s így „rombol” ),
de a művész tudja, hogy gesztusának jelminősítő funkciója van azt a művészet-fogaimat rombolta le, amely egy elavult ember
valóság viszonyból vonódott el. Ezenkívül számít arra, belekal
kulálja gesztusába, hogy a lerombolt művészet-fogalom helyén
majd új nő ki, maga azonban nem vállalja az új művészet-valóság megkonstruálását. Duchamp sem vállalta, azonban mintegy
szándéka ellenére megtette, legalábbis jókora lökést adott hozzá.
A „nyersanyag állapotú" művészetet az utókor tette teljes alkotói
aktussá, azzal, hogy hozzárendelte a pars construenst - ebből
lett egy sereg neo-duchampizmus. Szembetűnő a concept art
Duchamphoz hasonló hatása a hatvanas és hetvenes évek mű
vészetében.
Összegezésül elmondhatjuk, hogy az esztétikai gesztus legfon
tosabb tulajdonsága, hogy közvetlenül új értékrendszer építése
helyett rombol, de ezt a művészeti magatartást helytelen össze
téveszteni a nihilizmussal mint negatív etikai kategóriával. Mű
vészi kontextusban a rafinált destrukció katalizátor le h e t-a z
esztétikai gesztus olyan energiát ad a művészet rendszerének,
amely nem csapódik vissza effektus formájában, hanem bent
kering a művészet rendszerében és új művészeti létezésmódokat
konstituál.
1979. augusztus

molnár
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a
csontváry-mű

1.

Csontváry Kosztka Tivadart (1853-1919), a századforduló ma
gyar festőgéniuszát, vándorútjára nem az egzotikus Kelet csábí
totta. A meglévő narkotikumok mellé - a megfáradt ember szá
mára - nem csodabalzsamot kutatott. A hatezer éves Cédrus
„m agját” kereste: azt a gondolkodásformát, amelyből Napkelet
organikus kultúrája csírázott, s amelyet a mi népünk is ősidők
óta sajátjának mondhat.
E nem lineáris gondolkodásformát vizuális modell segítségével
próbálom bemutatni. Megkísérlem szembesíteni a modellt a mű
vel és azzal a szellemi közeggel, amely hitem szerint egyrészt
közvetve, másrészt közvetlenül a Csontváry életmű alapjául szol
gált.

zarándoklás
a
cédrusokhoz
libanonban (1. kép)
Az életfaképletet komplex módon megjelenítő mű - Csontváry
jelrendszerének kulcsa. Sajátos teremtődésmondát látunk e ké
pen: a születés, a lelkessé lényegülés, a lét örök körforgása
fejeződik ki benne: A mű alsó szférájának központjában a lovon
ülő Madonna az anyaság, a testi megvalósulás és érzelem, a
statikus jin princípium megjelenítője. A cédrus tövénél, a Madon
na fölötti térben mintegy az izzó földből születnek, zene vará
zsára a nem-evilági tánoosok - jangra, a fényességre, a teremtő
szellemre utalóan. A megvalósult lét mindenkori polarizáltságát
és a polaritások dialektikus egységét mutató kéttörzsű cédrus
tövében az egymásból kihajló fekete és fehér lóalak a két princí
pium szintézisének lehetőségét villantja fel, s egyben a kép sajá
tos jelrendjének meghatározó alaptétele is.
A mű páratlan harmóniája nem rafinált formai és tartalmi számítgatásból, de az alapvetően fontos létüzenet átéléséből, annak
görcsnélküli tolmácsolásából következik; s ebben Csontváry nem
a vele kapcsolatban sokat emlegetett nyugati példaképekkel, ha
nem sokkal inkább a gyerekkel, a magaskultúrák és az ősművé
szet emberével, az „egészben” élő és annak törvényeit hitelesen
megjeleníteni tudó parasztemberrel rokon. Mindez egyben zse
nialitásának kritériuma is!

‘ lásd: Jaspers, Kari: Filozolija egzistencije. Prosveta, Beograd, 1973., 137-141. 1.

5 Kosuth, Joseph: Umetnost posle füozofije. Megjelent: Polja, Újvidék, 1972. január,

A Zarándoklásnak már e vázlatos elemzése is nyilvánvalóvá
teszi, hogy a lehetséges számtalan megközelítési mód egyike
ként célszerű a Csontváry-művet egybevetni a legáltalánosabb
értelemben vett vizuális gondolkodásmodell egzakt életfaképleté
vel is, illetve az ősművészet és a népművészet jeleivel, amelyek
e képletet az adott korra és népre jellemző sajátos formában
mutatják meg.
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2. ábra.
A 4x4-es négyzethálóban szerveződő zárt jelrendszer 11. táblájának permutációs
a fekete jelalkotó négyzeteket X jelöli).
rendje. (Számitógépes
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1. kép.
Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban; olaj, vászon,
200x205 cm, 1907., Gerlóczy Gedeon tulajdona.
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Az említett vizuális gondolkodásmodell létrehozásának alapfelté
teleivel és működési elvével a Logikai formaszervezés és forma
szerveződés (I., II.) című írásunkban részletesen foglalkoztunk,1
itt bevezetésképpen csak főbb jellemzőit ismertethetem. Részle
tesen a modell egyetlen tulajdonságával foglalkozom, amely tu
lajdonság az analógiás elemzés bázisául szolgál.
A vizuális gondolkodásmodell végeredményben nem más, mint
egy egységes, összefüggő jelrendszer: adott négyzethálóban
(2 x 2 , 3 x 3 , 4 x 4 , 5 x 5 stb.) szerveződő zárt jelrendszerek elvileg
végtelen láncolata.
E jelrendszer tulajdonképpen sajátos, öntörvényű gondolkodás
forma, az úgynevezett integritásos gondolkodás képlete. E gon
dolkodásforma megtalálható nyelvünk szerkezetében, népi hie
delemrendszerünkben,2 parasztházaink,3 szakrális és mindennapi
használatra szánt népi építészeti emlékeink4 külső - belső „je l
fogó rendszerében” , általában népművészetünkben, ezen belül
is főképpen népi hímzéstechnikánkban5; de föllelhető legjelesebb
alkotóink munkáiban. Az integritásos gondolkodásforma határoz
za meg Csontváry életművét is.
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1. ábra.
A 4x4-e s négyzethálóban szerveződő zárt jelrendszer. Képzésének alapfeltétele a
legkisebb változtatás elvén kívül az, hogy egy-egy jel mind sorban, mind oszlopban
váltakozó számú jelalkotó négyzetből (1, 2, 3, 4) tevődjék össze (redundancia kizárá
sa). Ez utóbbi alapfeltétel alkalmazásával a 4x4-es négyzethálóban az ábrán látható
576 je l szervezhető. A jelek sorokba, illetve együttesekbe (táblákba) szervezését a
permutáció rendje határozza meg.
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3 ábra.

Ural-altáji sámánfa szarvasbikafejjel és szarvassal, Osztyák-szamojéd (szeikup) rajz (Diószegi V.
- Prokofjeva nyomán).

Életfaképlet; a vizuális
gondolkodásmodell
kulcshelyzetében szer
veződő összetett jel.

Az életfaképlet legszembetűnőbb jellegzetessége a negatív és a
pozitív tér egymást kiegészítő harmonikus egysége. Ez a jelleg
zetesség fontos szerepet kap a Zarándoklás egymásból kihajló
lókettősében, valamint a cédrus előtt táncolok sorában, ahol is a
két-két figura által határolt negatív tér rendre hasznos térnek
tekinthető, amennyiben „sisakos” alakok képét idézi; de megha
tározó értékű e jellegzetesség az ural-altáji „díszítő” motívum
sorok szerveződésében is (4a, b, 5a,b,c kép).
Az alapvető létüzenetet hordozó életfaképlet - konkrét megjele
nési formájától és módjától függetlenül - minden esetben hármas
tagolódású: ezen belül az alsó és a felső szférához egyaránt
kapcsolódó, az emberi létre utaló közbülső szükségszerűen ket
téosztódik. A szóban forgó összetett jelben (3. ábra) az alsó
szféra üzenetét a „szarvasbikafej” , a felsőét a „kereszt” (amely
széttárt szárnyú madárhoz hasonlatos), a közbülsőét pedig a föl
felé mutató, illetve a lefelé hajló motívum kettőse hordozza.
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A vizuális gondolkodásmodell bázisa a 4 x 4 -e s négyzethálóban a legkisebb változtatás elvén szerveződő ■
— zárt jelrendszer
(1. ábra). Ezen belül természetesen adódnak csomóponti hely
zetű jelegyüttesek, amelyeknek kitüntetett helyzetét éppen az a
körülmény biztosítja, hogy bennük sajátos egyensúlyi állapotok
teremtődnek a jelalkotó sötét és a jelalkotás szempontjából ne
gatív szerepű világos egységek (négyzetek) között. Egy ilyen,
több vonatkozásban is csomóponti helyzetűnek tekinthető jel
együttesben (hivatkozott cikkünk terminológiájával: a 11. sz. táb
lán - 2. ábra), az IGAZ-értékű fekete és a NEM-értékű fehér
négyzetek legkarakteresebb kapcsolódási helyzetében találkozunk
azzal a formaképződménnyel, amely alábDí elemzéssorozatunk
hoz a legalkalmasabb kiinduló alapul szolgálhat: egy minden
tekintetben - mind formai, mind logikai (tartalmi) tulajdonságait
tekintve - egzaktnak mondható életfaképlettel (3. ábra).6

Az életfák és általában a jelek esetében a hasonlóság nem a
konkrét formából való elvonatkoztatáson, hanem a megfelelő
konkrétnak (szarvasbikafej, madár stb.) meghatározott üzenet
közvetítésére való alkalmasságán alapul. Ez az alkalmasság, il
letve ez a jelképző metódus az oka - és nem csak a magyará
zata! - annak, nogy különböző tartalmú, de egymással Össze
függő üzenetek közvetítésére az ókorban, de még a közelmúlt
népművészetében is egymáshoz igen hasonló - indokolatlanul
„szürreálisnak” nevezett - összetett jelek szerveződtek (kígyó
asszony, kentaur, angyal, oroszlán törzsű kígyó - 6. kép).
Csontváry Fohászkodóján is hasonló ok miatt találjuk az Üdvö
zítőt Mózes és a kép jobb oldalán látható, a múlt századra utaló
építmények társaságában. A Fohászkodón a föld, az ember és
létesítményei, valamint az ég jelölik az életfa-hármasságot; a
Zarándokláson a közbülső szférát lovasok, táncoló alakok és az
égő hegyek vonulata jelöli - ez utóbbi a létezés cselekvő, dina
mikus voltára utal, csakúgy, mint a Fohászkodón az isten-ember
palástjának bíborvörös színe. Mindkét képen - a folyamatra, a
szerves összetartozásra utalva - a fa (a Fohászkodón az Üdvö
zítő alakja is) összeköti a három szférát. A sajátos hármas osztás
és ezen belül a közbülső szféra kettős tagolása meghatározza az
ősművészet és népművészetünk valamennyi életfáját, de meg
jelenik e képlet az itt első ízben bemutatásra kerülő vitatott Csontváry-művön,7 illetve a gyerekrajzokon is.

4. kép.
b) A 4 x4-es négya) Hímzéssel díszített női ing eleje, ÉNy-Szibéria(Urali népek, 1975. zethálóban szer
nyomán) - rajta a vizuális gondolkodásmodellünk 3 x 3-as négyzet- veződő megfelelő
hálójában csomóponti helyzetben szerveződő egyik jel alkotja a jel

3. kép
a) Keresztfa,

szerveződő meg
felelő jel.

5. kép.
a) Cseremisz női ing hímzett díszítéssel (Uráli népek,
1975. nyomán) - rajta a vizuális gondolkodásmodellünk
4 x 4-es, illetve 5 x 5-ös négyzethálójában csomóponti
helyzetben szerveződő^ egymásból fejlődő jelek alkotják
a „díszítő" mustrát.

b) Szarvasbíkafejek.
Palóc pad háttámlájának áttört fatáblái, Pál József munkája, Utke,
Nógrád m. (Hofer Tamás nyomán).
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minológiánk szerint: mindenképpen tétlen) logikai helyzetben
szerveződő, „önmagukat ismétlő" jelek (4. ábra) negatív terében
jön létre. Az ilyenfajta stabil logikai hely a jang-jin dialektikája
szerint8 a feketének, a női princípiumnak felel meg. „Jin a föld, a
sötétség, a víz, az erőt magába foglaló anyag, a nőiesség, az
anya” .9 A közbülső motívum-kettős felső tagja pedig a legfelső
motívumhoz, a „kereszthez” kapcsolódik: mind a „kereszt” , mind
a közbülső szféra felső motívuma azonos, „mozgékony” tulaj
donságú logikai helyzetben szerveződő, „egymást ismétlő” jelek
(5. ábra) negatív terében jön létre. E mozgékony” logikai hely a
jang-jin dialektikája szerint a fehérnek, a férfi princípiumának felel
meg. „Jang az ég, a világosság, a nap, a teremtő erő, a fér
fiasság, az atya."

rfcrt

4. ábra.
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b) A 3x3-as négyzethálóban szer
veződő megfelelő
ye/.

LELfc

„önm agát ismétlő" je
lek a vizuális gondolkodásmodeliben (4 x4-es
háló, 11. tábla).
5. ábra.

6. kép.
összetett ismeretet tartalmazó jel. Kora szumir pecséthenger lenyomatok összefonódó
kígyó-oroszlánokkal (J. Wiesner nyomán).

Az életfák szintenként egymástól különböző, általában szimmet
rikus elrendezésű formaelemekből (motívumokból) összegződ
nek. A szintenként megvalósuló „kötelező” formaváltás, vagyis
az ismétlődés kizárása a tartalom folyamatos és szükséges mó
dosulását, a belső összefüggések organikus szerkezetének ki
bomlását teszi lehetővé - illetve szemlélhetővé. Annak az orga
nikus szerkezetnek a teremtődését, amely - a tér és az idő sza
bályozta, egymástól eltérő megjelenési formák és módok ellenére
- minden nép és kor életfájában közös.
Az organikus szerkezet, a szintek egymást kiegészítő ellentéte,
dialektikus egysége egzakt módon vizuális gondolkodásmodel
lünk összetett jelében (3. ábra) mutatkozik meg. Ha ezt az öszszetett jelet a különböző logikai-formai értékű csomópontok vo
natkozásában vizsgáljuk, alapvetően fontos ismeretekhez jutha
tunk. Az összetett jel közbülső motívumkettősének alsó tagja a
legalsó motívummal, a „szarvasbikafejjel” rokon: mind a „szarvas
bikafej,” mind a közbülső szféra alsó motívuma azonos tulajdon
ságú, minden tekintetben kiegyensúlyozott, „mozdulatlan” (tér-

,,Egymást ismétlő" je 
lek a vizuális gondolkodásmodeliben (4x4-es
háló, M. tábla).

Az összetett jel „m ozdulatlan” logikai helyein - ahol az „önm a
gukat ismétlő” jelek szerveződnek - a fekete és a fehér jel pár
huzamos jellegű kapcsolatot létesít; a „mozgékony” logikai he
lyein pedig - ahol az „egymást ismétlő” jelek szerveződnek - a
fekete és a fehér jel X-jellegű kapcsolatban áll egymással.
A párhuzamos és X-jellegű kapcsolatok más vonatkozásban is
meghatározzák az egzakt életfaképletet. Az összetett jel negatív
terében születő fehér jelek egymáshoz közel álló logikai helyeken
jönnek létre, ebből következően egymással - a tartalmi megfele
lés mellett - formai rokonságban is állnak. Ha az összetett jel
bármelyik oldalán vizsgáljuk a fehér jeleket, felülről lefelé haladva
azt tapasztaljuk, hogy az első a harmadikkal, a második pedig a
negyedikkel mutat közvetlen formai rokonságot. Az első és a har
madik jel ugyanis egyaránt összefüggő felületű, s e két jel egy
másból egyetlen jelalkotó négyzet „akadálytalan” elmozdításával
alakítható (6. ábra). A második és a negyedik jelnek lsedig egy
aránt elszakadó része, „ékezete” van, s a fentiekhez hasonlóan
egyetlen jelalkotó négyzet „akadálytalan” elmozdításával ezek a
jelek is egymásból formálhatók (6.b ábra). Ezek szerint a köz
bülső szféra felsőhöz igazodó motívuma a „szarvasbikafejjel” is
kapcsolatban áll, csakúgy, mint a közbülső szféra alsóhoz iga-
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Az összetett jelben természetesen a párhuzamos jellegű kapcso
latot eredményező formarokonság is megtalálható. Egyetlen jel
alkotó négyzet „akadályoztatott” elmozdításával ugyanis a felső
és az alsó jel egymásból alakítható (7.a ábra), a közbülső kettő
ugyancsak (7.6 ábra). E rokonságban a felső és az alsó szféra
sajátos összetartozása, illetve a két részből álló közbülső szféra
egysége válik nyilvánvalóvá. Dialektikus megfelelések ezek, hi
szen a két egység mindegyikében az összefüggő jel társaként az
„ékezetes” jel található; tehát a hasonlóság mellett (azzal együtt!)
—

»

_ n LT

6.a) és b) ábra.
Jelalkotó négyzetek „akadálytalan" elmozdítása az életfaképlet negatív terében.

zodó motívuma a „kereszttel” . Ezt a jelenséget, vagyis az Xjellegű kapcsolatot az egyik óceániai „életfa” szemlélteti a leg
jobban, ahol is az alsó szféra motívumán nyugvó láb térdhajlata
alatt áthurkolódik a felső szféra felé törekvő kar (7. kép). Az
óceániai összetett jel jó példája annak is, hogy az életfaképletnek
nevezett alapvető létüzenet nem minden népnél és nem minden
korban öltött testet fa alakjában.

m

7. a) és b) ábra.
Jelalkotó négyzetek „ akadályoztatott” elmozdítása az életfaképlet negatív terében.

a különbözőség is megnyilatkozik! A dialektikus összetartozás jó
példáját látjuk az óceániai pajzs összetett jelén (10. kép), amelyen
a felső és az alsó szférát egyaránt „stilizált” arc mutatja, de míg
a felsőn pont nyitja a szemet jelölő korong közepét, addig az
alsón a korong zárt, üres marad.

7. kép.
A felső és az alsó létszint egymásba áthajtása, fa-pajzs díszítése, Borneo, Indonézia
(Bp., Néprajzi Múzeum - Bodrogi Tibor nyomán).

10. kép.
Párhuzamos és X-jellegü kapcsolat együttes
jelentkezése, fa-pajzs
díszítése, Sulka, Uj-Britannia, Melanézia (Bp.t
Néprajzi Múzeum Bodrogi T. nyomán).

Életfaképlet a nagyszentmiklósi kincs 2. sz. korsóján (László Gyula nyomén).

11. kép.
Párhuzamos és X-jellegű kapcsolat együttes je
lentkezése, régi mélyített mázatlan kalotaszegi
(almási) csempén (Végh O. nyomán).

A párhuzamos és az X-jellegű kapcsolat, ezek dialektikus egy
sége alapvetően meghatároz minden életfát, így a Csontváry-,
illetve a vitatott Csontváry-művet is. Az életfaképlet központra
építkező üzenetrendje a maga teljességében a Zarándokláson
nyilatkozik meg; e kép ezáltal a Csontváry-életmű (jelrendszer)
kulcsául szolgálhat. A Zarándoklás bázisában, a fekete-fehér ló
kettősben - amely egyben a jang-jin dialektikájának megjelení
tése - föllelhető mindkét föntebb elemzett kapcsolatforma. A
komplementer ellentét mindkét értékét a ló figurája közvetíti,
ugyanakkor e lovak különböző minőséget jelölnek: a feketét és a

12. kép.
Az ősi kínai jang-jin jel (H. Lützeler nyomán).
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9. kép.
Életfaképlet napmotivumos kalotaszegi (gyerömonostorí) csempén (Végh O. nyomán).

fehéret; ázok egymásból következését és egymásból való széthajlását. A központi egységnek ez a dialektikus tulajdonsága a
kép valamennyi kapcsolódó részletét áthatja. A cédrustörzs pár
huzamos kettősének dialektikus egységét az átellenes oldalon
fölizzó komplementer színek (a vörösnek a zöld kivilágosodása
szól át!), s e színek alatt, a cédrus középtáján az X-be fonódó
ágak hangsúlyozzák, de párhuzamos és X-jellegű kapcsolatok
alakítják mind formális, mind logikai (tartalmi) vonatkozásban a
lovasok és a táncoló alakok organikus rendjét is.

Külön figyelmet érdemel az a tartalmi és formai megfelelés, amely
a Zarándoklás X-jellegű kapcsolatai és népművészetünk élet
fáinak madár-virág X-e (13., 14. kép) között föllelhető. A cédrus
jobb oldalán az X-be hajló ágak közelében, azok mellett és fölött
a lombon fényesség, a fa bal oldalán hasonló helyzetben madár
és fényesség figyelhető meg; e fényesség „gyújtja föl” az X-be
hajló ágakat is! Népművészetünk életfáinak madár alakjai a felső

16. kép.
a) Párhuzamos és X-jellegű kapcsolat többszörösen összetett képletben, késöhettita
kődomborművek, Karatepe (Törökország _ 0. W. Ceram nyomán).
13■ kép.
Párhuzamos és X-jellegű kapcsolat együttes jelentkezése, sótartó eleje, szaru karcolt
díszítéssel, Nagyatád, Somogy m. (Bp., Néprajzi Múzeum - Hofer Tamás és Fél Edit
nyomán).

14. kép.

b) Párhuzamos és X-jellegű kapcsolat együttes jelentkezése, Suppiluliumaá (hettita)pecsét (C. W. Ceram nyomán).

Párhuzamos és X-jellegű kapcsolat együttes jelentkezése, virágtöves minta, lepedő
szél, Kalotaszeg (Fél Edit nyomán).

szférához tartoznak - jelentésük pedig a fényességgel egynemű.
Ha a finn népművészet életfáját (15. kép) vetjük össze a Zarándoklássa\, a párhuzamos és X-jellegű kapcsolatok, illetve azok
kölcsönös megfelelései mellett azt is fölfedezhetjük, hogy a finn
életfa egyenlőszárú keresztje (a nőt jelképező háromszög csú
csán!) jelentéstartalmánál fogva (pl. statikusság) analóg a Zarán
doklás Madonnájával.

meg, s ezek egy szinttel feljebb egyetlen jelalkotó négyzet odébb
mozdulásával szárnyas lényekké, „madarakká” alakulnak. (Az
ősművészet és népművészetünk számtalan életfáján hasonló az
őrállatok egymásból ragozódó hierarchikus rendje, s e jelenséget
megfigyelhetjük a Zarándokláson is.) A „szarvasbikafej” felső
szférára utaló „m adár” -jelek (releváns értékű átlószimmetriák!)
negatív terében keletkezik; de az alsót a felsővel egy-egy jelsor
(s ezáltal az összetett jel) törvényszerű önmagába fordulása kap
csolja össze a legszemléletesebb módon. A Zarándokláson e két
szféra szerves egybetartozását az izzó föld, s a mintegy abból
teremtődő táncoló nőalakok jelölik. A létezés örök körforgása,
annak meghatározott organikus rendje fejeződik ki a Hídon átvo
nuló társaság című Csontváry-képen: mind a négy évszak egy
idejű jelenlétével a tájban, mind az emberalakok életkorában és
sorrendjében (17. kép).

15. kép.
Párhuzamos és X-jellegű kapcsolat együttes jelentkezése, varrottas szántakaró, Nyu
gat Finnország (Helsinki, Nemzeti Múzeum - Rácz István nyomán).

Az életfaképlet fontos jellemzője a létezés örök körforgásának
megjelenítése - a lentben mindig jelen van a fönt és megfordítva;
s a keletkező újban az elmúló egy része, miképpen a kenyérben
a kovász. Vizuális gondolkodásmodellünk kulcshelyzetében kép
ződött összetett jelen a közbülső szféra alsó szintjének negatív
terében „őrállatok” , a középponttól elfelé néző „lovak” jelennek

17. kép.
Csontváry Kosztka Tivadar: Hídon átvonuló társaság; olaj, vászon, 60x72 cm
1903-1904 között, Bedő Rudolf tulajdona.
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3.
fohászkodó
üdvözítő (18. kép)
Életfaképletet tartalmazó mű, amelynek a halál, az elmúlás, az
átváltozás három, egymástól különböző fokozata a meghatározó
tényező. Ezt hangsúlyozza a kép középpontjában álló Üdvözítő
föl- és jobbfelé mutató testtartása is. Az Üdvözítő közelében, a
három létszférát összekötő fa tövénél a testi elmúlást s annak
érzelmi velejáróját, a gyászt a sírkő, illetve a siratók jelölik; ettől
fölfelé a kápolnába tartók serege, a kápolna toronyablakából az
égi szférába készülő szellemalak a megtisztult ember átváltozá
sát jelzi - a szellem továbbélését; a kép előterében, a képsíkból
mintegy kifelé tartva, az Üdvözítőtől elfordulok véres-vörös csa
pata pedig a szellem, az alkotó gondolat halálát. (Jelen esetben
és a Zarándokláson is a képből kifelé tartás momentuma az örök
körforgásból való kiszakadást jelzi.)
E Csontváry-mű lényeges üzenete az Üdvözítő és Mózes alak
jának egymással való szembesítése is. Az Üdvözítő eszköz nél
kül, pusztán magatartásával mutatja a törvényt, Mózes, akit Csont
váry hamis prófétának tartott, táblával magyarázza azt. Az Üdvö
zítő életszerű megjelenítésével szemben Mózes alakja olyan,
mint a bálvány. (Az elfordulok arcának véres-vöröse a Mózes
előtti téren fölizzó zölddel komplementer!)
Az életfák Csontváry Üdvözítő-alakjához hasonlatosak: nem ma
gyaráznak, hanem sajátosan szervezett jelvoltukból, formai és
szerkezeti „magatartásukból” következően megmutatnak valami
nagyon lényegeset - általános érvénnyel.

19., 20., 21. kép.
Csontváry életfaképletek 9 -10 éves gyerekek rajzain.

18. kép.
Csontváry Kosztka Tivadar: Fohászkodó Üdvözítő; olaj, vászon, 100*82 cm, 1903.,
BedŐ Rudolf tulajdona.

4.
mohai gábor lll/c
osztályos általános
iskolai tanuló rajza
(19. kép)
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E kép születésének előzményéhez tartozik, hogy az elmúlt évben
Eördögh András, fiatal fővárosi rajztanár, minden, a tárgyra vo
natkozó előzetes magyarázatot mellőzve néhány percre meg
mutatta a gondjaira bízott gyerekeknek a Zarándoklás repro
dukcióját, majd megkérte őket, hogy emlékezetből rajzolják le a
művet. Mohai Gábor rajza és a másik két gyerekrajz (20., 21.
kép. - de a többi gyerek itt nem közölt rajza is!) az életfaképlet

minden lényeges elemét a megfelelő rendben tartalmazza. A
képsík hármas osztású, amelyen belül a hegyek égő narancs
színe a közbülső dinamikus szféra szintje; a középpontban álló fa
a képsík mindhárom szintjét összeköti, törzsén jelen van a vörös
zöld komplementer pár; a párhuzamos és X-jellegű kapcsolatokat
- formai és tartalmi vonatkozásban egyaránt - a lovasok külön
böző jellegű irányultsága és a táncoló figurák mutatják. A 20.
képen a lovasok alatt az alsó szférát kígyók jelölik, miképpen a
sámándobokon és népmeséinkben is.
A Zarándoklás látványa - a rajzok tanúsága szerint - fölébresz
tette és időlegesen cselekvővé varázsolta a gyerekekben ere
dendően meglévő létképletet. Nem történhetett másképp! Ide kí
vánkoznak Horányi Ágnes lll/c osztályos tanuló saját rajzához írt
gondolatai: „Ez a kép nagyon tetszk, azért mert a képet láttam
és már előre festhettem. . . ez egy szertartás, ős korban csinál
ták. Amikor ünnepek voltak.
A minden emberben eredendően jelenlevő alapvető létképletet
varázsolták cselekvővé az őskultúrák és népművészetünk életfái
is. Az életfák és a szóban forgó kultúrák egyéb jelei az organikus
rendhez való igazodás, az „úton maradás" szükséges eszközei
voltak - az alkotó és a befogadó közösség számára egyaránt.
Nem lehet más feladata az ihletett művésznek ma sem! - de
ahhoz, hogy hasson a pillanat-igényű, divatgöncös, integrálhatat
lan törmelék-ismeretek helyett, az életfához hasonlatosan, mű
vének sajátosan megfogalmazott alapvető létüzenetet kell tartal
maznia. Csontváry példája kiáltó útmutatás.

tünket, paraktikum kreálta világunkat nézzük, Csontváryval együtt
jó okunk van föltételezni, hogy az organikus módon való gondol
kozást - amely eredendő képességünk pedig - elfelejtettük; el
vesztettük a bázist, s vele együtt a mértéket is. Néhány száz éve
immár egy-egy önkényesen kiragadott, eleven összefüggésétől
megfosztott, esetlegessé vált szintet hangsúlyozunk minden mér
téken túl, másokat pedig nem létezőnek tekintünk, s mindebből
következően a fölhalmozódott mérhetetlen mennyiségű ismeretet
képtelenek vagyunk integrálni. Egyelőre képtelenek vagyunk em
beri életünket, a részt - a mindenseg, a nagy egész törvényeihez
igazítani.
Az ősművészet és a népművészetünk életfái tehát nem régészeti
vagy néprajzi érdekessiégek, nem az elmúlt vagy régmúlt hatott
emlékei, s a Csontváry-mű sem sajátos esztétikum hordozója
csupán. Üzenetük túlhat az esztétikum birodalmának határain, s
a születésükkor adott társadalmi-történelmi környezet határain is
túllépve, a mának is szól! Az alapvető létezésképlet megjeleníté
sének lehetőségei végtelenül gazdagok, meg lehet és meg is kell
találnunk a képlet mában megszólaló formáit, miképpen a szá
zadforduló zseniális alkotója, Csontváry Kosztka Tivadar megta
lálta azokat, a maga kora és minden korok számára ható érvény
nyel.
fotó: haris lászló

zarándoklás vázlat
vitatott csontváry-mű7 (22. kép)
Előtanulmány a Zarándokláshoz. Az alapvető létüzenet didaktikus
megjelenítésére szorítkozik, miképpen a vázlatszerű gyerekraj
zok. Ez utóbbi kapcsolat miatt mutathat meglepő tartalmi és for
mai hasonlóságot Mohai Gábor rajzával. A tárgyalt esetekben a
vázlat nem más mint az alapvető létképlet fölfedezése, a rádöbbenés pillanata - a mű pedig e képlet sajátos „működési” módja.
(Ez a metódus érvényesül A kis Taormina (vázlat) és A taorminai
görög színház romjai (mű) című Csontváry-képek esetében is.)
E vázlatos összevető elemzés is bizonyossá teszi, hogy a vitatott
Csontváry-mű ugyanazt a gondolkodásmódot jeleníti meg, mint a
vitathatatlan Csontváry-művek, illetve a bemutatott analógiák. E
közös gondolkodásmódra és az alapjukul szolgáló közös szellemi
közegre vonatkozóan Csontváry följegyzéseibfen számos utalást
találhatunk: „A szabad természetben nemcsak az emberek éle
tében, hanem az állat és a növény világában is a fölfelé törekvő
egyednek gyönyörűség az élet. Gyönyörködni pedig csak a nap
útján, csak az Isteni összeköttetésben lehet”10 - írja egy helyütt,
mintegy a műveit meghatározó integritásos gondolkodásmód
summázásaképpen; másutt a műveit életre segítő szellemi kö
zegről beszél: „Ideális élet csak keleten van, ott ahol az ember
művelődés nyomot hagyott maga után. Ott a romoknál s a nap
templomoknál ezer esztendők szellemi és lelkivilága tekint ránk s
ezt igaz, csendes, boldog érzéssel tudtunkra adják. ” 11

22 . kép.
Vitatott Csontváry-mű, dr. Gegesi Kiss Pál tulajdona.

Jegyzetek

5.
Az analógiás elemzések s a vizuális gondolkodásmodell szembe
sítése a Csontváry-művel nyilvánvalóvá tették, hogy Csontváry
nem kora (és korunk!) divatos fogyasztói igényeit akarta kielégí
teni bizarr extrémitásokkal. A létezés egytövű, de sokágú törvé
nyének hivatott és hiteles tolmácsoiója O! A Fohászkodó biblikus
tém ája például éppúgy az életfaképlet hordozója, miképpen a
biblikusnak nem mondható Zarándoklás, vagy a négy évszakot
és az azoknak megfelelő emberi életkorokat egyetlen műbe sű
rítő Hídon átvonuló társaság. Csontváry művei sajátos tartalmuk
nál fogva nem tekinthetők hagyományos értelemben vett táblaké
peknek, amint az ösművészet és népművészetünk életfái sem
gyömöszölhetők bele ilyen keretbe. A Csontváry-mű világképet
sugárzó dinamikus jelrendszer, az egészhez igazodás szükséges
„eszköze” .
Az analógiás elemzések során bizonyossá válhatott az is, hogy
az életfaképlet valóban alapvető létezésképlet. Egymástól mind
formailag, mind tartalmilag különböző szintjei dialektikus és egy
ben harmonikus egységet alkotnak. A létezésképlet bármelyik
szintjének figyelmen kívül hagyása vagy túlhangsúlyozása a léte
zés nélkülözhetetlen egyensúlyát kezdi ki. Ha második kömyeze-

1 Mezei Ottó: Logikai formaszervezés és foimaszervezödés - egy fejezet Molnár V.
József kutatói munkásságából, Művészet, 1977/3. 26 - 31. o. Továbbá: Mezei O ttó Molnár V. József: Logfcai tormaszervezés és foffnaszervezödés II., Művészet, 1978/6.
30 - 35. o. Ugyanehhez a témához 1. még: Mezei Ottó - Molnár V. József: ViaiáSs
gondofeodáamodefl (kézirat).
2 Solymossy a magyar babonarendszer vizsgálata alapján határozza meg az integritás
fogalmát? „Nem a mi fogalomalkotó észjárásunk szerinti, mert n i a hasonló, rokon
létcélú részeket foglaljuk össze egy közös fogalomba („asztal” - az összes ilyen célra
szolgáló asztalformák stb.); náluk (ti.anépi babonarendszerben)viszont a természete
sen összetartozó egysége, a közös egész a kiindulópont, amelynek vele összefüggő
részei vannak. Az ember. . . a közös egész, ehhez tartozó részek: testi mivottának
alkotó elemei, a vele összefüggő külső jelenségek (lábnyoma, árnyéka, családja és
ellátottai, szolgahad, női cselédség), minden közeli és távoli tulajdona, szóval mindaz,
ami vele tulajdonjogilag kapcsolatba állítható.. . Valamennyi adalék. . . kivétel nélkül a
maga központi integritása: az 6 egésze felé van irányítva; azzal áll vonatkozásban,
arra hat, vagy viszont onnan nyeri a hatást; rész nem egy másik részre hatott (pl. a
köröm az árnyékra, vagy a haj a lábnyomra és viszont), hanem mindig a közös köz
pontra, és csakis ezzel állt mágikus viszonyban. Ez a végig egybehangzó tulajdonság
teljes törvényszerűséggel vonul át az egész anyagon, belőle tehát a végső következ
tetés: a rendszer önként adódhatott. ” Solymossy Sándor: Babonás hiedelmek és eljáréeok. A magyarság néprajza IV. kötet. A magyarság szeltemi néprajza, Budapest,
1937., 383. o.
3 Lúgost György: Benapozás vizsgálata, Művészet, 1977/3. 1 2 -1 3 . o.
4 Pap Gábor: Veíemór - egy téridő-gráf működési vázlata, Művészet, 1978/6.10-15.
o.
5 „Miből áll - írja Fél Edit hogyan épül föl a mrita? Rendszerint egy fődíszítményből
és ennek különböző peremdíszeiből. Általában a közép- vagy főminta hordozza a fő
mondanivalót, ennek felépítése dönti el a stílust és a lokális hovatartozást.” Fél Edit:
Magyar népi vászonhímzések, Budapest, 1976., 26. o.
6 Vö.: Művészet, 1977/3. 2 6 - 3 1 . o.-különös tekintettel a 31. o. képanyagára'
7 Az itt bemutatott vitatott Csontváry kép dr. Gegesi Kiss Pál gyűjteményéből való.
8 Művészet, 1978/6. 31., 32. o.
9 H. Lützeler: Absztrakt festészet -Jelentősége és h a tja i, Budapest, 1970., 162. o.
10 Csontváry jegyzete, Gerlóczy-gyűjtemény.
11 Csontváry jegyzete, Gegesi-gyüjtemény.
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Kathleen boszorkány. Látjuk előkészülni a szertartáshoz, amint a monitoron
elrendez ezt-azt. Warhol bekapcsolja a neonvilágítást, leül a kerek asztalhoz és
vár. Kathleen leveti köpenyét. Kelet felé fordul, felemeli a kezét, kést tart benne,
erősen szorítja. Kathleen: Földön és vízen kört rajzolok, az istennő és az isten
nevében, akik életet adnak és elvesznek. Legyen áldott. . .
A képernyőként szolgáló függöny eltakarja az utcát, míg a TV-ekránon megje
lenik az Empire State Building kivilágított tornya. Larry Solomon kezében a
video-kamera utcai jeleneteket továbbít a színházba. Egy kis dinoszaurusz ke
resztülmegy a felhőkarcolókat elárasztó vízen. A forgalom kavarodásában tán
colva egy megégett arcú ember áthalad az úttesten. Megjelenik az ablak mellett,
tovább táncol és lábával üti a ritmust a járdán. Warhol a boszorkányt készül le
fényképezni, amikor a technikus tompa fényt irányít a vászonra. Warhol félre
húzza a függönyt az ablakról, kikapcsolja a neonlámpát és visszatér a „filmre”.
Az ablakdeszkán ül. A technikus tortával kínálja, Warhol lassított mozdulatokkal
elutasítja. A technikus elfelezi a tortát, Warhol lefényképezi a saját részét. A
technikus ugyanarra az ablakdeszkára telepszik. Felnyit egy sörösüveget, eszi a
kalácsot, majd az üveggel betöri az ablakot - az utcai zaj, a járókelők beszéde
beszüremlik a színházba. A táncoló ember a törött ablakon keresztül kiveszi a
sörösüveget. Iszik belőle, a táncot nem szakítja félbe. A törött üveg csikorog a
lába alatt. Warhol fekete szemüveget tesz föl. A technikus egy dallamot fütyörész
és gitározik. Az Empire State Building lángokban áll. Füstbe burkolózva a felvé
telező, a jövevény meg Ulrike Meinhof teázik a leparkolt autók között elhelyezett
asztalnál. A képernyőn is megjelennek: a video-kamera kíséri az utcai meg az
asztal körüli történéseket: Ulrike Meinhof gépel, a járókelők beszélgetnek a
járdán - mindez behallatszik a színházba.
Warhol megköszöni Kathleen szertartását, kezet csókol neki és az asztalhoz
invitálja. Még mindig meztelenül, a boszorkány csatlakozik hozzá.
Beszélgetésükben Warhol kérdései (Mark Hall Amitin) megnószalagról hallat
szanak:
„Köszönöm, Kathleen, maga valóban ragyogó. Tudom, hogy az emberek szerint
színészkedik. Kirk Douglas lobbanékony legény, Farrah Fawcettegy szupernő,
Kathleen pedig boszorkány. A mindennapi életben is az?”
„Mit szól a családja ahhoz, hogy maga boszorkány?”
„Boszorkánynak lenni annyit jelent, mint katolikusnak vagy zsidónak. Egyfajta
vallásnak hiszi ezt?”
„Hogyan vált boszorkánnyá?”
„Hisz-e istenben?”
„Én talán hiszek. Szeretem a templomot. Amikor odamegyek, mindig üres.
Körülsétálom. New Yorkban nagyon sok szép katolikus templom van. Úgy hi
szem, magának az ördögben kell hinnie.”
„Kár, Kathleen. Számomra a boszorkány női szerep, mint a feminista vagy a
leszbikus hajlamú nő. Az ön véleménye szerint létezik-e itt valami kapcsolat?”
„Ragyogó. Megtudtam, hogy az Egyesült Államokban sok boszorkány él. Ho
gyan érezné magát, ha nyilvánosság előtt kellene játszania?”
„Gondolt-e arra, hogy színésznő legyen?”
„Melyik a kedvenc ruhája?”
„Használ-e varázslatokat a mindennapi életben is?”
„Még egy, utolsó kérdés: Mit tenne, ha valaki közölné, hogy holnap itt a világ
vége?”
„Nem hiszek a világ végében. Hiszek abban, hogy »ahogyan a világ forog«".
(Megjegyzés: Az „Ahogyan a világ forog” - „Ás the World turns” - egy tévéso
rozat címe.)
Az utcai zajok már nem hallatszanak. Ulrike Meinhof (Bálint Eszter) belép az
utcai ajtón. Virágot ad Warholnak és a mikrofonba beszél. Warhol válaszai
magnószalagról hallatszanak.
Warhol: Ulrike, örömmel látom ismét életben. Engedje meg, hogy bemutassam a
kolléganőjét.
Kathleen: Kathleen Kendel.
Ulrike: Ulrike Meinhof.
Kathleen: Olvastam az újságban, hogy két vagy három éve fölakasztotta magát,
vagy fölakasztották. Nem emlékszem pontosan.
Ulrike: Igen. És a halál pillanatában egy idegen szeretett. Csak, tudja, ez más,
mint a többieknél.

andy
warhol
utolsó
szerelme

squat theatre company, New York
Szerzők: Bálint István, Buchmüller Éva, Halász Péter,
Sántha Ágnes, Breznyik Pé
ter, Palotai Klára, Eric Daille,
Koós Anna, Michael Mehlmann, Kathleen Kendel, gye
rekek: Major Rebekka, Major
Borbála, Bálint Eszter, Ha
lász Judit.
Videokamera: Lawrence So
lomon.
Játsszák: Buchmüller Éva
(rádiótelegrafista), Bálint Ist
ván (Andy Warhol), Halász
Péter (operatőr), Breznyik
Péter (táncoló férfi), Halász
Gallusz (a kirabolt gyermek),
Major Boris (a kopogtató
személy), Bálint Eszter (Ulri
ke Meinhof), Kathleen Ken
del (boszorkány), Sántha
Ágnes (a szobában tartózko
dó csoporttag)
Larry Solomon (videó), Palo
tai Klára (fotók), Koós Anna
(sci-fi személy), Eric Daille
(technikai vezető, a filmbeli
hírnök), Michael Mehlmann
(tanácsadó és szervező)

„A SQUAT színház néhány régebbi
ötletet dolgozott ki az Ady Warhol utol
só szerelmében. Még magyarországi
tartózkodásuk idején fölhasználták
Kafka rövid történetét, (A cár üzenete),
sőt filmet készültek forgatni a szöveg
alapján. A történetben egy hírnök si
kertelenül megpróbálja átadni a hal
dokló uralkodó elsuttogott üzenetét. A
SQUAT nem hisz abban, hogy a szín
ház képes üzenetet továbbítani, A hal
dokló uralkodóhoz hasonlóan üzenetét
nem veszik át.
A másik ötlet egy emigráns, Svájcban
élő barátjuktól eredt. Azt ajánlotta,
hogy vegyenek adó-vevő készüléket,
és Éva, éjszakai álmából ébredve azon
keresztül közölje érzéseit, gondolatait.
A darabban Éva rádiót hallgat, az üze
netet viszont Ulrike Meinhof továbbítja:
,,A Föld lakóihoz szólok. Közöljék ha
láluk időpontját. 1976 március 9-én a
stamheimeri börtön magánzárkájában,
ahová ítélet nélkül, a Német Szövet
ségi Köztársaság államügyészének
rendeletére, mint a vörös brigádok ve
zetőjét bezártak, amikor a hurok szo
rulni kezdett nyakamon és az eszmé
letvesztés határán voltam, hirtelen is
mét magamhoz tértem. Egy idegen
szeretett. Ha igaz, amit az újságok ír
tak, hogy ruhámon spermanyomokat
találtak, akkor az a szexuális kapcso
lat bizonyítéka. . . Utána megállapítot
tam, hogy egy új és sértetlen testben
tovább élek. Az idegen elvitt az Androméda bolygóra. Az ottani társadalom
az időt és teret elmélyültséggel és
szabadsággal éli át - vége
Ulrike
Meinhof beszél. Közölje halálát. Ez az
egyetlen mód arra, hogy tudomást
szerezzünk róla, hogy megszabadít
suk a kizsákmányolás és a halál utol
só, elkerülhetetlen és legszörnyűbb
formáitól, Tudatosan és vidáman, fe
gyelmezetten és szabadságban kell
meghalni. Új testhez kell jutni... Nincs
ebben semmi varázslat, vagy titok.
Nem szükséges elfogadni a tömeges
halált, amelyet az egészségügyi intéz
mények mechanikusan rendeznek
meg és hajtanak végre. - vége
(Theodore Shank
Performing Árts Journal, 1978 őszén)
„Kafka hűvös képletességét gonoszul
aláássa a szövegmondással egyidejű
leg vetített film, amely egy tévéreklám
mal kezdődik. Hirtelen Andy Warholt
látjuk lovagolni Manhattan kihalt utcá
in. Útközben találkozik azokkal, akikre
a darab folytatásában fontos szerep
vár. Warhol is hírnök, a halott ember
hírvivője, mert az igazi Andy Warhol
éppen tíz éve, 1968-ban gyilkosság
áldozata lett."
(Noel Carroil
The Drama Review/79)
„A z Andy Warhol utolsó szerelmében
a SQUAT az amerikaiaknak azt az
életszükségletét mutatja be, hogy mí
toszt csináljanak életükből. Egy mí
tosz, amely egyenlő egy képregény
nyel. Az előadásban két mítosz talál
kozik egymással, Andy Warhol és Ulri
ke Meinhof. Mindkettő a hatvanas
évek egy rejtett világának koronázat
lan és bukott istene. Warhol a művé
szeti, Meinhof a politikai áramlatot
képviseli.
Az utcai események észrevétlenül belopóznak a darabba. Elmosódik a ha
tár valóság és színház között - létre
jött a sci-fi színház.”
(Jan Heier, NRC Handelsblad
Rotterdam, 1978. dec.)
squat=guggoió, hely (hon) foglaló
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(Warholhoz): Úgy látszik, egy földi lény csak a halál pillanatában tudja azt a
minőséget és intenzivitást elérni, amit egy idegen vár tőle. Attól fogva az Androméda csillagzat bolygóin élek és a 21 -es Intergalaktikus Forradalmi Bizottság
rádióállomásán dolgozok.
Warhol: Ez csodás. Mindig egy ilyen találkozásról álmodtam. Maga volt az első,
nemde?
Ulrike: Nem. Jan Palach volt az első, aki 1968 őszén Prágában felgyújtotta
magát.
Warhol: Ulrike, egy interjúsorozatot szeretnék. A címe: „Interjú a halottal.” Szá
míthatok magára?
Ulrike: Magának valóban nagyon sietős.
Warhol: A legjobb gyorsan születni és ugyanolyan gyorsan meghalni. Azt hiszem,
ha valaki a születése pillanatában meghalna, az lenne a legszebb élet. „Születni,
hogy meghalhass” - éneket írhatnánk erre a témára.
Ulrike: Miért mondja ezt?
Warhol: Azért, mert ez fáj. Sohasem kell előbb belépni, mint ahogy megér
kezünk. Mert az ember összeszarhatná magát csak ennek a gondolatára is.
Valóban az lenne a legjobb.
Ulrike: Maga szerelmes, nemde?
Warhol: Azt hiszem, igen.
Ulrike: Kibe?
Warhol: Magába, de őt is szeretem (Kathleenre mutat).
Kathleen: Köszönöm.
Ulrike: Tehát kettőnket szeret a legjobban. De miért? Talán azért, mert lefény
képezhet bennünket?
Warhol: Meg azért is, mert magnófelvételeket csinálhatok (nevet). Vagy úgy is
mondhatják, hogy azt kívánom, amit kapok, és azt kapok, amit kívánok.
Ulrike: Inkább amiről azt hiszi, hogy kívánja.
Warhol: Én azt gondolom, amit mondok. Mert a színészeket szeretem a legjob
ban.
Ulrike: Miért?
Warhol: Az egyszerű emberek félénkek és örökké elrontanak valamit.
Ulrike: Hát a színészek?
Warhol: Ha ők valamit elrontanak, akkor jól csinálják. A színészek emberek.
Fegyelmezettek és tanulékonyak. Egy percük sem vesz kárba. Ha el is rontanak
valamit, azt nyilvánosan teszik, és mindenkit szórakoztatnak vele, mintha minden
a legnagyobb rendben menne. Az embereknek meg van miről beszélniük.
Ulrike: Szeretne színész lenni?

350

3!

A SQUAT színházról írja Adél Edling
Shank és Theodore Shank: Jellemző
je, hogy a New York-i utcák esemé
nyei az előadás legfontosabb részévé
válnak. Jobban mondva, egyidejűleg
két előadásról van szó - az egyiket
a színházban ülő közönség, a másikat
az utcai járókelők látják. A színház
nem más, mint a társulat néhány tag
jának lakása. Az előadás első része
Éva Buckmüller és Bálint István eme
leti nappalijában játszódik. A színé
szek mindennapi munkájukat végzik,
amíg a közönség bevonul. A második
részt a látogatók a földszinten, az ut
cától csak üvegfallal elválasztott te
remből (műhelyből) nézik végig. Ugyan
akkor a 23. utca történései és járóke
lői is bekapcsolódnak a színház ese
ményeibe. Az arrajárók meg-megállnak a kirakat előtt, a benti jeleneteket,
pl. az Empire State Building égő ma
kettjét, vagy a Warhollal beszélgető
meztelen boszorkányt figyelik. A bent
ülők viszont őket is látják egy TV-képemyőn. Ez a három S2int: a színpad
ként szolgáló műhely, a színészek ma
gánéletét is sejtető emeleti szoba, va
lamint a valóság és a fikció összeol
vadása jelenti a Squat színház alap
vető esztétikáját. A tér és a szerep ket
tős értéke az életnek (mint a minden
napi tapasztalatnak) és a művészet
nek (mint a tervezett és művészi ér
téknek) az összességéből ered.
A SQUAT színház társulatát nem lehet
meglesni próba közben. Egyszerűen
azért, mert nem tartanak próbákat.
Csak beszélgetnek a megoldásokról,
de a jeleneteket tulajdonképpen csak
a bemutatón játsszák végig.

Warhol: Igen, nagyon. Annyiszor meghalni, és mintha mi sem történt volna.
Ulrike: Mj az ön számára a legfontosabb esemény?
Warhol: Épp az, ami most történik.
Ulrike: Hát az ön művészetében?
Warhol: Hogy merészel ilyen kérdést feltenni?
Ulrike: Tudja, hogy arcátlan vagyok.
Warhol: Az arcátlanság ritka dolog. Minden alkalommal, amikor arcátlan voltam,
elfelejtettem valami fontosat. Nem tudom, mit, de elfelejtettem.
Ulrike: Egy gombot idejében megnyomni, vagy valami hasonlót?
Warhol: Lehet. Vagy pénzt keresni.
Ulrike: Hát nem elég gazdag?
Warhol: Emlékszik, mit mondanak a kínaiak: „Csak a legmagasabb domb tetejé
ről lehet legmélyebben a pofába látni.”
(Felveszi polaroid-kameráját és lefényképezi Ulrikét. Ulrike széthúzza a bőrt sze
me körül, úgy, hogy mandula-vágású legyen, és mosolyog. Warhol a képeket
nézegeti.)

a squat
színház
története
1969. Budapesten alapítot
ták Kassák-színház néven.
1971. A franciaországi Nancyben színházi fesztiválon
vett részt. Előadásokat tartott
Párizsban, az Amerikai Köz
pontban. Három darabot mu
tatott be, amelyeket tagjai
önállóan írtak, rendeztek és
játszottak.
1972. A Skanzen killers be
mutatója után működését
betiltották. A csoport ezek
után egy budapesti lakásban
csaknem harminc darabot
mutatott be. Nevét Apartment színházra változtatja.
Működése folyamatos. Idő
közben:
1972. hat napig egy homok
bányában játszanak (filmet
forgatnak, amelyet 1975-ben
Párizsban, a IX. biennálén
mutatnak be).
1973. Minden héten előadást
tartanak egy falusi kápolná
ban („King Kong” ). A wroclawi őszi színházi fesztiválon
engedély nélkül mutatták be.
1975. 16 mm-es filmet for
gatnak Don Juan Leporello
címmel.
1976. Elhagyják Magyaror
szágot,
Franciaországba
mennek.
Június: Két hétig Londonban
vendégszerepeinek;
ICA,
Round House).
Szeptember: Másfél hónap
Amszerdamban
(Mickey
Theatre).
Október: Részt vesznek a
Művészetek Vásárán, Düs
seldorfban.
1977. Január: Rotterdamban
dolgoznak a Toneelraad ke
retében.
Március: A Pig, Child, Fire!
bemutatója; három hétig Rot
terdamban játszanak.
Május: Ismét Nancyben, a
színházak Világfesztiválján.
Május: Előadások Párizsban
(Theátre Palace).
Június: Elhagyják Európát,
az Amerikai Egyesült Álla
mokba utaznak. Részt vesz
nek a New Theatre baltimo
rei fesztiválján.
Augusztus: Részt vesznek a
Művészetek fesztiválján Shiraz-Persepolisban, Iránban.
Utána Teheránban vendég
szerepeinek (Charsoo the
atre).
Szeptembertől New Yorkban
játszanak.

Warhol: Ezt igazán nem értem. A filmen nincs semmi.
Kathleen: Természetes, hogy nincs.
Warhol: Itt valami nincs rendben.
Ulrike: önnél ez lehetetlen.
Warhol: Ulrike, maga valódi?
Ulrike: Akar bizonyítékot?
Warhol: Ahogy kívánja.
Ulrike: Próbáljon felkelni a székről. Nem fog menni.
(Warhol hiába próbál fölkelni.)
Ulrike: No látja. Előbb nem bírt, aztán nem akart fölkelni. így van?
Kathleen: Igen. (Warhol bólint.)
Ulrike: Most mi a terve?
Warhol: Meglátogatom egy gyermekkori ismerősöm anyját. Mellműtéte után műmellett csináltam neki. Attól kezdve testi-lelki jóbarátok vagyunk. És önnek mik a
tervei?
Ulrike (gyorsan kipillant az ablakon): Hogy végrehajtsam az önre kiszabott íté
letet. (Táskájából kivesz három papírt, egyet Warholnak, egyet meg Kathleennek
ad. Warhol leveszi szemüvegét és megtörli. Kathleen szó nélkül olvas.)
Kathleen (Warholhoz, aki a saját lapjába pillant): Ez ugyanaz.
Warhol (olvas): A 21-es Intergalaktikus Forradalmi Bizottság Andy Warholt ér
demeiért halálra ítéli. Az ítélet azonnal jogerőre lép. Végrehajtására a Forradalmi
Bizottság Ulrike Meinhofot nevezi ki. Andromeda, 21-es Intergalaxia, 1978. június
2-a. Jan Palach, Yukio Mishima, Ulrike Meinhof.
(Ulrike mellette áll, keze a táskában.)
Warhol: Ez vidám.
Ulrike: Akart valamit még mondani?
Warhol: Erre a kérdésre később is válaszolhatok.
(Ulrike kiveszi a pisztolyt táskájából és megöli Warholt, aki a véres sebet nyom
kodva kezével rárogy a székre. Kathleen a lépcsőhöz vezető ajtón távozik; Ulrike
a másik ajtón.)
Az ismeretlen nő bejön az utcáról és Warhol ölébe ül.
Balettzene csendül föl Mozart Don Jüanjából, míg a fóliamennyezet leereszkedik.
Benne, mint a tükörben, a közönség látja önmagát. Amikor a mennyezet ismét
fölemelkedik, a színtér üres. A színházban ülők szembenéznek az utcán ácsor
gókkal. A bentiek látják magukat a TV ekránján is.

(horrorok)

(horror)

Zátonyra futott, s lám - saját kontinensére.
Hiába üvölt, jelez - a megváltás kés-ik.
(horror)
Jóllakott ember alatt a kötél leszakad.
A sovány ott is csak rángatódzik.

(a -bagatell)
Falvédő helyett Cs. Baalbekjét szögeztem a falra.
Könnyelmű dolog.
Ha ölelkezés vagy lustálkodás közben nekidől
az ember; ezektől a fanatikus romoktól biztosan felfázik.

(ütni szabad)
Ütni nem szabad dühből vagy nagy félelem miatt.
Ütni csak nyugodtan meg nagy szánalomból szabad,
így lesz tiszta egy ütés.

(jan palach 31 éves)
Szavak koponya-tornyából néz szét a költő de boldog tekintete horizontig sem ér.

Mikor az ember ég, látását már nem homályosíthatja el
néhány vaksi érzékszerv. És a kiáltozás, mint a némafilmek
csetlő-botló figuráinál, fuldokló kacagásba ér. És pereg,
pereg, álmosítóan az augusztusi nap.

A lányok ágyékát és a tankok árnyékát nem!
A nylonzsákban meg-megrándul; büdös a hús.

(mese a kis jannak)
Időszámításunk szerint 811-ben Nikéforos császár megtámadta a
Krum fejedelem gazdag országát. Krum vereséget szenvedett, ezért
Krum békét kért, de Nikéforos nem hajlott a szép szavakra!
Krum ekkor összegyűjtötte maradék seregét; a Haemus sziklás hegység
átjáróit elreteszeltette; rátört Nikéforosra, ennek fiára
Staurikiósra és főembereire; s magát Nikéforost is megölte!

És lett béke.,:;!%?-

(az ifjúság bohó ideje után)
„A vegetáció, állati és emberi lét ellobbanása után,
rövid szellőztetés és a szerves szemét eltakarítása után,
a tárgyi objektumok tökéletesen megőrizve,
ismét, boldogan, átvehetők.”

lantos
lászló
tapsok
és
szitkok

(ha most rögtön)
Ha rászánnám a következő húsz hosszú évet;
megtanulhatnék könnyedén latinul, héberül, szanszkritül.
(1978-1998)
Es e három szent nyelvvel megváltoztatnám csecsemőkortól
betervezett életemet.

Körülrakjuk magunkat festett dolgainkkal,
és ezek többé-kevésbé meghatároznak bennünket.
Pedig csak haszontalan lomok;
és egy perc őrült elhatározásával min-den
felborítható.
Szentnek Hitt. Hullik le a nevetséges álca,
„mert csak az szent, ami nem változtatható”.

Oh. Kár.
Nem lehet már eltűnni többé.
Az emberek nem szeretik az ilyen váratlan, meg
döbbentő, rémületes eseményeket.
Intézmények szerveződtek az önkéntes eltűnők fel
kutatására (és felkoncolására).
Az információ-kopók fülünknél csaholnak.

Ám ez már egy másik mese.

(álnok álmok)
A világ a legnagyobb műalkotás.
Mint ilyen, világszerű és sűrítve is tartalmazza önmagát.
A világ hasonlatos
egy budhista sziklatemplomhoz.
Biztos kőmenedék erős szelek ellen.
S egy-kavicson egyensúlyoz.

Megismerhető; és aztán iszonyatos bizonytalanság
következik. Áhitatos félelem a lezuhanástól és ellene.

Mégis laknak benne.

(harc meghatározottság ellen)
Nyugalom és vibráló kalandok harmóniáját keressük.
Ezért csend és cívódás értelmetlen formáival kísérletezünk.
Kell, hogy legyen: egy archimedesi megingathatatlan pont;
és erő, mely kilöki sarkaiból ezt a paradicsomot.
És mindez egyszerre ugyanakkor.

(késői lunapar)
Éljen aki élhet.
Örüljön aki örülhet.
Zokogjon aki zokoghat.
Haljon aki halhat, ó harmadosztályú garnik tündérei,
a hallgatag tükrök és mindent tudó ajkak előtt.

(egy oktalannak súgja az okosak gyülekezete)
Mit kezdhetsz az öngyilkos lányok muffjával.
Ezzel a divatos, csodálatos, szőrméből készült kézmelegítővel;
ha már rothad a hús.

Az ereket átvágta, remek kezeit Martin Heidegger:
Sein und Zeit művébe rejtette, s ezzel a gesztussal „a világban-léte, mint együttlét s mint önlét”, megszűnt.

Túl romantikus talán ez a halál, de mint lelkiismeretünket ölő
tény, profánabb és közönségesebb nem is lehetne.
Kínos önvizsgálatra kényszerít, s mi seggreesett bohócok;
a trapézról lezuhanót figyeljük könnyes röhögéssel egymás lisztporos tekintetét gyilkolva utólag.
Élünk & Virulunk!
így van ez, kedvesem.

(az ostobáknak)
Ma, amikor mindennek itt van a végső ideje, Életfilozófiát kezdek
ácsolgatni számunkra.
A gondolat-morzsákból, miket semmitmondó beszédeinkben elszórtunk.
A fantázia csipkéjéből.
Tettek sablon-mintáiból.
Különös tekintettel az ostoba tettekre, azokon nem okultunk,
csak nevettünk.
Lebegőből.
Gesztikulációból, topogásból és lihegésből.
Siker-élményekből és más intellektuális hulladékból.
Ez a munka nehéz, mert higgadt agyat, megfontoltságot, rátermettséget,
átlagon felüli intelligenciát, bátorságot, borotvaéles logikát
és más szuperlatívuszokat követel.
Tehát jól össze kell szednem erőimet, mivel ezek a könnyítések
számomra nem adattak meg.
Ki kell találnom őket, és elhitetnem magammal, hogy megfelelő ki
választott vagyok, és munkám értékes lesz „az emberiség mai állásához
képest”.
De a száraz stílus és magyarázkodó forma mind-mind csak álca;
kétkedést, szemtelenséget és panaszokat takar.
Különben is: sok körmönfont mond-at arra való, hogy a kíbiceket,
kémeket, szájtátókat, hangoskodókat és hazudozókat elriassza még
az elején.
De aki eddig kitartott, ám olvassa tovább.
Mert filozófiámat én úgy sem árulom; el.
Az üres szó-patronokkal csak a semmit puffogtattam;
de kihasználtam a kínálkozó lehetőséget, hogy kipanaszkodhassam
lelkemet; elandalítva
az ostobákat ismerős közhelyekkel, kik balgán intimitásokat és
pletykát vártak.

(panaszok)
Minden drágul.
A kenyér, a szappan, a lélek.
Drága az élet!
De még drágább az élet.

(látnokoknak)
Mióta sötét, vaksi, lennoni cvikkerben
rovom e világot, ismerőseim elszörnyűlködnek, s nevetnek:
-T a lá n szemeddel van a baj - kérdik.
- Inkább a sötét van - mondom.

szélhámos
Nincsen egyszerűbb dolog, mint piszkos kis ügyeinket elegáns
hazudozással elintézni.
Ha van hitelünk, minden szavunk csengő aranyakat
ér a gyanútlan hallgatónak.
így könnyűszerrel hírnevet, jóindulatot, megbecsülést szerezhetünk,
koldulás, v. munka nélkül.
Persze ehhez is tehetség kell.
Nagy gyakorlati és elméleti felkészültség.
Irodalmi, politikai, művészeti, esztétikai, etikai,
jogi tájékozottság.
Világnyelvek in practice and progress.
Sportok, táncok, játékok, pózok ismerete.
Udvariasság és ízlés.
Szertartásosság és szertelenség.
Becsületes ábrázat, sziporkázó fantázia, jól visszafogott félelem,
lendület.
Hit.
Egy jó ötlet többet ér, mint a főnyeremény-mondom.
Egy okosan bedobott gesztus. Egy bajuszpödrés.
Cinkos mosoly és bűnbánó arc, felváltva; majd rögtön
semmiről sem tudó, fölényes rendíthetetlenség.
Bizarr történet fakó, vagy szenvedélyes előadásban.
Hétköznapi esetek felnagyítva.
Titkok elsuttogva. Pletykák elseppegve.
Rekordok döntéséről harsányan; döntésekről sopánkodó hangon.
Leutánozni a hétköznapi viselkedést, bármi nehéz is, ez hat.
Néhány, látszólag elemien kitörő indulat: reszketés, erős szív
dobogás, szemvillanásnyi grimasz, görcsös rángatódzás.
Futó pír, vörös hullám, hirtelen sápadás.
Bár-mi.
Bizony, sok menő theatrista megbukna ezen a pályán.
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kunkori
és
behemót
vázlatocska
Behemót utánozni akarta Kunkorit és ezért tört ki a balhé. Általában sikerült
egyetlen találat nélkül püfölniük egymást. Féltek egymástól, és ha félnek
valakitől, akármilyen bátor megtanulja, mi az a félelem.
- Na, ülj le. Ne lógasd azt a kulcsot, hányszor mondtam, utálom a szutykos
zsinegét.
- Köss rá jobbat.
- Inkább semmit, mint azt a koszosat, egyél.
- Nem eszem.
- Ne egyél.
- T e ,e z nekem ízlik. Undorító, de nekem ízlik. És már nem undorító, mert
amit én szeretek, az szerinted csak jó lehet.
- Menj innen, ne viccelj velem, mit gondolok majd magamról. Fogd be a
szád, ez a fajta hízelkedés csak a mamáknál érvényes.
- T e meg hülye vagy. Há, megvan, hülye vagy és most már tudom hogy
jobb vagyok mint te, mert ha úgy venném, hogy normális vagy, gondol
kozni kéne azon, amit mondasz, és nem merek, mert hátna az derül ki,
hogy jobb vagy mint én. Hülye, iá! Ha-hehe! De jó nekem!!
- Ide nyugalom kell. Félek, elveszem az étvágyad.
- Akkor kiugróm az emeletről.
- T ú l nagy felhajtás. Ha akarod, inkább itt, segítek, szóval itt, kettesben,
csendben.
- Nem. Még nem. Úgyis. Tudom.
- Ne mondd!
felkacagnak.

káma
Fehér fák árnyékában
feküdtél pihenni el
hiulá hiúié szalad
tam vállad metteni
ujjbeggyel metteni
káma kámi tu nézz
rám mellédhúz ziú
ahol a szakadék
metszené a hegyet
káma itt zöld ruhába
válladon ujjaim gombja
ruhának három gombja
fénylő zöldbarna is
ten káma ments meg innen

mondóka
Nyilas kis semmiségek
borítják testedet
ne félj, majd mind befednek,
és vértként védenek.

erdőben
ma este a fakopáncs kikiáltott
bokáim körül csapódott a víz
osztódtak a kavicsok

daróczi
zsuzsa

földvers
Amikor földet túrtak a versek
mondhattam volna enném én is a földet
innám rá egem esőjét
hazafi vagyok rántottasütés közben
örömöm a melegedő étel
úgy csapódom zúzódom közöttetek hogy
hangomból kibomoljanak a szivárványszínű erezetek
hazafi vagyok mert engem is tipornak koponyámon
százhúszan topogtak egyszer és jöttek volna többen
és hazafiságomat elmondtam a tükörnek a rántotténak
halálomnak és soha senki másnak
annyi az egész
amikor földet túrtak a versek
beálltam szó nélkül egy versnek

sziklafelirat
Néztétek át nem láthattátok
bűvkígyót vert rajta a szátok
kunkorgó fürtje simult rátok
tündöklő csendjét kiásnátok
károgtatok a szava éget
hüsölni igazához léptek
ütni nem akart azt hittétek
álomból vettetett közétek
válasz kell mire hát a szép szó
hunyt szemek csavarokra látnak
botlani minek adott lábat
ég helyett tüskerojtú század
rút rügyet buggyantó imádat
jött és követelt sárbubákat
kecsesen táncikáló fákat
kért makogást akart bundás hátat
altatót zengő harsonákat
és ha valaki tétovázott
bűvkígyót vert rajta szátok
s mert csendjébe fúlt minden átok
tündöklő csendet hagyott rátok.

kilincselő
Mikor az ajtók becsukódnak
állok gondolkodom
előttem vagy mögöttem
csukódnak-e
Kopognom kell vagy kimenni szépen

nappal
nyűtt bolyh ú fák között
döcögök a nappal kerekén
bámulok a világra egyszeri szalmán ücsörgők
ahová megyek oda nem érkezem meg
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Tulajdonképpen sosem érezted jól magad itt. Ide-oda robogni álom és valóság
között, tétován bolyongni Szküllák és Kharübdiszek veszélyére lesve, ó, ez az
ősz már megint! A csizmák kopognak, beletaposnak a sarkak a tudatalatti leg
mélyebb mélyrétegeibe is, hiába rejtőzöl. Kinyitod a zöldre festett, verébszartól
pöttyös kaput, álmodban nyár van, porzsolnék a kardvirágok, mennél befelé, a
bejáratnál találkozol önmagaddal: kifele tart a biciklivel, mosolyogtok, fején mici,
melléd ér, akkor látod, virító csontkoponya, hát ébredezel. Mi berregteti szíved
ben géppuskaként az izmokat?
- Uram, ez Közép-Európa, s hát ne vegye rossz néven a felvilágosítást, itt nem
babra megy a játék!
- Mikor ment itt babra a játék?
- A Pipa utcában ingyen osztják a babot.
- Mákot is hozz, Menyus, ne csak a szádat tátsd!
- Meg egy nagy mákos nem kell?
- Csak ki ne lőjjék a lábad közül.
Figyelitek egymást a harmincnégyessel. Rohadó birsalma színű. Olajbűzös
gyomrában most valaki a periszkóphoz szorítja homlokát, körülbelül úgy, ahogy
te az ablaküveghez. Achilles, a gyorslábú - de ez már sokkal később jut majd
eszedbe, itt még mit sem tudsz - és a cammogó történelmi idő. Rusnya teknős
béka, mint ez a tank. íme az ész csele, ha elismered, bárgyúvá tesz és megalku
vóvá. Az ész csele: alapjában véve görcsös történelmi bélműködés, s visszanéz
ve „objektív” világmagyarázat, többrelelkiatyámnememlékszeménvétkeménvétkeménigennagyvétkem, föloldozás pribékeknek, ítélet megalázottak fölött, iskolamesterek szellemi közkurvája.
Hó. A villamosok zsúfolásig. Az ajtókon fehér zászlós alakok lógnak. így talán
nem lőnek rájuk. Egyetlen biztosíték a jószerencse, félni ajánlatos, és lehetőleg
mindenkitől, s lemenni a pincébe a harmadik napon már gépies dolog. Hány
évszázados reflexe ez a megfeszülő izmoknak? Erdők és nádasok. Földbe vájt
búvóhelyek. Évekig a trágyarakás alatt. Évezredes nagy trágyarakások gőzéből
kibotorkálva mikor röppenhetsz fel már, tört szárnyú szegény énünk, suta gondo
lat? Valaki mindig a periszkópra feszíti homlokát. Parancsok és utasítások.
Leiratok és feliratok. Csordákból falánk hordákká fejlődő társadalmaink megannyi
gúla-projektumai. Ittlét, de nem jelenlét. A még elviselhető ötszázezer évig.
Formátlan jövőidőbeliségünk semmitmondó tartományai, másságok, idegenség,
meddig csak kéklik szemedben a zománc! De most minderről semmit sem
tudsz, csak ülsz és figyelsz, s ülnek és figyelnek, a gépet kikapcsolták, hideg
lehet. A dermedt páncéltól átfázik a velő az utolsó őssejtekig. Hiába raktok majd
nagy máglyákat tölgyfakarókból, gyantás tűlevelűekből fönt a hegyekben. Csak
hogy az egy másik mese.

2.
- De a nép, uram, a nép, a nép, az istenadta!
- Ha egybeverődik, bizonnyal döntő a szava, kedves Adeimantosz.
-Egybeverődik? Talán ha egybeverik. Vagy esetleg ha megorrintja a mézet.
Túlontúl optimista ön, Szókratészem.
- Óh, mindig is jut majd neki. Ha csöppenként is, mint az erény. Nevelni kell őket,
Adeimantoszom. Sejtelemből, amely vaksi, tudás így lehet. A jó ideája mindenek
fölött. . .
- Csak azt tudnám, miért üres. S hogy miért nem egyformán adatott a négy
erény, ön, Diderot úr, mint gondolja ezt?
- Véleményem szerint ha a hatalom megszerzi magának a jogot, hogy a vissza
élés bírája legyen, egykettőre az életvitelnek is bírája lesz. Egyébként pedig az
ön államában sokan vannak az őrök, és felélik a terményfölösleget, sőt, ki
akadályozná meg őket, hogy még többet is. . .
- A bölcsek, kedvesem.
- És a bölcseket? Mindez mintha kissé a genfi órásmester fiára szaglana. Járt ön
már Genfben, Szókratész úr?
- Kizárólag Nagy-Budapest székesfőváros HÉV-vonalain közlekedem.
- Istenemre, kár.
- Konszenzussal meghatározhatnánk a vezérlő értékeket, s aztán . . .
- Úgy gondolja, mint a villamos-menetrendeket? Apropó, mi az ördögért nem en

csorba
bála
történet
a
fiúról,
a
bölcsekről
és
a
papagájról

gedik ki a ketrecéből ezt a papagájt. Ha beszélni tudna, megfogalmazhatná
önnön szabadságprincípiumát. Ugyancsak szépeket mondana, kár, hogy nem
vagyok Salamon király.
- Sajnos, kissé allergikus a szárnyasom. Azonnal a gyerek fülére száll. Bizony,
már rég nem tiszteli mások autonómiáját, s amellett, úgy látszik, húsevésre vete
medett. Midőn éhes, az emberi cimpákat fölöttébb szívelheti. Ami pedig a
beszélőkészségét illeti, hát, hogy is mondjam, tud néhány jobbfajta obszcenitást,
mióta párja nyom nélkül elveszett.

3.
Mit gondolhat odalenn, amíg a periszkópján figyel? Hogyan határozza meg
emberi létének leglényegét két robbanófejes gránát kilövése között, ha ugyan
hiszi, hogy mindez meghatározható. Vajon melyikünk létének értelmezője még a
szabadság? Ki meri magáról állítani? Es az abszolút szeretés? A beteljesedés
alázata? Ki meri magáról állítani?
A papagájt majd kilököd az első merengő tűzszünetbe: belecsendül az éles
levegő, megrökönyödött arcok, röhögés mindenfelől, a madár ide-oda röpköd a
késő őszi napsütésben céltalanul utcára hömpölygő tömeg fölött, széttárja szár
nyait, nézzétek, színes virágrobbanás, békegalambok öngyilkos iróniája, jelkép a
bérházak füstje fölött, amint minden méltóságából kivetkezve elcikázik a kép
ből, hogy azután másfél évtizeddel később egy Déry-könyv lapjain találkozhass
vele. Csak ülsz majd a fehérre meszelt szobában hitetlenül: hiszen ez a te
papagájod. Valóban semmi új sem történhet immár?
- Vegyétek le a gyereket az ablakból, mielőtt idesóznának egyet!
- Miért engedted el a néni madarát? Haszontalan!
- Kidobtam.
- Látja, Adeimantosz úr, ezt nevezem a szabadságra való kényszerítésnek.
Radikális, fölöttébb radikális kölyök. . .
- Ha így folytatja, vagy fölkötik, vagy ő köti föl majd önmagát. Mint Zsalonyainé
farkaskutyája. Az ágyudörejtől megriadván a liftaknába vetette volt magát.
- Ó? Ez megváltoztatja eddigi felfogásomat. Az állatok is követnek el hát
suicidumot?
- Örökké marhaságokról beszéltek, Menyus. Bezzeg, mákot nem hoztál. Az
egész udvarnak van!
- Lőttek volna el a te fejed fölött egy sorozatot! Azt hiszed, angyalbögyöllők luggatták ki a krumpliszsákomat?
- Nagy hiba, hogy ne mondjam, fundamentális!
- Mire gondol, mester?
- Az angyal. . . micsodákra. Szóval arra, nagyrabecsült uraim, hogy a másik em
ber éhségét is szeretni kell, vagy nem?
- Óvok! S előrebocsátom, kissé rosszmájú leszek. Mondja, kedvesem, valamely
pápua törzs kondérjában csücsülve fenntartaná-e ebbéli véleményét?
- Ugyan kérem, iróniája kissé parlagi.
- Nos, jó. Rugaszkodjunk kissé elvontabb mezőkre. Az alapképlet attól mit sem
változik.
Ám legyen. Éljünk megszorítással, mely kizárná a kannibalista hajlamot. . .
- Diderot úr tiltakozni óhajt, ha nem tévedek.
• Úgy igaz. Tiltakozom. Kérdés, mit szólnak az elhangzottakhoz az emberevő
vadak maguk? Azután . . . ön ma kizárná kvázi-értékrendszeréből az emberhúst,
s a marhát és disznót vajh mikor? S azt követően a gabonaneműek lennének
soron előbb-utóbb.
- Tiltakozom! Bagatellizálnak egy fontos premisszát!
- Két hete nem láttam húst, ostobák, hagyjátok abba!

4.
Állnak a kocsik a ködben. Mindegyiken két-két véres köpenyes pufajkás fickó.
Kettéhasított marhák, disznók. Csattog a bárd, röpülnek a csontszilánkok, húsca
fatok. A sorbanállóktól tisztes távolságra nagy falka kutya. Nem zavartatják magu
kat, akár közéjük lőhetnének, akkor sem. „A másik ember éhségének szeretése”
- olvasod, de mire elöntene a szomorúság, Karamazov Iván Krisztusa jut eszed
be. Az inkvizítor-csókoló. Sorsunk paradoxona és szerencséje, hogy mégsem

hazudhatjuk át magunkat az igazságig.
- Igazság? A Nemzeti Banknál lapáttal hányják a százforintosokat! Ez az igaz
ság! - mondja Menyus úr, s letesz egy teli koffer karórát. - Hozhattam volna
seggtürülőnek is, de én nem vagyok olyan. . . Ezeket az órákat fölcsatoljuk a
kölyök lábára. Tizenötöt egyikre, tizenötöt a másikra. Szépen átviszed a határon.
Ha megmukkansz, jaj neked!
- Elment a józan eszed? Mit akarsz azzal a gyerekkel?
- Huhú, cshh-cshh! Sss-sö! Vonatozunk! Párizs! Pá pá! Fölcsapok madárkeres
kedőnek. Madárszalont nyitok. Ugye, fiacskám eljössz Menyus bácsihoz kifutó
fiúnak?! Veszünk egy szép kis majmocskát, igazit! Hölgyeim és urrraimm, itt
látható a kénguru, a szénguru és Európa valamennyi szárnyatlan madara. Haha,
vén kappanok!
- T e nem vagy normális. Ezeket az órákat akarod eladni Nyugaton?
- De mi keletnek szökünk! A Bering-szoroson át!

5.
- Mondja, Adeimantosz, jól látok én?
- Mire gondol, mester?
- Éppen arra! Ott!
- A z t hiszem igen. Jókora bronz-csizma, meg kell hagyni. Persze, ekkora egy
türannosznak mindig is kijár. Ám e becses lábbeli gazdája nincs sehol. Kiemelték
volna belőle? Mégiscsak lenne haladás, drága mester?
- Kétségtelen. Kétségtelen. Ámbátor e jószág mégis zavar. Jobban szimpatizá
lom a sarus hősöket. A türannoszt földarabolták, de a csizmája maradt. Mindjárt
megkérdem . . . Mondja, Diderot úr, hát nem furcsállja ön?

tanaka takashi
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LEÍRÁS. Elfekszik a depresszió iszapjában, mozdulatlan. Nem lehet kibírni, mert
kibírhatatlan. Szorongó, hipochonder, babonás, varázslatokat űz, hogy legyen
ereje másnap felkelni az ágyból. Barátkozni alig lehet vele, mart ma olyan
meghitt közelségbe enged, hogy barátja vagy barátnője belesápad a bizalmas
ságba, de holnap úgy néz rájuk, mintha először találkoznának, vadidegenek,
örök magányos. Társas igénye tetemes, de csak arra kell neki, hogy néha (igen
ritkán) szabadulhasson önmagától. Használja az embereket.
NAGY JÁNOS JÓZSEF MONDJA. Nagy János József a nevem. Három hete
érkeztem Pestre. Tizenhat és fél éves vagyok. A Mező Imre úti munkásszálláson
lakom. A Mélyépítő Vállalatnál dolgozom. Nincs foglalkozásom, betonozok. Szó
val segédmunkás vagyok. Túráról jöttem fel Pestre. Dolgoztam ott is, pedig még
nem volt munkakönyvem, anyámmal jártunk ki a tsz-be, kapáltunk, kukoricát
egyeltünk. Igen, jártam iskolába, hat iskolám van. Tavalyelőtt hagytam abba,
mert nem nagyon szerettem tanulni. Túrán együtt éltem az anyámmal, a mosto
haapámmal meg a mostohaöcsémmel. Csak úgy mondom, hogy a mostoha
öcsém, a mostohaapám fia, az első házasságából, annyi idős, mint én. Nem jól
jöttem ki velük, mármint a mostohaapámmal és ezzel az öcsémmel, mikor men
tem haza, mindig csak azt kérdezték, hol a pénz?, és el is vették, amit megke
restem, hiába szeretett az anyám. Ezért jöttem fel Pestre. Hogy a magam ura
legyek. Hát, körülbelül úgy néz ki egy napom, hogy dolgozom, utána elmegyek
egy moziba, visszamegyek a szállóra, eszem, alszom, reggel megyek dolgozni
megint. Azt szeretném, hogy mielőtt katonának visznek, találok egy lányt, aki már
körülbelül meg is van. Úgy gondolom, hogy mielőtt katonának visznek, akkor
eljegyzem, amikor meg leszerelek, akkor elveszem feleségül. Itt, a szálláson,
magam látom el magam. Amíg van pénzem, ilyen önkiszolgálókban eszem,
amikor elfogy a pénzem, akkor veszek magamnak a boltban kenyeret és kolbászt
beviszem a szállóba és ott megeszem. Van rokonom Pesten, de ő nem számít,
kórházban fekszik, mindjárt meg fog halni, ö t különben nagyon szeretem, utánam
gyalogolt a Tiszába, amikor bementem teherautógumin, a hajamnál fogva húzott
ki, amikor meg akartam fulladni. Itt körülbelül kétezerötöt fogok keresni. Azt
mondják. Egy hónapra nekem elég olyan öt-hatszáz forint. Persze, csak a kajára
gondolok ezzel. Nagyon tudok spórolni és most magnót akarok venni. Aztán
szakmát akarok tanulni. Egy évig már tanultam a hegesztő szakmát, de otthagy
tam, mert intézetben kellett tanulni. Ilyen gyerekvárosban, állami gondozásban.
Most érdeklődtem itt a vállalatnál, és az általános iskolába már be is vagyok
iratkozva. Ott a hetediket meg a nyolcadikat leteszem. Utána meg leteszem a
szakmát. Most házelemeket csinálunk az Egry József utcában, a XI. kerületben.
Az én munkám? Mikor mi. Van, amikor le kell kefélni a port, homokot a házelem
ről, hogy azok a kis kavicsok kilátszódjanak, van, mikor berakjuk a betont a
fasablonba, van, mikor keverünk anyagot. Jó fárasztó, ha egyfolytában csinálja
valaki. Itt, Pesten, már van egy lányismeretségem. A szállás mellett, a Mező Imre
úton van egy benzinkút, ott akadtunk össze. Hát szívtam, ahogy a srácok
mondják. Szerencsére volt a zsebemben húsz vagy harminc forint. Nem nézett
hátra, én meg csak mentem utána, aztán megkérdeztem, hány óra. Aztán mond
ta, hogy hány óra. Aztán kérdeztem hová mész, meg minden. Aztán már kez
dődött az ismeretség, a vége az lett, hogy elmentünk egy presszóba. Általános
ban tanul, nyolcadikos, tizennégy éves. Tegnapelőtt megint találkoztunk, de most
már nem bírtam sehova se vinni. A pénz miatt. Sétáltunk. Szeretem ezt a
szakmát. Vasat kell vágni, meg összehegeszteni. Amikor egy darab vasat le kell
vágni, azt vágópisztollyal kell. Amikor meg össze kell hegeszteni, azt vagy
villannyal vagy autogénnel. Egyedül érzem jól magam, amikor mászkálok, erdő
ben is, máshol is, mindenhol. Csak a városban nem, most, ahol nem vagyok
ismerős. Erdőn-mezőn csavarogni, ilyeneket szeretek egyedül. Amikor megszök
tem a gyerekotthonból, voltam át Ausztriában is. Nem kaptak el, csak visszajövet. Csak úgy körülnézni, azért mentem át. Meg éhes is voltam, minden. Hát,
Pestet elég jól körbejártam már. Voltam a Gellérthegyen, aztán voltam ott, ahol a
katonaság van, a laktanya, arra kifelé, messze, a másik felén a Dunának. Nem
tudtam, hogy az Buda, annyira még nem vagyok ismerős.
Dfí. JACOB BÖHM CS. KIR. EZREDORVOS MONDJA. 1849. szeptember 23án, reggel tíz órakor felkerestem a betegként bejelentett Lenkey János kapitány
urat, és láttam, hogy a tekintete bizonytalan, a járása imbolygó. Kérdésemre,
hogy miként szolgál az egészsége, azt mondta, hogy fáj a feje, és székrekedése
van. Könnyítő labdacsodat és hideg ülőfürdőt rendeltem. Sok összefüggéstelen
dolgot beszélt a népek boldogításáról és önnön neveltetéséről, amelyet rossznak
ítélt. Másnap a tartása ugyanolyan imbolygó, mint korábban, a feje lehorgasztva,
a tekintete hol merev, hol bizonytalan, az érverése ritka és gyenge, a testhőmér
séklete alacsony. Negyedik napon egyszerre csak az anormális lelkiállapot kitö
rését észleltük: cellájában kiemelte az ablaktáblákat, eltorlaszolta velük a bejára
tot, meztelenre vetkőzött, és csak útiköpenyével takarózva feküdt az ágyon, sem
ételt, sem italt nem vett magához, míg a rettenetes éhség este rá nem kény
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szerítette. ötödik napon rendkívüli izgatottság, anyaszült meztelenül jár fel-le
a szobában, arra a kérdésre, hogy miért dühöngött az éjszaka, azt feleli, az
ördögöt akarta kiűzni magából. Jelenlétemben felhágott az ablakkönyöklőre, az
ablakpolcot teleszórta morzsával, hogy, mint mondta, odahívja és megetesse
testvéreit, a legyeket, akik többet jelentenek számára, mint az őt körülvevő em
berek együttvéve. Tekintete kiégett, mereven néz maga elé, a bőr színe sár
gás, fonnyadt, orra sötétvörös, szív- és érverése lassú, erőtlen, a lába száraz
és hideg. Állapota egyre romlik, éjjelente rendszeresen dühöng, állítása sze
rint azért, hogy kiűzze magából az ördögöt. Nem tud járni, sem állni, egész
nap összekucorodva fekszik az ágyon a saját piszkában. Hivatásomnál fogva
kötelességem megjegyezni, hogy önnön ürülékével illatosítja magát, s ezt a
förtelmes bűzt citromfű-illatnak tartja, amellyel az ördög kente fel. A beteg jelen
leg nem állítható a cs. kir. törvényszék elé, fizikai állapota annyira leromlott, hogy
amennyiben a jelek nem csalnak, szomorú vége csakhamar bekövetkezik.
LEÍRÁS. Személyisége önmagában stabil, ez azt jelenti, hogy szélsőségesen
egocentrikus, sőt egoista. A mindenkori másik helyzetébe képtelen beleérezni
és beleélni magát. Akaratát magától értetődően érvényesíti. 0 az, akinek nyil
vánvaló, ha valami neki jó, az öröm a mindenkori másiknak is. Személyes
élményeinek világalakító jelentőséget tulajdonít. Hogy szeretheted a pacalpörköl
tet, kérdezi döbbenten, hiszen a pacalpörkölt rossz étel. Ez azt jelenti, hogy neki
nem ízlik a pacalpörkölt.
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HEGEL Először Lübeckben, 1854-ben találkoztam egy hegeliánussal, méghozzá
egy ifjúhegeliánussal a legtisztább fajtából. Hazatérve egyik este 10 óra körül a
nyári színházból, mielőtt szobámba mentem volna a Hamburg városához címzett
hotelben, beléptem a fogadóba, s igen szokatlan módon csupán egyetlen urat
találtam ott a hosszú, keskeny asztal mellett. Minthogy szeretem az értelmes
beszélgetést, s mivel német kockafeje alapján úgy láttam, a magányos úr pro
fesszor vagy szaktudós kell legyen, leültem vele szemben, lazacot és egy palack
Rüdesheimert rendelvén a pincértől. A magányos úr a szokásos német fordulat
tal kezdte: „Vajon a nagyhatalmak egyikének konzuljával van-e szerencsém
beszélgetni?” „Én vagyok az itteni angol alkonzul”, feleltem, mire a kockafejű
kijelentette, boldog, hogy egy angol konzullal beszélgethet, aztán kissé hirtelen
megkérdezte: „Ismeri ön a mostani háború okát?” „Az ok közismert”, feleltem,
„Az oroszok bevonultak a fejedelemségekbe, amihez nem volt joguk, s Anglia és
Franciaország támogatta Törökországot az orosz agresszió ellen. Ennyi az
egész.” A kockafejű felkiáltott: „Szóval ez (egy hangsúlyos német das) lenne az
ok? Majd én megmondom önnek a valódi okot. ön ugyebár tisztában van vele,
hogy az V. században a római birodalmat a barbárok betörése bomlasztotta fel,
azaz őseinknek, a germán hegyek között élő teutonoknak a bátorsága.” „De mi
köze ennek a mostani háborúhoz?” , kérdeztem. „Pontosan ez az, amit be fogok
önnek bizonyítani”, szólt a tudós német, s nekikezdett egy történeti értekezés
nek, okok és következmények láncolatának, oly hosszúnak, hogy mire végeztem
lazacommal, még csak a keresztesháborúkig jutott. Válaszként a magvas esz
mefuttatásra csak annyit jegyeztem meg, hogy a mi államférfiaink gyakorlati
emberek, s nem sokat törődnek a történetfilozófiával. „Tudom én jól, hogy az
angolok gyakorlatiasságukkal büszkélkednek, s bennünket, németeket ködfaló
álmodozóknak tekintenek. De önök, megbocsásson, összes gyakorlatias fogal
maikkal egyetemben még a filozófia alapelveivel sincsenek tisztában, ön bizo
nyára hallott már Hegelről harangozni. Ki nem? Neve világhírű. De engedje meg,
ön bizonyára fölöslegesnek tartotta akár csak belekukkantani filozófiájának rend
szerébe.” Sohasem voltam híres szerénységemről, a lazac és a jó bor a szokott
nál is jobban megtámasztotta önbizalmamat, így hát bebizonyítottam a némiképp
önelégült németnek, hogy tűrhetően jártas vagyok Kant, Fichte és Schelling filozó
fiájában, sőt, az ő imádott Hegelét is meglehetősen ismerem. Bebizonyítottam,
hogy tudok valamit a szubjektív és az objektív azonosságáról, a szellemről és az
anyagról, a véges és a végtelen szintéziséről, előadásomat olyasmikkel fűsze
reztem, mint a hegeli Sein, Dasein, Fürsichsein, Beisichsein, Ánderssein, és a
többi varázsige. Mire a kockafejű hegeliánus megkerülte az asztalt, megragadta
mindkét kezemet, arcomba bámult és (inkább tekintetével, mint szavakkal) kife
jezte megdöbbenését, hogy egy közönséges angol, s hozzá egy angol alkonzul
ilyen jól ismeri a német metafizikát. Nagysokára így szólt: „Igen, ön tényleg érti a
mi filozófiánkat. De mit gondol róla? Mit gondol az én imádott mesterem mindent
átfogó filozófiájáról?” „Hogy mit gondolok Hegel filozófiájáról? Nos, ez a legér
dekesebb, legvonzóbb, legösszefüggőbb metafizikai meseköltemény, amelyet az
emberi elme Platón óta kitalált.” Felugrott erre a hegeliánus a székéről és rám
kiáltott: „Meseköltemény? Metafizikai meseköltemény? Bizonyára rosszul hal
lottam önt. Miért gondolja, hogy Hegel Phanomenotogie\a egy meseköltemény?”
„Azért”, feleltem eltűnődve és lepöcköltem szivaromról a hamut, „mert kellemes
és okulnivaló olvasmány, de az égvilágon semmiféle haszna nincs és nem is lesz
soha.”

GÁSPÁR JÁNOS MONDJA Minden zsidónak már a külső megjelenésén többékevésbé kiül a pszichopátiás jelleg. Az ideges tépelődés, az önmaga személyé
vel való állandó foglalkozás, a szívtelenség és érzéketlenség mások szenvedései
iránt, a bestiális önzés, a betegségektől való alaptalan félelem, s más egyéb
tünetei a pszichopátiának: ezek uralkodnak a zsidó lelki alkaton.
FOGALMAZVÁNY AZ ÚGYNEVEZETT ELMÚLÁSRÓL. Nagyon fáj. Nem megy.
Mégis megy, mert mennie kell. Az ember tudattal rendelkező élőlény, mondta
valamelyik elfeledett görög bölcselő. Az ember politikai élőlény, mondta Ariszto
telész, majd tételét továbbfejlesztve Marx. Az ember könyvcsináló élőlény, mond
ta egyszer Örkény István. Az ember, úgyis mint könyvcsináló élőlény, egyebek
mellett azzal magaslik ki az őt körülvevő élőlényvilágból, hogy tárgyiasítani és
tárgyilagosan megfogalmazni képes az őt marcangoló érzelmeket.
Tárgyszerűnek igyekszünk maradni tehát.
A helyszín. A helyszínek.
Örkény Istvánnal a csopaki strandon, lángost és főtt kukoricát csemegézve. New
Yorkban, a Central Park szabadtéri színházában Aiszkhüloszt hallgatva, valami
lyen görög társulat előadásában. A szigligeti alkotóház társalgójában és magán
szobáiban másfél tucat élőlény röhög Örkény István történetmondásán. London
ban, moziban Örkény István Az utolsó tangó Párizsbant élvezi és utálja, időnként
hangosakat mond magyarul. Az ő lakásában. Az én lakásomban.
Az utolsó előtti helyszín.
A Pisti bemutatója a Pesti Színházban. A tömegtámadás a jegyekért előadás
előtt, a vastaps, a siker előadás után. A legforróbb színházi siker, ki tudja hány
év óta.
Rendezője, barátja, Várkonyi Zoltán már nem volt jelen. Az 1912-ben született
Várkonyi Zoltán akkor már az őt rágó, közönyös betegséggel tusázott, az egyen
lőtlen küzdelemben csakhamar alulmaradt, szerzője, barátja, az 1912-ben szü
letett Örkény István búcsúztatta írásban.
Az utolsó helyszín.
Egy elsötétített, a kinti kánikulához mérve viszonylag hűvös szoba. Ágy. Kórházi
takaró, kórházi hálóing, gyógyszerek, lázmérő. Az ággyal szemben ülök, az
ágyon a szaktársam, a barátom, élőlény, akivel húsz éve jóban vagyok, aki
huszonegy évvel idősebb nálam, de sohasem érzékeltette, ezért sosem érzé
keltem a korkülönbséget. Szorongok, de úgy látszik, nincs itt semmi félnivaló, ha
nem hangzana képtelenül, azt mondanám, Örkény István jól érzi magát, mert
tegnap is dolgozott, ma is dolgozott, mert dolgozni képes, dolgozni akar.
Hogy tudta-e a sorsát vagy sem, akkor, két és fél nappal a halála előtt, az utolsó
helyszínen: nem tudom eldönteni, most már nem is fontos. Ugyanolyan okos és
elbűvölő volt, mint a korábbi helyszíne ken, vicceket hallgatott, vicceket mondott,
elvékonyult hagján röhincsélt, a lábát ugyan nem tudta mozdítani, de a kezével
kávét és üdítő italt ivott, cigarettázott. Nem úgy érzem, hogy utoljára láttam,
mondtam magamban eljövőben. Tévedtem, utoljára láttam.
Amikor bevonult, műtét céljából, az Amerikai útra, négyötödrészben kész szín
darab-regényének (regény-színdarabjának) a kéziratát vitte magával. A négy
ötödrészben kész kéziraton ő meg a felesége (az utolsó és örökkévaló szerelme)
szorgalmasan dolgoztak, műtét előtt, műtét után. A kézirat átkerült az Amerikai
úti kórházból a Kútvölgyi úti kórházba, a szerző és felesége további javításokat
eszközöltek, a szöveg elkészült, véglegesnek mondható.
Halál, hol a te hatalmad?
Örkény István esetében a halálnak nincs hatalma. Annyi történt, hogy a szemünk
előtt nem mozog *.G>bbé, nem iszik cseresznyét, nem szív cigarettát, nem mond
ellenállhatatlan igaz történetei és meggondolandó történetfilozófiai axiómát.
De azért ő folytatja .tovább. Többé nem látom, de hallom. Ha eljön az ideje,
szeretném, ha odaát is megtisztelne, és szembeülhetnék vele.
L£/RÁS.Teljesítményként él meg számos olyan funkciót, amely lényegét tekintve
nem teljesítmény, például a szexusát. Ennek okából gyakran a mennyiségre
figyel, büszke, ha sok nővel volt és van dolga, büszke, hogy sűrűn él nemi életet.
Belebonyolódik sok olyan vállalkozásba, többek között szerelmi kalandba, ami
tulajdonképpen nem is kell neki másért, csakhogy bizonyítson, önmagának és
környezetének. Ezt nevezik janisági komplexusnak. Nem igényelt helyzetek vál
lalása, sőt, kierőszakolása, csak azért, hogy ő legyen, ő lehessen a Jani.
DANILO KiS MONDJA. Magyarországon, falun élve, szolgaként, falusi szegény
ként, kisgyerekként az iskolában és a falusi családokban csakhamar elsajátítot
tam az összes magyar (falusi), mítoszt, a szájhagyomány minden közhelyét, a
kiszámolókat, a bájolókat, a közmondásokat. A magyar a legvendégszeretőbb
nép a. földkerekségen, a magyar a legdolgosabb, a legistenfélőbb, a magyar
katonák a legbátrabbak és a legvitézebbek a háborúban, a magyar róna a világ
legszebb vidéke (holott tárgyilagos útleírások meg a saját szemem tapasztalata

szerint valóban szép), a Magyarországon alig található hegyek viszont ridegen
kegyetlenek és vendégölők, Magyarországot megcsonkították az idegenek (Nem,
nem soha!), de hazánk (figyeltek, gyermekeim?) most újra majdnem olyan nagy
és szép, mint Szent István korában volt, ismét ez az ország a bokréta Isten
kalapján, mert a Magyarok Jóságos Istene is kalapot visel, mint a mitikus pusztai
csikós, s a kalapján magyar mezőkről szedett bokréta virít, magyar virágokból
(amelyek sehol másutt nem találhatók, csakis Magyarországon, úgymint: búza
virág, gyöngyvirág, bazsalikom), a magyar történelem a legvéresebb, a legősibb,
a lég igazságtalanabb és a legigazságosabb, a magyar uralkodók a legnemeseb
bek, a legönzetlenebbek, ámde a köpönyegforgató szövetségesek sorra elárulták
őket, Magyarország volt Európa védőbástyája a török hódítás ellen, a magyar
nyelv a legszebb a világon, kiejteni is csak állandó jelzővel illik (úgymint: a szép
m agyar nyelv), a magyar irodalom a legősibb, a magyar paripák a legtüzeseb
bek, a magyar honvédseregek a Don-kanyarban mindenkinél hősiesebben har
coltak, mert a magyar honvéd ott is, Magyarországtól kétezer kilométerre is az
országhatárokat védi (esik eső ázik, magyar baka fázik), a tanítónő szobájában
Karádi Katalin búbánatos nótája szól a rádióból, Ugye gondolsz néha rám,
csillagfényes éjszakán és Tudom, hogy vársz, noha ez a biztatás akkor már,
ha tárgyilagosan tekintjük, legfeljebb giccses halottsirató volt néhány százezer
magyar honvédért, akik értelmetlenül haltak hősi halált a hófutta orosz sztyeppén.
LEÍRÁS, ő kifelé mindig nyugodt, fülig ér a rutinmosolya, de odabent ellentmon
dások marcangolják. Akivel napközben találkozik, azt mondja magában: végre
egy szerencsés ember! Egészséges, mint a makk, tudja és teszi a dolgát, úszik,
teniszezik, elvált ugyan, de két házasságából született két fiát ő neveli. Sokat
dolgozik, sokat keres, nem hízott el, a tavaszi naptól is lebarnul, a tenyerükön
hordozzák a nők. De valójában nem így van ez. Mostanában ő sokszor, a
megszokottnál is többször álmodik. Álmában tizenkettedik éve halott anyja lép a
szobába, arra inti, vigyázzon az egészségére. Felemeli a mutatóujját, fonnyadt
szájával azt suttogja (mint utoljára a kórházi ágyon): ne igyál és ne ciaarettáz
olyan sokat és két fiad van, a két unokám, én már nem segíthetek. Almában
második felesége (aki másfél éve hagyta el) is sűrűn látogatja, részegen és
mezítláb gyalogol az arcáról festett arckép alatt, temérdek haját rázza, unom az
örökös utasításaidat, unom az öreg barátaidat, unom a kötelező olvasmányaidat,
szabad akarok lenni. Amikor ő ilyet álmodik, amikor ilyen álmaiból verejtékesen
felriad, akkor már nincs menekvés. Akkor ő, hajnali fél négykor (furcsamód
mindig ebben az időben hasad meg az álma) villanyt gyújt, olvasni igyekszik, de
csak betűhalmazt tapogat a szemével. Ül a székben, hajnali fél négykor, vodkát
iszik, cigarettázik. Arra gondol, hogy már hosszabb a múltja, mint a jövője, arra
gondol, hogy szuvasodik a két alsó szemfoga, és fogorvoshoz kellene mennie.
Arra gondol, hogy egy székben ül, Budapesten, Európa Magyarország nevezetű
foltjának a fővárosában, egy önmagával meg a könyveivel kibélelt zugban, egye
dül. Arra is gondol, hogy miközben ő (lidérces álmából felriadva) a székében
kuporog, a földgolyó közömbösen forog a közömbös tengelye körül. Arra is
gondol, hogy sem Moszkvában, sem New Yorkban (mindkét városban akad
meghitt ismerőse) senkinek sem jut az eszébe, hogy ő most, Budapesten, 1979.
július 17-én, hajnali negyed ötkor mit érez, mit csinál. Szertecikázó képzettársí
tásai nyomán arra is gondol, hogy többértelmű, sokértelmű állapot élőlénynek és
magyar értelmiséginek lenni 1979. július 17-én. De ugyanilyen többértelmű,
sokértelmű állapota lehetett a magyar értelmiséginek száz éve, ötszáz éve.
Ráskai Lea például, a Nyulak szigetén, 1510 valamelyik hajnalán alkalmasint
átélte már az ő helyzetét, az ő állapotát. A tény, hogy (véletlenül) Ráskai Leában
rátalált a valószínű elődjére, megnyugtatja. Még iszik egy korty vodkát, még
elszív két cigarettát, emlékképei összemosódnak, visszatalál az ágyába. Amikor
felébred, nem emlékszik múltjának árnyaira, jövője fenyegetéseire. Kávét főz,
előveszi a naptárát, megnézi, aznapra mi a dolga.
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avagy egy történelmi paranoia
jugoszláv
kritikája
Karlo Stajnernek, az osztrák származású jugoszláv és nemzetkö
zi forradalmárnak az emlékirata mindeddig méltatlanul kerülte el
a honi magyar irodalmi és társadalomtudományi közvélemény s
az analitikus kritika figyelmét.
Pedig Őtajner könyve, a 7000 dana u Sibiru (Hétezer nap Szibé
riában, Glóbus, Zagreb 1971) időközben megannyi kiadást meg
ért s a szakkritika mindenütt osztatlan elismeréssel fogadta. Első
sorban dokumentáris értékei, kor- és mozgalomtörténeti hiteles
sége és időállósága miatt.
Márpedig arra, ami hiteles és időálló, nyilván sohasem k é s ő visszatérni. . .

I. az egyedi sors drámája
1. A szabályosan induló és „szabályosan”
megtört mozgalmi életút
Bécs, a Monarchia széthullásának ideje, az első világháború
vége: a politikai, hadi és gazdasági csődbe jutott birodalom fővá
rosában az ifjú Őtajner nyomdász-szakmát tanul. Miközben az
inasotthonban kétszer eszik naponta, a maszek-mestertől járó
heti öt koronát megosztja még iskolás kishúgával, a munkásöszszejöveteleken pedig lelkes beszédeket hallgat a nyomor, a ki
zsákmányolás, az emberi megaláztatás ellen . . . Immár a lenini
Október szellemében!
Természetszerűen lép hát be ő is az osztrák ifjúkommunisták
soraiba, s kéthavi tagság után már át is esik a tűzkeresztségen:
1919. június 15-én egy ifjúsági rohamcsapat élén Hörglasseban
megütközik a rendőrséggel és súlyos sebesüléssel kórházba ke
rül.
A kocka - az életút kockája - ezzel el volt vetve. Az ekkor mind
össze 17 éves Őtajner ugyanis a felépülés után tovább folytatja
mozgalmi tevékenységét, s amikor két év múltán, 1921-ben Willi
Münzenberg, a Kommunista Ifjúsági Internacionálé első (alapító)
titkára felajánlja neki, hogy jöjjön át Jugoszláviába s kapcsolódjon
be az illegális KP itteni munkájába, ő lelkesen vállalja ezt a meg
bízatást. Nyilván nem is sejtve, hogy ezzel véglegesen hazát is
választ magának . . .
Zágrábban a Párt illegális nyomdáját vezeti s tíz éven át, egé
szen 1931-ig tevékeny részese a JKP nehéz harcainak. A párt
nyomdát azonban ekkor leleplezi a rendőrség, Stajner pedig Pá
rizsba szökik s ott a jugoszláv munkásemigrációt szervezi St.
Denis, Vilié Juive, Ivri és Vitri városrészekben. Mindaddig, amíg
Spalajkovic jugoszláv követ intézkedésére a párizsi rendőrség ki
nem utasítja az országból.
Ekkor ismét Bécs következik s újabb nyomdaalapítás, ezúttal
nemcsak a JKP, hanem az egész Balkán kommunistáinak meg
felelő irodalommal való ellátása céljából. Bécsben újabb lebukás,
börtön, majd - Berlin. Illegális pártmunka, szoros együttműködés

val es a Politbüró tagjával. Amikor pedig itt is forró lesz Stajner
lába alatt a talaj, a Párt Moszkvába küldi politikai munkára és to
vábbtanulásra.
Moszkva, 1932! A szocializmus első s eladdig egyetlen államá
nak metropolisa. Az európai - jobbára illegális körülmények közt
ténykedő - kommunisták intim reménysége, szenvedélyesen só
várgott Ethosza. A Győzelem hónának fővárosa! Közvetlenül a
nagy gazdasági világválság után s Hitler hatalomrajutásának elő
estéjén: 1932 szeptemberében . . . Tehát: egy évtizeddel Októ
ber végső diadalát követően. S két évvel Kirov meggyilkolása
e lő tt. . . Amikor még az Európából érkező kommunisták számá
ra - tehát Stajner számára is - egészen világosak és egyér
telműek nemcsak a Szovjetunió távlatai, de a személyes pers
pektívák is: ,,Úsztam a boldogságban. Végre felszá
molok mindent, minden nyomort, félelmet, rendőrségi üldözést.
Abba az országba távozok, amelyben a munkásosztály már ki
vívta teljes szabadságát és utat nyitott a jólét felé. Erről beszél
tünk és álmodtunk mindig. A rothadt, ez idő tájt gazdasági vál
sággal küszködő kapitalista Európa pokolnak tűnt a számunkra.
S én mindettől megszabadulok!"
Naiv elvárások? - A moszkvai pályaudvaron rongyos, elhagyatott,
kolduló gyerekek nagy csoportja. Az első orosz szavak a boldog
érkezőhöz épp az övéké: „Davaj, davaj!” Kéregető gyerek-kezek
erdeje! A Szovjetunióban, Moszkvában! Bent, a Komintern-funkcionáriusok pazar Lux-szállójában pedig: immár megvalósult
kom m unizm us. . . Legalábbis az anyagi jólét tekintetében. . . De
hát hogyan lehetséges ez? Zavaró, nem várt ellentmondás az
alap és a csúcs között? - A meglepett hivatásos forradalmár
gyorsan elhessegeti magától nemcsak a kétely, de a puszta
kérdezés ördögét is: „A forradalom katonája vagyok, a gondol
kodás nem az én dolgom! Teljesítenem kell, amit parancsolnak,
így kell ennek lenni."
E jellegzetes, mozgalomtörténetileg általánosnak is nevezhető
stajneri viszonyulásra 1932 szeptemberében került sor. Hogy az- ,
tán a neves Komintem-funkcionáriusokkal való kontaktálás tar
tósan elfojtsa a még mindig ifjú - mindössze harminc éves - hi
vatásos forradalmár első kellemetlen tapasztalatait. Az orosz Abramov, a Komintern nemzetközi osztályának vezetője, a bulgár
Kolarov, a Balkáni Szekció ekkori főnöke, Sztyepán Adamovics
Bergman, a Szekció titkárságának irányítója, valamint Csernomordik, a káderosztály titkára némi késlekedéssel bár, ám igen felelössételjes foglalkozáshoz juttatja Stajnert: a MAI (Nemzetközi
Agrár Intézet) fedőnevet viselő Komintern-kiadó vezetésével bíz
zák meg őt, az akkoriban leváltott magyar igazgató utódaként.
Eredményes igazgatás következik, és munkajellegű kapcsolatok
kialakítása, főleg a Balkáni Szekció tisztségviselőjével: az új
igazgató a bulgár Gorev, Zeljeszov és Bojkikev, a román Pauker
és Mironescu, a lengyel Verski és Mihaljöul, s természetesen a
jugoszlávok: Grgur Vujovic (a JKP ekkori képviselője a Kominternben), továbbá Filip Filipovic, Fiadé Vujovic, Vladimír Óopic és
mások új munkatársa is lesz egyúttal. Az 1935-ös alapszervezeti
„csisztka” alkalmával - addigi moszkvai munkásságának elis
meréseként - Stajnert egyhangúlag felveszik / átvezetik az
SZK(b)P-be, 1936. május elsejére pedig nagy pénzjutalmat is kap,
a „szovjetunióbeli szocializmus építése érdekében kifejtett ered
ményes munka” újabb méltányolásaként.
1936. november 4-én a Kiadó tervosztályának vezetője közli vele,
hogy a MAI 29% -kai túlteljesítette az októberi tervet.
S ugyanaznap éjjel Karlo Stajnert, a MAI igazgatóját letartóz
tatják.
Jellemző módon, mint valami rossz krimiben: a házmester az
éjszaka kellős közepén s nagy dörömbölés után bekiabál Stajnerékhez, hogy a konyhájukban nyilván csőrepedés történt, úszik
az egész alsó emelet, engedjék be gyorsan. . . S a berontó
NKVD-tiszt és alattvalója egyenest a híres/hírhedt Lubjankába
szállítja a megrökönyödött áldozatot.
A vád kettős: „tagja az ellenforradalmi szervezetnek, amely meg
ölte SZ. M. Kirovot, az SZK(b)P Központi Bizottsága és a leningrádi Körzeti Bizottság titkárát” , ezenkívül pedig „Gestapoügynök” . . .
Mindezt, természetesen, bizonyítani is kell. A rendszer sajátos
„jo g i" eszköztárával. Azaz, a bűnvallomás kikényszerítésével.
Stajner esetében is íródik hát a szövegkönyv, az irracionális már
tír-szerep konstruált „jegyzőkönyve” , amelynek egyetemes „dra
maturgiájáról” annak idején Artúr London Vallomása tanúskodott
megdöbbentő alapossággal. . . Vagyis, az áldozat legkülönfélébb
életrajzi adatait úgy illeszteni össze s olyan viszonyba hozni
más „bűnösök” hasonló élettényeivel, hogy végül is egy szabá
lyos, kerek, hézagmentes bűnügyi dráma kerekedjék, meghatá

rozott egyéni rész-szerepekkel, ám azonos drámai céllal és vég
kifejlettel . . . Ismer-e Stajner bizonyos Eimikét? - Igen, 1934-ben
egyik ismerőse bemutatta neki a moszkvai „Metropolban” . . .
Nos, harasó, itt vagyunk Eimike a Gestapo szovjetunióbeli főügy
nöke! Aki, természetesen, Stajnert is beszervezte. . . Es így to
vább, konokul következetes dramaturgiával egészen a végkifejle
tig, a vádirat véglegesítéséig: „A szovjet NKVD bizalmas források
ból arról értesült, hogy Karlo Stajner politikai emigránst (értsd:
Berlinből a Párt által Moszkvába utalt nemzetközi forradalmárt!)
a Gestapo beszervezte, miután ő kémkedéssel foglalkozott és
diverzáns akciókat készített elő. E célból Karlo Stajner vádlott
összeköttetést teremtett számos külföldi és szovjet polgárral. Kar
lo Stajner az SZ. M. Kirovot meggyilkoló szervezethez tartozott.
Noha ezt a vádlott makacsul tagadja, bűnténye tanúk vallomásá
val bebizonyosult. A vádlott a fentiek alapján s az 58. parag
rafus 6., 8. és 9. pontja értelmében bűnösnek nyilváníttatik. Az
1935. december 1-i törvény alapján a vádlott a Szovjetunió Leg
felső Bírósága katonai kollégiumának a hatáskörébe utaltatik.
Államügyész: Visinszkij” . . .
Ez volt az első vádirat. Az első ítélet pedig: tíz év szigorított
fogház. A második viszont: golyó általi h a lá l. . . Mert hát a norilszki
gyűjtőtáborban Karlo Stajner „javíthatatlan ellenforradalmi elem
nek” m inősül. . . Ami a szokásos dramaturgiai eljárással is annyi
ra bizonyíthatatlan, hogy a Szovjet Legfelső Bíróság - megsem
misíti . . . Ám ezt követően, immár 1943-ban jön a harmadik vég
ítélet: újabb tíz év, plusz a polgári jogok öt évig tartó felfüggesz
tése . . . Mert két sorstársával, úgymond, „ellenforradalmi csopor
tot szervezett a táborban és a foglyok között defetista hangula
tot terjesztett” . . . Ahelyett - tennénk hozzá mi - , hogy a világ
első szocialista államának humánus igazságszolgáltatását d i
csérte v o ln a . . . így hát ismét a famózus 58. paragrafus érvénye
síttetik, csakhogy ezúttal - talán a változatosság kedvéért - nem
a 6., 8. és 9. pontja, hanem a 10. és 11 —
Közben pedig száz- és ezerszámra múlnak - hogy „múlnak” ! Karlo Stajner napjai. Mialatt bejárja a Szocialista Igazságszolgál
tatás fantasztikusan nagy birodalmát:
A Fehér-tengeri Szolovjetszk-szigetek börtöneiben: 1937-1939.
A Jenyiszej torkolatához közel fekvő Dugyinkában és Norilszkban: 1939-1948.
Irkutszkban: 1948-1949.

A Bajkál-tó menti Bratszkban, illetve Tajsetyben: 1949-1953...

Vagyis: majd tizenhét év börtön és fogolytábor! S végül három
évi száműzetés: Maklakov, Uszt-Kem és Jenyiszejszk, 19531 9 5 6 ... Azaz, összesen mintegy 7000 elrabolt nap egy ember
életéből.
S mindez miért?

2. „szabadulás” és szabadulás
Az emlékirat könyvalakban való megjelenése előtt a belgrádi
NIN újságírója, Joza Vlahovic egy kilenc részes nagy interjút
készített a szerzővel Razgovor sa Karlom Stajnerom címmel,
s e beszélgetések nagy része később be is került a könyv vég
legesített változatába. A kihagyott epizódok egyike viszont jól
sejteti a fenti miért különös okát. Jól sejteti - a rendszer, s nem
pedig az emberi ráció távlatából.
Stajner ugyanis még Moszkvában van, a hírhedt Lubjankában,
amikor egy éjszakai vallatás közben betoppan a szobába - Jezsov. Akit Stajner még előbbi posztján, az SZK(b)P Komintemképviselőjeként ismert meg annak idején. S e váratlan találkozás
epizódja közvetett, de mégis igen szuggesztív válasz a miért-re:
„Jezsov nyugodtan, szinte unott arccal hallgatta végig a nyomozó
arról szóló raportját, hogy folyik a vizsgálat a vádlott Stajner ellen,
akiről világos és egyértelmű bizonyítékok vannak, de ö még nem
vall. Ha Jezsov netán emlékezett is rám a Komintem irodáiból,
ahol egy-két évvel ezelőtt többször találkoztunk, most egyetlen
mozdulattal vagy pillantással sem adta jelét annak, hogy ismer.
Amikor a raport véget ért, Jezsov tekintete felületesen átfutott
a szobán, s miközben senkihez sem fordult oda határozottan,
maga elé dünnyögte: »Be kell vallani, be kell vallani.« S nyom
ban távozott..."

Tehát: miért?
Ezért: „Be kell vallani, be kell vallani." Azt is, ami képtelen
instrukció, esztelen kitalálás, szemenszedett hazugság. A Rend
szernek ez kell, a Rendszernek ez jó. Kategorikus imperatívusz:
be kell vallani. Lévén pedig, hogy ez a makacs osztrák-jugoszláv,
ez a berlini „politikai emigráns" erre nem hajlandó - a napjai
vészes lassúsággal, állandó, szó szerinti létveszélyben közeled
nek a 7000 fe lé . . .
Otthon pedig, Moszkvában, a fiatal feleség, Sonja, a szovjet
állampolgár, hiába szalad fűhőz-fához: a napok múlva születendő
gyermekének „idegen” és „bűnös” apjáról - síri csönd. A lakás
ból pedig, melyet Stajner a Kominterntől kapott, „természetsze
rűen” kidobják - az egy hónapos csecsemővel együtt. S a mun
kahelyéről is elbocsátják a fiatal anyát, hisz egy veszélyes ellen
forradalmár, összeesküvő, Gestapo-ügynök stb. stb. felesége a
szovjet iskolákban nem taníthat. ..
Tizennyolc és fél évnek, vagyis hatezerhétszáz fogcsikorgatóan
nehéz napnak kellett elmúlnia, hogy Sonja Stajner ismét láthassa
férjét - és korán elhúnyt kislányuk a p já t. . .
Aki ekkor már „szabad” polgár, azaz: a lágerból kiengedett maklakovi száműzött. Ami néhány évvel előbb is lehetett volna, ha
nem utasítja el makacs kitartással a perfidül felkínált alkalmat:
adjon egy kis nyilatkozatot arra vontkozóan, hogy az a Tito és
az ő - a Kominform Rezolúciójával nemrég leleplezett - egész
bandája, az imperializmus ügynökeivé lett jugoszláv vezetők
már annak idején, Stajner jugoszláviai tevékenysége alatt is öszszeköttetésben álltak a burzsoá rendőrséggel. . . (Amiben - Staj
ner dodonai kitérő válaszának tanúságaként - volt is némi iro
nikus igazság: amikor őneki szöknie kellett a zágrábi pártnyomda
leleplezése miatt, Tito és Pijade éppen Lepoglaván volt, tehát vulgo - csakugyan „összeköttetésben” álltak a burzsoá rendőr
séggel . . . )
így aztán, az 1948-ban citromos tea mellett felkínált perfid aján
latot elutasítva, Stajnernak ki kellett várni a „törvényes" büntetés
lejártát. Ami végül is egy „kissé” módosult, lévén hogy a láger
után esedékes öt évi polgárjog-vesztés átminősült - „életfogy
tiglani száműzetésre Krasznojarszk körzetében". . . Ez volt hát
a „szabadulás” .
Ám jött a Népek Boldogítójának mennybemenetele s a XX. kong
resszus, majd az első biztató hír Sonjától a rehabilitálás lehető
ségét illetően s Ponomarjov személyes érdeklődése Stajner
iránt. 1956. április 2-án pedig a hitvesi távirat: teljes rehabilitáció!
Illetve, a 7000 elrabolt nap jelképes - nagyon is jelképes „visszaadása” : Pardon, az előttünk működött elvtársi garnitúra
az ö n esetében is hibázott. . . Most viszont minden rendben Mit szól Moszkvához? Ugye, időközben milyen sokat változott,
mennyit épült és szépült?
ne térjen hát vissza Jugoszláviába,
a Szovjetunió most ismét lakást biztosítana önnek s megfelelő
á llá s t. . .
Karlo Stajner nem fogadja el Ponomarjovnak, a KB akkori rendes
tagjának e szívélyes felkérését. Haza indul, haza, Zágrábba, mert
a Kominform-rezolúció szövegének elolvasása óta tudja, hogy
csakis itt lehet valóságos emberi hóna: „Boldog voltam, hogy az
én Pártom, épp az én barátaim mondták ki a nem-et!"
Az első itthoni dolga pedig: gyorsan papírra vetni, megörökíteni
mindazt, amit az egykori ígéret Földjén - a kommunisták akkor
tájt világszerte áhított Hónában - látott, hallott, átélt és átszen
vedett a 7000 nap alatt. 1957 végére már el is készül a kézirat
első változata - csaknem ezer gépelt oldal!
a közlést azon
ban a szerző önszántából elodázza: „ a Szovjetunióban akkori
ban kibontakozó fő irányvonal láttán azt hittem, hogy egy azon
nali felelevenítése és széles körű publikálása a sötét történetnek,
melyet valóságként én és millió mások átéltünk, a szocializmus
nak többet árthatna, mint használna” . . . Ezért tehát csak kis pél
dányszámban sokszorosítja a kéziratot, elsősorban egykori elvtár
sai és barátai, az 1948-ban se meg nem tagadott jugoszláv ve
zetők számára.
Közben azonban a nagyvilágban sorjázni kezdenek a különféle
„em lékiratok” , melyek ismét dicsőítik a Népek Boldogítóját, kez
detben csak mint hadi stratégát és teoretikust, később pedig
mint nagy forradalmárt is, akinek bizonyos „hibái” kegyesen
elnézhetők. . . S fokozzák a publikálás kényszerét bizonyos ha
zai körülmények is - elsősorban az IB-sek időnkénti apologéta
„hangadása” - , nem utolsósorban pedig a honi ifjúságunkra
való gondolás: „Sokan közülük akkor születtek, amikor Sztálin
már halott volt. A »csisztkák«, személyi kultusz, a Tájékoztató
Iroda és Rezolúciója, a mi szembeszegülésünk (amiről már tud
nak valamit, de nem eleget) _ mindez meglehetősen ködös a
számukra, nem voltak kortársak, vagy pedig kiskorúak voltak
még, amikor mindez történt. ( . . . ) Egyesek e fiatalok közül azt

kérdezték tőlem, meglehetősen kétkedve, hogy vajon még min
dig kommunista vagyok-e. Némelyeknek meg kellett mutatnom
a pártkönyvecskémet is, hogy meggyőződjenek erről. Mégis,
nem esett nehezemre felvilágosítani őket: ami velem és más
milliókkal történt, annak semmi köze a szocializmushoz és tár
sadalmi lényegéhez. ”

a kétségtelenül zseniális memóriájában - a 7000 nap alatt olyan
kivételesen jól informált sorstársak is gyarapították, mint például:

E kettős - kül- és belföldi - imperativusok összejátszása kö
vetkeztében aztán 1971-ben - 14 évvel az első változat meg
írása után! - végre könyv alakban is napvilágot látott az emlék
irat. Kétségtelenül: Karlo Őtajner tényleges szabadulásának a történtektől való egyetlen igazi, egyetlen emberi (mert tanúságtevő és alkotó) megszabadulásának dokumentumaként.

És Taisza Grigorijevna Jagoda, azaz Henrik Jagodának, a végül
szintén lebukott NKVD-főnöknek az édestestvére.

3. A stajneri módszer, avagy a szocialista
gyűjtőtáborok memoáríróinak keserű elég
tétele

Idézett nagy-interjújában szerzőnk úgy nyilatkozott, hogy nézete
szerint „ a tények az igazság veleje”.
Krónikási ars poeticájának ilyen meghatározásával voltaképpen
tulajdon emlékirat-író módszerének alapismérvét is jellemezte,
hisz könyvében ugyancsak a riporteri dinamikával sorjáztatott
tények állnak előtérben, azok alkotják a szöveg szembeötlően
legnagyobb részét. Hosszadalmas kommentárok, mélyenszántó
történelmi, politikai, szociológiai vagy etikai fejtegetések nélkül.
Szó szerint is tényirodalom tehát az övé, lévén hogy a faktumo
ké benne az első és utolsó szó. Ami azonban nem jelenti azt,
hogy Stajner emlékirata megreked a felszínes életrajzi és törté
nelmi faktográfiánál. Mert a fantasztikus, a szocialista lágeriro
dalom néhány alapművét már ismerő olvasót is meg-meghökkentő tények összessége ugyanolyan mélyen ragadja meg és
leplezi le a szörnyű „fenomént” , mint, mondjuk, egy sokoldalú
szakírói elem zés. . .
S ugyanez mondható a könyv túlnyomórészt pozitivista jellegé
ről is. Szerzőnk ugyanis „ a tények az igazság veleje” elvét
követve, a táborvilág mindennapjait regisztrálva, a látott és hal
lott észleleteket rögzítve krónikási szegénységgel, voltaképpen
ugyanolyan mélyre hatol, mint az analitikus marxista szakkritika.
Módszerének pozitivizmusa - látszólagos távlat- és ideológia
mentessége - ily módon meghaladja önmagát, hisz a fantaszti
kus tények özöne már önmagában is eléggé egyértelmű eszmei
viszonyulást és ideológiai kritikát képvisel.
Joza Vlahovic alapos „rákérdezése” azért a NIN említett inter
júsorozatában ilyen szempontból mégiscsak javára vált a szö
veg előzetes - a lapban nagy szemelvényekben bemutatott változatának: a később a könyvbe is beépült interjú-részletek a
táborélet mindennapjainak leírását nemcsak a lágervilág, hanem
a „k in ti” , „szabad” sztálini társadalmi valóság általánosabb jel
lemzésével is gazdagították.
Szerzőnk sem a könyvben, sem az interjúsorozatban nem fedte
föl, hogy a közvetlen tapasztalás - látás, hallás, átélés - mellett
a hatalmas tényanyagnak volt-e más forrása is. Nem szólt róla,
például, hogy az 1956-os hazatérésétől a könyv megjelenéséig
eltelt majd másfél évtized alatt végzett-e irattári vagy szakirodal
mi kutatást, s voltak-e utólagos pót-informátorai, mint például a
Gulag-szigetcsoport szerzőjének, aki nem kevesebb, mint 227
társszerzőről tesz em lítést. . . (Őtajner is megemlíti ugyan, hogy
rajta kívül még tizenvalahány jugoszláv kommunista élte át a
sztálini lágerokat s tért haza Jugoszláviába, ám arról nem infor
mál, hogy honi sorstársai esetleg segítettek-e neki a történtek
felidézésében és rekonstruálásában.) Egy igen lényeges felvilá
gosítással azonban nem maradt adós: alaposan feltárta a láger
világ sajátságos információrendszerét.
Azt a dinamikus, a foglyok gyakori áthelyezése miatt folyama
tosan működő „hírszerző szolgálatot” , amely végül is mint a tör
ténő történelem sajátságos élő archívuma sejlik föl az olvasó
képzeletében. Hisz az át- és átköltöztetett táborlakók a láger
világ kis és nagy eseményeiről, a valahol megismert sorstársak
cudar életének további alakulásáról, sőt a „kinti” , „szabad” élet
ről, az ország bel- és külpolitikai eseményeiről is ki-kicserélik
az információikat. Az időközben (technikailag) modernné vált vi
lág modern hírközlő eszközei nélkül is szabadon terjed hát köz
tük az igazság a történő történelem fasizmussal rokon - „bal
oldali” - rondabugyráról, s a leendő emlékirat-szerzőknek termé
szetszerűen nem kell mindent látni, hallani és tapasztalni abból,
amit majd egy napon - ezer, ötezer vagy tízezer nap múltán?
- a „bo ld og” utókorra testálhatnak intő tanulságként. ..
Ez történt Karlo Őtajner esetében is, akinek hatalmas személyi,
a közvetlen tapasztalással gyarapodó adattárát - egyelőre csak

Szasa Weber, a német támadás után Sztálinék által nagy siet
séggel felszámolt Volga-menti Német Szovjetköztársaság egy
kori minisztere.

Meg Nanasvilli asszony, Molotov németekkel paktáló külügymi
nisztériumának egyik vezető beosztású egykori hivatalnoka (a
magánéletben pedig Alekszandr Vasziljevics Koszharjovnak, a
Komszomol első titkárának és a Kommunista Ifjúsági Internacionálé lebuktatott vezetőjének a felesége. ..)
Nem utolsósorban pedig Firin, a GULAG, vagyis a Szovjetunió
Fogolytáborai Főparancsnokságának (Glavnoe upravlenie Lagerej) egykori fő n ö ke . . .
Micsoda beavatott sorstárs-informátorok, s micsoda hiteles, Karlo
Őtajner emlékezetébe egy életre bevésődött információk! Ismerettűkben az olvasó számára egészen természetszerűnek tűnik
szerzőnk interjúbeli keserű meghatödottsága: „Mégiscsak, hihe
tetlen dolgok voltak ezek: a semmibe vett rabok, fegyencek,
sanyargatottak, akiknek az élete naponta holmi őrök és alacsony
beosztású tábori tisztviselők jó vagy rossz hangulatától függött,
olykor pedig a tényleges bűnözőktől vagy azon sorstársaktól
is, akik valamilyen tábori totumfaktummá akartak válni _ igen,
épp mi, e nyomorultak voltunk azok, akiknek megadatott a ke
serű elégtétel, hogy egymás között, gyakran ide-oda bújkálva,
olyan sorsdöntőén fontos információkat váltsunk, amelyekről pél
dául egyes miniszterek - nem is álmodtak. Holott magas poszto
kon voltak és szabadok, s olyan kitüntetésekkel és privilégiumok
kal rendelkeztek, amelyek közt nem a legutolsó volt az sem,
hogy - úgymond - »az informáltak legszűkebb köréhez« tar
toznak” . . .
E keserű fogoly-privilégiumra, a paradox tényleges beavatottságra alapozó stajneri tényirodalomból az analitikus szándékú olva
só a szerző eddigiekben vázolt tragikus életrajza mellett három
újabb problémagócot hámozhat ki, választhat szét és rekonstru
álhat magának: a sztálini táborrendszer természetrajza (II); em
berek, sorsok, áldozatok galériája (III), s végül, krónikási adalé
kok a táboron kívüli rendszer „fenoménjéhez” (IV).
Vegyük őket sorjába.
II.

a gulag-világ - belülnézetből
1. a táborrendszer stajneri története
Ellentétben A Gulag szigetcsoport szerzőjével, Karlo Stajner
nem 1918-tól, hanem a húszas évek végétől számítja a szovjet
lágerhálózat kiépítésének kezdetét.
Az első tipikus sztálini koncentrációs tábornak a Szolovjetszk
szigetcsoport 12 szigete legnagyobbikát - micsoda történelmi iró
niája a neveknek! - , a Kreml(!) elnevezésűt minősíti: a szovjet
rendszer első politikai foglyait és súlyos bűnözőit - mintegy
50.000 embert - a 266 négyzetkilométernyi szigetcsoportnak e
központi szigettáborában helyezték el.
A még tömegesebb szállítmányok viszont az 1929-es kollektivizációval indulnak útnak Szibéria különböző pontjaira, hogy az
újabb nagy hullám az 1935-ben beindított „csisztkákkal” kezdjen
tetőzni, amikor is a vállalatokban és intézményekben országszer
te az „éles bolsevik bírálatot” és a kötelező „önkéntes” hamu
szórást célzó értekezleteket tartják. . . (Stajner is egy ilyen „szűré
sen” átesve kerül az SzK(b)P állományába.) A közhiedelemmel
ellentétben tehát nem az 1937-ben elindított látványos montázspörsorozat „szülte” a sztálini koncentrációs táborok rendszerét;
mire a pörökre sor került, a táborrendszer - mint látni fogjuk:
valóságos állam az államban - már készen állt... Csak be kellett
népesíteni az „ellenforradalmárok” , „összeesküvők” , „szabotőrök” és „Gestapo-ügynökök” tömegeivel...
A 7000 nap Szibériában lapjain fölsejlik e benépesítés politikai
sorrendje is.
A drasztikus módszerekkel beindított kollektivizáció áldozatait, a
parasztságot ugyanis a párttisztogatás áldozatai, majd az egykori
szociáldemokraták, bundisták és szociálforradalmárok követik.
Őket meg a trockisták, Zinovjev-pártiak, buharinisták, valamint a
Vörös Hadsereg Tuhacsevszkijjel és Jakírrel kapcsolatba hoz
ható tagjai... A Hitlerrel való lepaktálást megelőzően a „Gestapoügynökök” voltak soron, a második világháború befejeztével pe
dig azok a polgárok, akik a németek által megszállt területeken
(jórészt kényszerből) együttműködtek a megszállókkal, s azon
vöröskatonák, akik állítólag „gyávaságból” és „ébertelenség-
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bői” finn vagy német hadifogságba kerültek... Es így tovább,
Stajnerék lágerországába sohasem „tervszerűtlenül” , csakis
meghatározott sorrend szerint érkeztek az újabb szállítmányok,
t politikai „szelektálás meuett aztan a Denepesites „renajer es
„tervszerűségét” a nacionális kiválasztás, vagyis a népek, nép
csoportok és nemzetiségek tömeges táborba hurcolása is bizto
sította.
1934 után, például, az ukrán KP állítólagos „nacionalista elhaj
lását” és Skrynik párttitkár emiatti öngyilkosságát követően töme
ges letartóztatásokra kerül sor, miközben különösen az Ukrajna
lengyel vidékéről való polgárok esnek áldozatul.
Mindjárt a háború kezdetekor viszont a gyorsan felszámolt Volgamenti Német Szovjetköztársaság lakói, valamint a Szovjetunió
európai részén élő német polgárok következnek: nemcsak széttelepítés, hanem tömeges táborba hurcolás és száműzetés is vár
rájuk. ■
A háború befejezése előtt pedig azon kis nemzetiségek (például
a kalmükök és csecsenek) „bűnhődnek” tömegesen, amelyek
épp a közismert sztálini kisebbségpolitika miatt váltak a németek
könnyű prédájává és zsoldosaivá. A megtorlók viszont, Stajner
szerint, nem igen válogattak a tényleges árulók és az ártatlan
nemzetiségiek között...
A háború befejezése után aztán a kaukázusi nemzetiségek ingusok, balkárok, karacsajok - , a krimi tatárok és az ukrajnai
bulgárok kerülnek hasonló sorsra...
S egy egész fejezet szól az emlékiratban a szovjetuniói zsidók
meghurcolásáról. A Hitler—Sztálin paktum megkötése után, 1940ben ugyanis az SzK(b)P Politbürója külön határozattal rendeli el
kilakoltatásukat a nagyobb városokból, főként pedig Moszkvából.
A háború kitörése meggátolja ugyan e határozat végrehajtását,
azonban befejezése után - már a szovjet zsidó orvosok 1952-es
„a ffé rja ” előtt - Stajnerékhez tömegesen érkeznek a honi zsidók,
az orvosok állítólagos „összeesküvése” és annak „leleplezése”
pedig már csak nyilvános, állami és párt-jeladás lesz az előzete
sen beindított pogrom kiteljesítéséhez. A Stajnerékhez érkező
áldozatok beszámolója e jeladást követő napokról csakugyan
rémes: „Ettől a pillanattól kezdve a zsidókat proskribálták. Tö
megesen bocsátották el őket munkahelyükről. Törvényes határ
idő s egyéb előírások tiszteletben tartása nékül. A főiskolákról és
egyetemekről kizárták a zsidó hallgatókat. Az MVD és MGB
lázasan dolgozott. Zsidókkal tömték a börtönöket, azzal vádolva
őket, hogy amerikai ügynökök, trockisták, cionisták és terroristák.
Az antiszemiták szabadon garázdálkodhattak. A villamosokból,
autóbuszokból, vasúti kocsikból kidobálták a zsidókat, összever
ték őket s azokat is, akik valamelyest hasonlítottak rájuk. Akik
védeni próbálták őket hasonló sorsra jutottak."
1952-ben, hét évvel a fasizmus feletti győzelem után, Moszk
vában!

2. a gulag sajátságos internacionalizmusa
A hazai, szovjet polgárok tömeges táborba hurcolása mellett a
GULAG-rendszer népességét afféle „internacionalista éberség
gel” is gyarapították.
Az emlékirat lapjain ezért találkozunk lépten-nyomon német,
osztrák, lengyel, bulgár, jugoszláv, magyar, román, litván, észt,
lett, ír, spanyol, finn, sőt kínai és koreai áldozatokkal is... Legtöbb
volt köztük, mégis, az európai; Norilszkban például egy alkalom
mal Stajner csaknem valamennyi európai nemzet képviselőjét
összeszámolja egy 80 főnyi cellában...
Az egyedi eseteken kívül azonban a külföldiek csoportos táborba
hurcolása és deportálása sem volt ritka.
A tragikusan végződött 1934-es bécsi felkelés életben maradt
részvevőit, a Schützbund tagjait például az osztrák KP kérésére
a sztálini rezsim nagy készséggel átveszi ugyan Csehszlovákiától
- ahol ideiglenes menedékjogot kaptak - , s Moszkvába érve
igazi hősökként és forradalmárokként ünnepük őket. Amikor
azonbar) a szovjetuniói siralmas - a kapitalista osztrák munkáséletszinvonalnál is rosszabb - életfeltételek miatt a schützbundisták tömegesen fordulnak a moszkvai osztrák követséghez, hogy
engedjék őket haza, Ausztriába - a NKVD egyszerűen összefogdossa az elégedetleneket s „ellenforradalmárokként” táborba
hurcolja őket. A legkisebb büntetés: tíz év...

És hasonló volt a sorsa a spanyol republikánusoknak is. Manuilszkijnek, a Komintern titkárának a kérésére Sztálin ugyan nagy
kegyesen beleegyezik néhány ezer spanyol harcos befogadá
sába, miután ismét ünnepélyes fogadtatás következik s munka
hely-biztosítás a nagyobb ipari központokban. Ám amikor a lehe
tetlen munka- és életkörülmények miatt egy harkovi gyárban 40
spanyol sztrájkba lép, az összes többi városban is, mintegy jel
adásra, kezdik őket összefogdosni - s irány Szibéria! Mert hát
„megbízhatatlanok” és „ellenforradalmat szítanak” ... (Stajner
1940-ben, Norilszkban így kerül össze egy 250 főnyi spanyol
csoporttal.)
S viszonylag nagy számban ismerkednek meg a GULAG-birodalommal a németországi forradalmárok is. Hitler hatalomra jutása
után ugyanis tömegesen szöknek a Szovjetunióba s bekapcso
lódnak az ottani termelésbe és társadalmi életbe. Azonban jó
részüket már az 1935-1939 közötti csisztka-hullámok - Szibéri
ába vetik. Amikor viszont sor kerül a szégyenletes paktumra,
Sztálin generalisszimusz - igazi paktumtársí szolidaritással - a
szibériai táborokba hurcolt német kommunisták egy részét - viszszaszállítja Hitlernek... (Norilszkból és Krasznojarszkból például
mintegy 200 egykori német forradalmárt szolgáltatnak ki a náci
rendszernek; a ,,haza” -induláskor egyesek, végső elkeseredé
sükben, fasiszta dalokat énekelnek... Egyféleképp egészen ért
hetően: rosszabb már a Hitler-rendszerben sem várhatott rájuk,
mint ott, a GULAG-birodalomban.)
A balti államok sztálini felszámolása után pedig az ottani lakos
ság nagy tömegeit hurcolják Szibériába. Stajnerékhez például
tízezrével érkeznek ekkor az észtek, lettek és litvánok. Főleg az
értelmiségiek, meg egy 2600 tagú tiszt-csoport is: az immár
„szovjet” köztársasággá kikiáltott balti államok hadseregének
vezető kádereit 1941 elején a Volga-menti Gorkij körzetébe hív
ják „hadgyakorlatra” - s onnan irány Norilszk... A német-szovjet
háború kitörése után aztán az egykori balti államok „tisztogatása”
még drasztikusabbá válik: Stajner szerint ekkor immár százezrek
érkeznek a három egykori kis államból. Végül, a háború befeje
zését követően, a balti partizánok NKVD-vel megütköző csoport
jai kerülnek sorra...
S a sztálini rezsim által kezdeményezett szovjet-finn háború
ugyancsak „sikeresen” járul hozzá a GULAG-állomány gyarapí
tásához: a finn hadifoglyok vannak ekkor soron...
Lengyelországnak a hírhedt paktumtárssal való feldarabolását
követően pedig: lengyelek és ukránok érkeznek Stajnerékhez,
mégpedig tízezrével...
Besszarábia és Bukovina sztálini bekebelezése után viszont: az
ottani románok és magyarok következnek...
A háború befejeztével aztán a fenti nemzetekhez és nemzetisé
gekhez az ausztriai orosz zóna polgárai közül is sokan csatla
koznak... S egyáltalán, Stajner szerint ekkor megsokszorozód
nak az európai szállítmányok: „Ha a háború előtt a deportáltak
száma néhány százezerre tehető, most milliókra rúg. Éjjel-nap
pal érkeztek a tehervonatok, a legülönfélébb (európai) népek
polgáraival zsúfolva. Nagy részük táborba került, a többiek pe
dig száműzetésbe."
Végül, az európai zsidók is tömegesen érkeztek Gulágiába.
Akárcsak a szovjetunióiak... így aztán érthető, hogy Stajner a
húsz év alatt valamennyi nép, nemzetiség és népcsoport'tagjai
közül - a szovjetunióiakat kivéve - legtöbb zsidóval találkozott.
Mint ahogy érthető a keserű összehasonlítása is: „Hitler zsidók
elleni szörnyűséges bűntettei megrendítették a világot s ma már
köztudott, hogy Hitler bandái a gázkamrákban, krematóriumok
ban s más gyilkos eszközökkel több millió zsidót öltek meg.
Viszont kevés embernek van róla tudomása, hogy a sztálini
rezsim zsidó áldozatainak a száma - még nagyobb. Nem emlék
szem egyetlen tábori osztályra, egyetlen börtöncellára sem, ahol
nagy százalékban ne lettek volna szidok is. Tehát: drasztikus
antiszemitizmus - a fasizmust is meghaladó méretekben!"
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Minden, egyedek társulásán alapuló közösség feltételez vala
milyen hatalmi viszonyt az adott közösséget alkotó egyedek közt.
Hatalmi viszony fennállása esetében a közösségen belüli kapcso
latokban az egyedek nem azonos helyzetben vannak. Minden
közösségen belül egyenlőtlen a hatalom megoszlása az egyedek
szempontjából, az adott időpontban: a hatalom tényleges tulajdo
nosai csak a közösség egy részét teszik ki, s a hatalom birtok
lásának foka esetükben is eltérő.
A lényeg ez: 1) minden közösségen belül megtalálható a hatalom
valamilyen formája mint sajátságos kényszerítő-irányító erő;
2) az irányító hatalom minden közösség esetében
csak a közösség egy részének kezében összpontosul;
3) a hatalom a közösség tagjainak egymás közti vi
szonyaiban nyilvánul meg (minden egyezmény egyben hatalmi
viszonyok rögzítése is);
4) a hatalom birtokosai az információk ellenőrzésé
vel tartják fenn hatalmukat: minden hatalom rendelkezik valami
lyen apparátussal - melyet szintén információs manipulációkkal
irányít
mely az információk megfelelő szelektálásával, esetleg
megváltoztatásával irányítja a közösség alárendelt tagjait.
Minden hatalom alapja az adott közösség tagjai tudatának irá
nyított kialakításában található.1
A fentiek érvénye nem állandó az egyén szempontjából, minősé
gük változó minden közösségen belül.
A hatalom tudatosulása a hatalom (bármilyen fokú) „tulajdoná
ban” önigazolási kényszert vált ki.2 Minél nagyobb fokú a hata
lom a látszólagosbirtoklása, annál gyakoribb az inger, mely lété
nek igazolását követeli, és annál erősebb is imperatívusza. Az
igazolás lehet „jótett” is, azonban bármennyi jót is cselekszik
a hatalom, etikailag nem lehet jó, mivel bizonyos alárendeltséget,
méghozzá - s ez a lényeges - kényszer-alárendeltséget tételez
fel. így nem létezhet sem „jóságos isten” , se „Isten országa”
a Földön, a jóság csak a kiszolgáltatottak illúziója, melyet a ha
talom vetít számukra délibábnak.
Bármennyire is furcsán hangzik, mégis, minden hatalom - hatal
mi apparátus, mint a hatalom képviselője és végrehajtója a társa
dalmon belül - feltétlenül ellenkezik önmaga igazságosságának
még a lehetőségével is: csakis az igazságosság - mondjuk a „jó 
ság” - látszatát képes megteremteni, méghozzá olyan informá
ciókkal való manipulálás által, melyek az alárendelt, s így kiszol
gáltatott egyedek számára eltüntetnek minden olyan lehetséges
információt a közismeretek tárából, mely ellenkezhetne a hatalom
birtokosainak céljaival (amely célok ettől függetlenül meg is
egyezhetnek az egész közösség érdekeivel, vagy akár főképp az
alárendelt egyének érdekeivel is). így az ismert szférájából el
tűnik a választás fogalma és a lehetséges történések köréből
lehetősége. Az egyéniségek eleve úgy épülnek fel, ahogyan azt
a hatalom jónak látja, vagy legalábbis, ahogyan kialakítja őket.

jesen ellenőrzött, teljes rendszerében kiépített. így hát a hatalmi
apparátus az információk halmazát csak részben, igen gyakran
csak jelentéktelennek tűnő részében változtatja meg, tünteti el
a nyilvános, kommunikációs csatornákból. Ugyanakkor azonban,
az így eltüntetett, nem nagy mennyiségű információ valóságérté
ke úgy van megválasztva, hogy az egyéni valóságszférákban ne
történhessenek meg a nemkívánatos kapcsolások. Ez a hatalom
- kiszolgáltatott viszony, úgy tűnik, kiküszöbölhetetlen, hiszen
a társadalom fogalma feltételez valamilyen hatalmi megoszlást,
függetlenül az adott társadalom típusától, felépítésétől. A hatalom
koncentráltságának mértéke és minősége az információellenőr
zésben - ez az egyedüli meghatározó jegy, és egyben mérték,
amellyel a társadalmak különbözősége e szempontból vizsgál
ható.
Minél nagyobb számú egyén vesz részt a társadalom közkeletű
információs anyagának megválasztásában, annál nagyobb fokú
az egyéni szabadságok realizálódásának lehetősége. Lehetőség,
hangsúlyozom, ugyanis a hatalmi apparátus túlfokozott növek
vésével egyszer csak elér egy olyan pontra, amikor az addigi
irányító apparátus egy újabb, magasabb szintű irányító appará
tust eredményez, a hatalmi apparátus rétegeződik, és az irányító
hatalom újból koncentrálódik. Tehát az egyéni szabadság fogal
ma a társadalom (közösségen) belül kivétel nélkül, minden eset
ben alárendeltséget is jelent. Ez nem is lehetséges másképpen,
hiszen minden egyéni szabadság realizálódása korlátozást jelent
más egyén(ek) viszonylatában. Természetesen nem akarom azt
állítani, hogy szükségszerű a teljes kiszolgáltatottság egyesek ré
széről, s a korlátlan hatalom másokéról. Minden hatalmi rend
szer etikussá válik azon a ponton, amikor az egyének a közös
és nem utolsósorban a kölcsönös kiszolgáltatottság-alárendeltség
rendszerébe társulnak. Amennyiben az alárendeltség önkéntes3,
és nem az információkkal való manipulálás által kicsikart aláve
tettség, az egyéni szabadság olyan mértékben (a lehető legna
gyobb mértékben) realizálódhat, amennyire azt a szabadságok
kölcsönössége megengedi: az egyéni szabadság addig terjedhet
ki, amíg nem ütközik egy másik egyéni szabadság realizálódá
sába, addig amíg nem korlátozza egy másik egyén ugyanolyan
fokú (relatív) szabadságát.
Úgy tűnik, egy ilyen, etikus közösség kialakulásának alapvető
feltétele az információcsere teljes szabadsága. Bármilyen infor
mációkkal való manipulálás is jelenik meg, ütközik az egyéni
szabadságok megnyilvánulásainak sorával. A hatalmi apparátus
- vagy egyszerűen a hatalom - bármilyen kihatása a - termé
szetesen csak az egyéni objektivitással mért - reális informá
ciókra, a hatalom terrorjának minősül az egyén szempontjából.
Miután a hatalom az információkkal való manipulálás során át
enged - nem lényeges milyen okokból kifolyólag - bármilyen,
a már előzőleg átengedett információkkal ellenkező, vagy azok
nak csak részben ellentmondó információt, nagy a valószínű
sége annak, hogy az ilyen információ fokozott hatással „kerül
közkézre” , megindul egy olyan kapcsolási folyamat, amely köz
vetlenül a hatalmat (annak látszólagos birtokosait), a hatalom
álláspontjait fogja célozni, függetlenül azok minőségétől. A bármi
lyen okból elfojtott információ, vagy a n n a k csak szimbóluma (i)
megjelenésével a kommunikáció tömegformáiban, jelentőségétől
függetlenül, aránytalanul nagy reakcióözönt vált ki; feltétlenül
szembefordul az *t addig elhallgató mechanizmussal, megkezdi
hadjáratát, melynek mérete az addigi cenzúra méretével arányos
és sokszorozott, s mindaddig tart, míg nem jelentkezik egy új,
szerepe szerint hasonló információ.4
Az újonnan felszínre került információ nem mindig nyeri el mondjuk így - polgárjogát, s bármennyire is gyakorivá válik sze
replése a kommunikációs rendszereken belül, továbbra is egyez
ményes elhallgatása a hatalom részéről. Az ilyen információ, mi
után nem nyert polgárjogot, de létezik, ideális segédeszköz min
den további, újonnan előkerülő információ legalizálásának eléré
sére (legjellemzőbb példa erre talán a nemiséggel kapcsolatos
információk: mivel mindmáig nem teljes jogú „polgára" a kom
munikációs rendszereknek, érdekes megfigyelni, hogy majd min
den művészeti kor, korszak, irány és irányzat kezdeti fázisában
a nemiségről való beszéd újraértelmezésével kezdte meg az
útépítő munkát, a féllegális információk használata jelezte min
den esetben az avantgarde megjelenését a művészetben.
Amennyiben a hatalom nem képes elfojtani a nemkívánatos in
formációt azonnal megjelenésekor, minden további felhasználása
ellen leghatásosabb óvszere a legalizálás, mivel: amennyiben
a hatalom nem köt valamilyen kompromisszumot, egyszerre több
támadási pontot nyújt maga ellen: a közkézen forgó, de nem le
gális információ az újonnan előkerült, nemkívánatos (a hatalom
szempontjából nemkívánatos) információval összekötve igencsak
gyöngíti a hatalom hatalmi mivoltát az alárendelt tömeggel szem
ben.
Az alárendelt tömeg azonban - nem is olyan ritkán - nem küzd
bizonyos információk mindenároni legalizálásáért, hiszen a lega

lizálás elérésével elveszti fegyverét a hatalommal szemben. Az
ilyen eseteket, amikor a tömeg nem hajlandó elfogadni nyilvá
nosan a kiszivárgott információt, vagy a nagyon is köztudott, de
nem intézményesített adatot, gyakran - tévesen - mint a redkívül sikeres hatalmi információmanipulálás messzemenő követ
kezményét minősítik, bár a szóban forgó információkat a hatalom
már jó ideje féllegálisan kezeli. Ennek ellenkezője is megtörténik:
a hatalmi kényszer hatása úgy tűnik elő a köztudatban, mint az
egyéni szabadság megnyilvánulása.5
Mint mondtam, minden esetben, amikor az információ a hatalom
ellen fordul, a leghatásosabb védekezés a legalizálás - termé
szetesen, amennyiben ez nem veszélyezteti magát a hatalom lé
tét. A legalizálás útján ugyanis minden új, minden forradalmi
konvencióvá - a legkevésbbé reakcióssá válik. Amennyiben a
hatalom szempontjából kellemetlen információ még nem terjedt
el, de elterjedése várható, a védekezés a preventív, hivatalos
közlésből áll. Ekkor ugyanis az információ nem mint illegális
jelenik meg, hanem mint hivatalos, s ezáltal elveszti esedékes
oppozíciós vonásait. Valójában ez történik minden, a hatalom el
len irányuló mozgalommal is. Természetesen megint csak olyan
esetekről van szó, amikor a hatalom létét nem fenyegeti köz
vetlen veszély: amennyiben a hatalom képes az ellene irányuló
erőket korlátok közé szorítani, tehát olyan szinten tartani, hogy
jelen legyen, de a hatalom ellenőrző apparátusának irányítása
alatt álljon, az adott erő lealacsonyodik, még gyakrabban üzlet
tárgyává válik, s mint kereskedelmi cikk, mesterségesen fokozha
tó addig a határig, míg be nem áll a piac telítettsége, miáltal az
illető mozgalom elveszti addigi értékeit, s csak mint üzleti tétel
szerepel (nem mindig veszteségesen).6 Miután a hatalom irányít
ja a saját maga ellen irányuló erőket, világos az információs
manipulációk jelenléte: a külszín azt mutatja, hogy a hatalom
tól független és épp a hatalmat célzó erők működnek, s ez az
illúzióparaván levezetheti a valódi agressziócsírák indulatait. Az
információs manipulációk mechanizmusa redkívül egyszerű: az
alárendelt tömeg - s minden valódi kényszerhatalom esetében
így van, mivel az ilyen hatalom csak akkor valós ha a kisebbség
kezében van a nyilvános tömeginformációs csatornákon át meg
változtatott híranyaggal kerülnek kapcsolatba, amely közvetlenül
eredményezi a téves kapcsolásokat, s így a valósággal szemben
nem adekvát nézetek kialakulását; csak a hatalom irányította
szubjektív valóság kialakulását engedi meg az egyén számára.
Miután a hatalom meghatározza minden kor világképét az adott
társadalomban (közösségben), s közvetve minden következő
körét is - hiszen az információcsere alapvető tulajdonsága, hogy
a köztudat mindig csak követi egy lépéssel a valóságról kapott
infromációkat
meghatározza az esetleg ellene irányuló támadá
sok lehetőségét és minőségét is, amely lehetőségek megintcsak
késve és retrográd módon hatnak, mivel megjelenésük pillanatá
ban nem nyerhetnek széles körű tábort maguk számára.
A hatalom mindig személytelen. Ez a személytelenség eleve
lehetetlenné teszi a vele való egyszerű leszámolást, a gyors változ
tatást. Semmilyen erőszakos hatás sem képes egyszerre megvál
toztatni egy adott hatalmi rendszer felépítését teljes egészében
(elvégre minden, közvetlenül a „megtestesítője (i)” ellen irányuló
akció, egy másik hatalmi rendszer megvalósítását tűzi ki cél
jául - legalábbis ideiglenesen - , s így már eleve lehetetlen
a hatalom intézménye eltörlésének ilyen formája).7
A hatalom megnyilvánul - személytelenül - társadalom minden
részében, éppúgy a közösségi, mint az egyéni akciók területén. A
lényeg az, hogy megnyilvánul, s mivel megnyilvánul, így alkotó
eleme is a társadalom minden összetevőjének. Ezért tehát nem
lehet eltörölni erőszakos cselekedettel, hiszen ahhoz, hogy eltö
röljük, az egész társadalom minden akcióját módosítani kellene,
miáltal a társadalom mint adott közösségi forma felborulna, lehe
tetlenné válna. A társadalmi akciók és a társadalmat alkotó egyedek egyéni akciói rendszerének struktúrája áttekinthetetlen min
den részletében, nem beszélve az esetlegességekről; a kapcso
latok minőségének újraformálásához azonban az egyedek kö
zösségében az összes részlet pontos ismeretére lenne szükség.
A hatalom személytelen volta akkor érhető tetten, amikor megfi
gyeljük az egyéni akciók s ezek által a közösség akciói esetében
is megnyilvánuló milyenségét, az akciók meghatározottságát ál
tala. Az egyén a közösségen belül - feltétlenül mint a közösség
tagja, hiszen a hatalmi rendszer és mechanizmusának hatásai
csak ebben az esetben vonatkozhatnak r á - születésétől fogva
determináló hatásoknak van kitéve. Minden megismerés, melyet
sajátjává tesz, melyet elfogad sajátjaként, az adott közösség, a
közösség ismeretei által determinált. Ugyanakkor, az elsajátítan
dó ismeretek milyenségét nemcsak ezek az elemek befolyásol
ják, hanem az adott közösség felépítményének minden egyéb ele
me is.
A felismerés csak akkor történhet meg, ha a kifejezéséhez szük
séges jel(ek) ismert(ek.) Amennyiben egy szimbólum nem léte
zik, annak jelöltje sem létezik az egyén számára. Amennyiben a
közösség jelrendszeréből bizonyos jel hiányzik, az általa jelölt

jelenség felismerése csak egyéni jelenség lehet, tehát egyéni fo
galom (jel) hozzárendelésével válik csak létezővé, s épp ezért
csak az egyén számára létezővé. Ezért az információellenőrzés
mindig az újonnan felismert jelenségek meghatározásakor, sze
lektálásakor a legeredményesebb.
Tehát minden egyéni tudatot determinál környezete. A determinált
tudat viszont tartós, állandó és megváltoztathatatlan hatalmi ha
tás. Ez egyben az az elemi hatás, mely alapot ad az adott
hatalmi forma minden további hatalmi megnyilvánulásának érvé
nyesüléséhez.
Nagyobb létszámú közösség felett nem lehetséges az egyéni,
személyes hatalom realizálódása, a hatalom nem összpontosul
hat egy kézben. Az egyén csak látszólag lehet a hatalom szuve
rén birtokosa. Minden személy, mely rendelkezik ezzel a látszat
hatalommal, nem lehetne még ennek a látszathatalomnak se a
birtokosa, ha nem létezne egy tőle független, látszathatalma el
nyerése előtt kialakulf hatás, mely lehetővé tette álhatalmi szere
pe elnyerését.
Például: a mai világ monarch-jelképe a dél-amerikai Diktátor. A
Diktátor, bármennyire is úgy tűnik, hogy abszolút hatalommal
rendelkezik, csakis bizonyos egyezmények útján juthatott hata
lomra, s így hatalmi hatóköre eleve nem abszolút. Másrészt, a ka
tonai kormány politikája, melyet a hadsereg valamilyen „szolida
ritása” biztosít, hivatalosan a Diktátor politikája, mely azonban
sohasem ellenkezhet a pozícióját biztosító hatalom (a hadsereg)
érdekeivel, tehát az ő cselekedetei, az „abszolút szuverén” cse
lekedetei sem szabadok, saját akaratától függőek, hanem egy
más formájú hatalom által meghatározottak.
Tehát, minden olyan közösségben, mely nem érte el azt az
ideális, már említett fokot, melyen etikussá válhatnak belső erői
nek megnyilvánulásai - nem létezik és nem is létezhet egyéni
szabadság, mivel minden egyéni szabadságot, annak lehetősé
gét, determinálja az adott hatalmi forma, függetlenül attól, hogy
az egyén milyen helyet foglal el az adott közösség hatalmi appa
rátusának viszonylatában látszólag, vagy ténylegesen.
Maga a Vezér mítosza sem több mint egyszerű hatalmi hatás,
olyan információadagolás, mely olyan tudatokat alakít ki, melyek
igazságképében a Vezér valóban „emberfölötti” , s ezáltal a lát
szólagos hatalomhordozó egyén számukra valóban a hatalom
megtestesítője. A misztifikálás az egyike a leghatásosabb (s nem
mindig negatív) hatalmi álcázásoknak. Orwell emlékezetes regé
nyében6 a Nagy Testvér misztifikált alakja a hatalom látszólagos,
s a köztudat által valóságosan elfogadott abszolút megtestesítő
je, aki azonban valójában nem létezik, anyagi megjelenése csak
képeken realizálódik. Ez persze szélsőséges és nem megtörtént
példa, de nagyon közeli rokonságot mutat fel a „személyi kultusz
nak” nevezett jelenség minden válfajával. A kultusz megnevezés
világosan és teljesen konkrétan hozza kapcsolatba rokonítjaezt a
jelenséget a vallás jelenségével. Valóban, a kultikus tisztelet funkci
ója azonos mindkét jelenség esetében. Különbség csak annyi
mutatkozik, hogy a személyi kultusz kultikus bálványa többnyire
élő ember, míg a vallás kultikus központja csak elvonatkoztatva
létezik; igaz, hívői szerint mint abszolút kategória. (Az emberi tu
dat úgy tűnik, minden hatalmi megnyilvánulást valamilyen egyé
ni tettként képes legkönnyebben értelmezni; elvégre ez eredmé
nyezte a természetfölötti kategóriájának kialakulását is.)
Minél inkább kötődik látszólag, s a közfelfogás szerint konkrétan
a hatalom bármilyen formája is egy egyedhez, annál hatásosabb
a valódi, személytelen hatalom mimikrije, mellyel eltünteti a köz
tudat elől valódi formáját.
Mivel a társadalom, azaz a hatalom minősége, mint a társadalom
irányító lényege határozza meg az adott társadalomhoz tartozó
kultúra kialakulását, az illető kultúra leghatásosabban a hozzá
tartozó hatalom információkezelésén keresztül minősíthető. A kul
túrák ugyanis közvetlenül függnek attól, hogy milyen információk
kerülnek be a köztudatba, s másfelől, hogy melyek maradnak ki
belőle; milyen adatokkal rendelkezik a hivatalosan elfogadott is
meretek rendszere.9
Mivel a hatalom nem képes teljesen ellenőrizni az információcse
rét, a totális hatalom csak egyféleképpen képzelhető el: valamilyen
módon - s ez csakis az információs csatornák tartós ellenőrzésé
vel vihető végbe - el kell tüntetni a köztudatból a történelmiség
fogalmát ugyanakkor azonban a hatalom információellenőrző ap
parátusának nagyon is tudatában kell lennie a történelmiség té
nyének. Amennyiben a történelmiség, a történelmi múlt tudata
eltűnik a köztudatból, a valóság mesterségesen elhomályosul az
idő relációjában, és az egyéni tudatok ellenőrizhetők a jelen va
lóságának szempontjából. Ebben az esetben a szubjektív való
ság csak a jelenre terjedhetne ki kritikusan, de a kritikus hozzá
állás nem fog kialakulni, mivel minden kritikus hozzáállás alapja
az összehasonlítás, és az összehasonlítás csak abban az eset

ben történhet meg, ha legalább két helyzet ismert. Amint eltűnik a
múlt, a történelmi kontinuitás tudata, nem marad semmi, amihez
a jelent hasonlítani lehetne, főképp, ha az informáltság olyan
szintű, hogy a jelen sem ismerhető meg teljes egészében, hanem
csak ellenőrzött részleteiben, esetleg meghamisított elemeiben.
Ilyen esetben természetesen az egyéni kezdeményezés is ku
darcra van ítélve, hiszen a hatalom kizárja a széles körű, nem
ellenőrzött információcsere lehetőségét. Az alárendelt tömeg ez
által nem lehet tudatában alárendeltségének, s a hatalom „való
ságkulisszáját” fogadja el mint objektív valóságot, ami kizárja a
másról való gondolkodásnak még a lehetőségét is. Ilyen szélső
séges eset azonban csak egy teljesen (időben, vagy térben)
izolált társadalomban jöhetne létre. Ilyen társadalom csak mint
művészi fikció jelent meg máig (ilyenről ír pl.: Orwell: 1984; Jefremov: A bika órája; Lem: Éden; Huxley: Szép új világ stb.) - de
minden hatalmi rendszer magán viseli az információs manipulá
ciók valamilyen vonását (igaz, eltérő előjelekkel).
1979. május

miroslav őutej

Jegyzetek:
1) Pusztán tartós fizikai kényszerből származó alávetettség nem létezik. A hatalmi
apparátus és szervei sohasem lehetnek olyan erősek, hogy pusztán fizikai kényszerrel
irányítsák huzamosabb ideig az alárendelt tömeget, mivel ha olyan méretű lenne az
apparátus fizikai kényszert biztosító része, mellyel a tartós ellenőrzést véghezvihetné,
az alárendeltek idővel kisebbségbe (számbeli kisebbségbe) kerülnének az irányítóaparátussal szemben, s ezáltal az irányító szerep mint hatalom értelmetlenné válik. így
a valódi fizikai hatalmat szükségszerűen fokozzák azzal az információval, miszerint
annak tényleges hatóereje sokkal nagyobb a valóságosnál. Másrészt minden hatalom
az irányítás kényszer-jellegének eltüntetésébe törekedik; mint szükségszerűségeket
tünteti fel saját jellegzetességeit.
2) „A z t hiszem, hogy a hatalom érzéséből fakadó energiát nagyobbnak (a legna
gyobbnak - P. I.) tekinthetjük. Amikor a hatalom utáni vágy mélyen a lélekben gyökerezik, bármilyen szinten is legyen, legyőzheti a szerelmet, vagy bármely másik érzést.”
(Roland Barthes)
3) Az önkéntesség meghatározása igencsak problemtikus dolog: a determinált tudat
dönthet-e ónként egyáltalán? Ha nem, az etikus társadalom tehetősége kizárt. Nyilván
egyszeri döntéssel nem hozható létre egy ilyen közösség, nanem csakis mint folyamat
képzelhető el az önkétesség kialakítása, mint a tudatok de-determinálása.
4) Minden avantgarde jelenség, minden modem mechanizmusa azonos: szembehelyez
kedik a jelenlegi hivatalossal, vagy legalábbis konvencionálissal.
5) Foucautt: A szexualitás története
6) Pl. a hippi-mozgalom, a Che-szimbólum a rock-zene egyes irányzatai stb.
7) „Minthogy pedig az állam csupán átmeneti intézmény, amelyet a harcban, a forra
dalomban felhasználunk ellenfeleink erőszakos fékentartására, ezért »szabad népállamróh beszélni merő értelmetlenség: amíg a proletariátusnak még szüksége van az
államra, nem a szabadság érdekében, hanem ellenfeleinek fékentartására használja
fel, és mihelyt szó lehet szabadságról, az állam mint olyan megszűnik. Ezért mi azt java
solnánk, hogy az »állam« szót mindenütt a »közösség«(Gemeinwesen) szóval helyet
tesítsük, ezzel a régi jó német szóval, mely igen jól képviselheti a francia »commune«-t.
(Engels)
8) Orweil: 1964
9) A hatalom kezeli az információkat, az infomációkezelés determinálj a tudatot, a
tudat alakítja ki a kultúrát, tehát a hatalom befolyásolja a kultúra kialakulását.
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3. A sztálinizmusnak nevezett történelmi korszakot vizsgálva Vra
nicki igyekszik megtisztítani a jelenséget mind az ideologikus
apologetikától, mind pedig azoktól a felületes elképzelésektől,
miszerint elmosódik a határ nemzeti szocializmus és sztálinizmus
között. Habár a totalitariánus társadalmak közötti hasonlóság ké
zenfekvő, a két jelenség mind történelmi genezisében, mind tár
sadalmi táptalaját illetően eltér.
Ha a termelési viszonyok, gazdasági strukturáltság felől végez
zük el a sztálinista társadalom elemzését, minden további nélkül
kiviláglik annak államkapitalista jellege, s szemellenző vagy kép
mutatás nélkül nem tagadható a dolgozó osztályok, elsősorban a
munkásosztály bérmunkási pozíciója az államapparátussal és a
felszentelt bürokráciával szemben. Mindaddig nem beszélhetünk
egy társadalom szocialista jellegéről, amíg nem maguk a munká
sok ellenőrzik az egész termelési folyamatot, amíg nem urai a
bővített újratermelésnek és az elosztásnak, s ezzel együtt a tár
sadalom egésze fölötti diszpozíciónak is.
A sztálinizmus jelensége minden túlzás nélkül a baloldali mozgal
mak számára az egyik legakutabb probléma. A közkeletű kelet
európai értékelés szerint mindezt elsősorban Sztálin s társai
számlájára kell írni. Nem vitás, hogy bűnbakok kikiáltásával (még
ha természetesen valóban bűnösök is) egy időre elodázható a
szemérmesen „törvénysértéseknek” nevezett sötét időszak ko
moly, elmélyült kritikája. Egy ilyen kritikának mindenképpen gaz
dasági, politikai, tehát össztársadalmi konzekvenciái lennének.
Habár Sztálin személyes hajlamai, hibái, mi több pszichopatikus
személyisége által is diktált rémtettei mindenképpen részeit képe
zik egy társadalom patológiájának, történelmi korszakokat még
sem egyes személyek - legyenek bár a legkiemelkedőbbek vagy
a legbrutálisabbak - praxisából kell értelmeznünk. Sztálint az
adott társadalmi-politikai folyamatok, hatalmi viszonyok tették
Sztálinná. A gazdasági-társadalmi struktúra egésze volt olyan
hogy a hatalom számára, amely már ekkor rég nem a munkásosztály hatalma, hanem az állami és pártbürokráciáé, nélkülöz
hetetlenekké váltak a kis, nagy és még nagyobb Joszif Visszárionovicsok.

Predrag Vranicki könyvét (Marksizam i socijalizam. Liber, Zagreb
1979) fontosnak, mi több a 20. századi szocialista/kommunista
gondolat és gyakorlat további kritikus fölmérése szempontjából
megkerülhetetlen munkának tartom, mivel először nyújtja - lega
lábbis a jugoszláv politikai filozófia történetében - vázlatosságá
ban is átfogó elemzését a munkásmozgalom és a marxizmus egy
ellentmondásokkal és megtorpanásokkal terhes korszakának,
amelyben tanúi lehettünk (vagyunk) a marxista elmélet nagyfokú
eltorzításának, de - legalábbis Vranicki szerint, bár nem minden
marxista osztozik optimizmusában - a marxizmus reneszánszá
nak is, az önigazgatás elméleti és gyakorlati, bár ellentmondá
soktól nem mentes fokozatos térnyeréséről nem is beszélve.
A következőkben megpróbálom vázolni a könyv számomra leg
fontosabb tételeit.
1. Vranicki az önigazgatás marxi gondolatát minden kommunisztikus társadalmi modell egyik alaptételének, vezérelvének minő
síti. Kimutatja, hogy a szabad termelők társulása, az önigazgatás
és az elidegenedéstől mentes társadalmi gyakorlat eszméi össz
hangban vannak a klasszikusok gazdaságtani, filozófiai, történel
mi elképzeléseivel, következésképpen minden olyan politikai gya
korlat, amelyik megelégszik a politikai társadalom (societa politica) feletti hatalom megszerzésével, nem tarthat igényt arra, hogy
szocializmusnak, mi több kommunizmusnak neveztessék. A sztá
linista praxis Lenin halála után lényegében elveszítette forradalmi
jellegét, börokratikus ellenforradalommá vált, annak ellenére,
hogy szavakban, az ideológiai manipuláció eszközeivel továbbra
is a munkásosztályra és a többi dolgozó osztályra hivatkozott.
Azonban a marxi dialektika arra tanít, figyelmeztet Vranicki, hogy
egy-egy korszakot, egy-egy osztály vagy réteg gyakorlatát ne az
önmagáról kialakított elképzelésekből, hamistudati természetű
ideológiai formákból, hanem a társadalmi totalitásból értsük meg.
A mindenkori elnyomó kasztok és osztályok egyébként is elő
szeretettel ámítják önmagukat, hogy partikuláris osztály- vagy
rétegérdekeik univerzálisak.
2. Jelentős lépésnek tartom, hogy az önigazgatás elméletének
ősei közé Vranicki Marxon, Engelsen, az orosz bolsevikok egyikén-másikán kívül besorolja mind az anarchistákat (Bakunyin,
Kropotkin stb.) és anarchoszindikalistákat (Labriola), mind azokat
a kommunista gondolkodókat, akiket egy „ortodox” felfogású
beskatulyázás alighanem baloldali elhajlással vádolna meg (Luxem
burg, Pannekoek, Gorter stb.) Vranicki szerint nyilván kritikával
kell közeledni a marxista irányú kutatásnak az anarchisták min
denkori „hic et nunc” intézményellenességük vizsgálatához, de
nincs jogunk kétségbe vonni az anarchista alaptételeknek a
marxizmus kommunizmusról vallott alaptételeivel való rezonanci
áját. S ez a rezonancia bizonyos történelmi helyzetekben igen
pozitív szerepet játszhat az államkapitalista bürokratikus etatizmussal szembeni küzdelemben.

Épp a sztálini éra bűntettei teszik óvatossá egynémely, a kor
szakkal behatóbban foglalkozó történész és politológus értéke
lését. Vranicki elfogadhatatlannak tartja azt az álláspontot, amely
szerint már maga a 17-es forradalom sem a munkásosztály for
radalma, hanem polgári fogantatása Ezzel a sémával természe
tesen könnyen lehet manipulálni, s magától értetődik az egész
későbbi visszafejlődés, amely ilyen alapon tkp. nem is vissza fej
lődés lenne, hanem logikus folyománya egy úgymond már erede
te szerint sem kommunisztikus gyakorlatnak. Mindez azonban
csak papíron ilyen egyszerű, a valóságban sokkal összetettebben
jelentkező problémakomplexum. (Az előbbivel lényegileg közös az
az újabbkeletű hipotézis, amely 17 októberében ún. értelmiségi
forradalmat próbál látni. Ezek szerint Kelet-Európa új uralkodó
osztálya az értelmiség lenne.)
Vranicki a félreértéseket a konkrét történelmi szituációból kiinduló
elemzéssel próbálja eloszlatni. A közismert történelmi háttér
megrajzolása mellett hangsúlyozza, hogy bizonyos centralisztikus megmerevedés már Lenin életében bekövetkezett a bolsevik
párton belül, de csak a X. kongresszus után. (Ekkor vet véget
Lenin az eladdig legalizált frakciózásnak). Mindez Lenin számára
csak kényszerű lépés, amely a végrehajtást megelőző párttevé
kenység fölgyorsulását eredményezi, ugyanakkor azonban el
vágja az alulról jövő kezdeményezések lehetőségét, miként a
teljesen nyílt, demokratikus párton belüli vita kialakulását is. Ami
ekkor még csak szükséges rossz, Sztálin uralmának idején
erénnyé magasztosul.
Lenin számára a kommunizmus első fázisának (ti. a szocializ
musnak) építése egyet jelentett az állam elhalásának kezdemé
nyezésével. Minderre az adott körülmények között nem kínálko
zott mód. Nem úgy a polgárháború befejeztével, s a legfontosabb
anyagi, gazdasági gondok megoldása után. Ekkorra azonban a
párt- és állami bürokrácia túlságosan is megerősödött ahhoz,
hogy komolyan hozzá lehetett volna látni a lenini (végső soron
marxi) program megvalósításához.
4. Fontosnak tartom a pártdemokráciáról, a szocialista társada
lom esetleges pártpluralizmusáról közétett nézeteket is. Vranicki
itt is Marx és Engels nézeteit, felfogását igyekszik eredeti mivol
tukban interpretálni, hogy azután abból kiindulva következtethes
sen a politikailag lehetséges utakra. A szocializmus fejlődésraj
zával bebizonyítja, hogy az egypártrendszerű forradalmak nem
jelentkeznek kérlelhetetlen szükségszerűségként, s inkább csak
Európa keleti felére jellemzőek, de ott sem teljes egészében.
Különben is tarthatatlan az a felfogás, amely az egy osztály - egy
párt sémájára képzelné el az osztály- és pártharcokat.
A monopolitikus pártépítkezés és pártmunka sem lehet törvényszerű a munkásmozgalmon belül. Ez a munkásság pártjának, de

6. A jugoszláv gyakorlatot elemezve összegezi az önigazgatás fej
lődésének lényegében már ismert és sok tekintetben fel is dolgo
zott fázisait. Az önigazgatást a szocialista társadalom lényeges
karakterisztikumának tartja, s nem valamiféle jugoszláv speciali
tásnak. Nem kerüli meg elemzésében a jugoszláv gyakorlat prob
lémáit sem, rámutatva a gazdasági-kulturális elmaradottság bal
lasztjára, de arra az ellentmondásra is, hogy az önigazgatás
lényegében „felülről” elindított és kezdeményezett folyamat. En
nek eredménye, hogy részben már a „societa civile” , de jórészt
még mindig a politikai struktúrák, a „societa politica” szférájához
tartozik és mindez önigazgatásunknak korporatív-bürokratikus tó
nusokat kölcsönöz. Önigazgatásunk dualizmusának másik di
menziója (s véleményem szerint ezt a kérdést Vranicki nem tár
gyalja elég behatóan, annak ellenére, hogy a hatvanas éveket
tárgyalva nem hagyja kritika nélkül), hogy a jelenkori szocializ
musok mind ez ideig az árutermelés és a piacgazdálkodás vi
szonyai között kénytelenek egzisztálni, következésképpen mindig
fennáll annak veszélye, hogy az önigazgatású társadalmi tudat
elferdül, s patriarchális-bürokratikus formát, avagy jellegzetesen
burzsoá csoporttulajdonosi formát ölt.
Az ellentmondások meghaladásához vezető utak részben adottak,
részben (pl. az árutermelés esetében) még ködösek. Minden
esetre érdemes elgondolkodni Vranicki alábbi szavain, különösen
azokon, amelyekkel a munkaidő radikális csökkentését sürgeti nem kétséges, a társadalom fölötti diszpozíciók kiszélesítése
okán: „
a jelenlegi, fogyasztói szemlélettel megvert kapitalista
termelésmód meghaladása, magas színvonalú minőségi termelés
létrehozása és a munkaidő alapos rövidítése - többek között ezek
volnának fontosabb előfeltételei annak, hogy a fentebb vázolt
elvek valóra válhassanak.”

diaz-cortes antonio

minden haladó mozgalomnak létkérdése. Figyelemre méltó, hogy
Vranicki újra fölhívja a figyelmet Engelsnek a szabad pártsajtóra
vonatkozó nézeteire. A pártsajtónak Engels szerint épp a párton
belüli egészséges, önbíráló légkör fenntartása érdekében állan
dóan kritikus pozícióra kell helyezkednie magával a pártvezető
séggel szemben is.

5. Az eurokommunizmusra Vranicki érthető rokonszenwel, bár
nem minden fenntartás nélkül tekint. Felismeri az eurokommunizmus antisztálinista jellegét, de megjegyzi, hogy az eurokommunista pártokat még mindig elsősorban a hatalom megszerzésé
nek gondolata foglalkoztatja, annak megtartása és átszervezése
önigazgatású társadalommá már kevésbé. Ami az eurokommunista elképzelésekben kissé egyoldalúnak tűnik, az a mindenáron
békés parlamenti harccal kivívandó hatalomátvétel. Lemondani
egy komplexebb taktikáról, amely más, „durvább” politikai esz
közöket sem tart elvetendőnek - könnyelműség.

Az Európán kívüli szocialista fejlődést érintve Vranicki felhívja a
figyelmet annak veszélyére, hogy a lényegében szocialista elkötelezettségű államok könnyen megrekedhetnek egy etatikus ál
lamkapitalizmus szintjén, mint ahogy - a labilis és kialakulatlan
osztályviszonyok következtében - igen nagy a kapitalista restaurá
ció veszélye is, összhangban a különféle neokolonialista törekvé
sekkel.

csányi
erzsébet
leírás
és
leírás ma

Nádas Péter: Leírás. Szépirodalmi, Budapest
1979.

temes bizonytalanságban '. „Emberek, tárgyak és jelenségek ér
telmezését keresve, tapogatózva valamiféle magyarázat után "
Nádas hősei állandó fékezésre kényszerülnek, „hiszen annyi
minden halmozódik össze, amit gondosan szót kell rakosgatni
A tények amúgy is viszonylagosak, minek következtében a leirás
esetleges, a torzítás pedig mindenkori szükségszerűség; az el
beszélések szubjektumaiban élő tisztás-képzet azonban olyan
kényszerítő erő, amely meg-megújuló közlésre, leírásra bírja
őket. Ennek a magabiztosságát vesztett, zavart leírásnak, ha
valamennyire is őszinte akar lenni, már nem lehetnek időbeli,
térbeli, okozati összefüggései, stílusa sem maradhat egynemű.
Az elbeszélés gyakran nem egy zárt, koherens szimbolikus jel
sor, mert a nyelvnek több stílusszintje keveredik benne, s oly
kor az esszéhez közelít. Az elbeszélés, a leirás illúzióját a filo
zófiai-pszichológiai fejtegetések, a képzelet csapongó váltásai,
a montázs-szerűség foszlatja szét. Ami mégis egybefogja a szö
veget, az az elmélkedés és az érzékelés szenvedélyessége.
Az események és a képzelgések részletes leírása, makacs is
métlése, variálása, finom kidolgozása imaginárius történetek le
bonyolításához ad megfelelő légkört. Ezekben a történetekben
a hősök nyomasztó lelki terhet cipelnek: a valóság megragadá
sának lehetetlensége, az ábrázolás kudarca, az eleven test tár
gyi világba vetettsége, kiszolgáltatottsága, múlékonysága, üldö
zési mánia, félelem, látomások, álmok, irracionális veszélyérzet,
elveszettség, perverzitás, gyilkolás, gyötrő várakozás, cselekvésképtelenség, öregkori érzékiség, a lét értelmetlen motozása, tu
dathasadásos hallucinációk, kimerevített, felnagyított, felboncolt
életképek, önellenőrzések, önazonosítások, a teljes elidegene
dés és megkérdőjelezettség állapota kínózza őket. Szorongva
vallják be: „csak azért megy, hogy a többiek, akik mind men
nek, észre ne vegyék, hogy ő nem megy valahová” , mert tud
ják, hogy fékezésük, csöndjük világellenes. A „nem vagyok, de
lennem kéne” érzete különböző fokokban mutatkozik meg Nádas
hőseinél. A Ma című elbeszélés fiúja még boldogan oldódna fel
a tárgyi világ meleg örvényében, de valamiféle elmúlás-érzet
mindennek értelmét veszi, mindent megdermeszt. A Minotaurus
férfihőse már végső ziláltságban „mintha mélyen, kútban ülne"
Ez az elbeszélés rendkívül expresszíven fogalmazza meg - az
író műveire jellemző bibliai vetülettel - azt a közérzetet, amely
ennek az írói világnak állandó és fő problematikája. Az éjjeli
érkezőket beengedő házfelügyelő zaklatottságát nemcsak a fölriadozások, a mechanikus munka, a feleség gyötrő kérdései
(amelyek józanok, célszerűek, életet igenlők, végül gyűlölködők
és kegyetlenek) okozzák, hanem a titok, a félelem, a gyilkos
harag is. A mennyezeten körbe keringő árnyék szimbolikus, lé
gies képe és az élő, kopasztott csirke drasztikus jelenete egy
aránt a sejtelmes költői szöveg súlypontja. Ebben az elbeszélés
ben az emberi élet végkicsengése kétségtelenül a tragikum szfé
ráiba jut. A sivár életet a főhős már csak álmodozással tudná
megszépíteni, de a csöngő, az ösztökélő kérdések elől nem
menekülhet. Az ismétlődések át-, meg átjárják, végtelen körfor
gássá egyetemesítik a művet.

azza hachmi

Már a közhelyek unalma lep el bennünket, amikor széttört világ
képet, a bizonyosságok megrendülését, korunk emberének lét
bizonytalanságát emlegetjük. Valóságérzékelésünk azonban két
ségkívül olyan ingereket juttat el hozzánk, amelyek az egysíkú
ságok és az egyértelműségek nyugalmától véglegesen megfosz
tanak s arra kényszerítenek bennünket, hogy önmagunkból és
létünkből kilépve megismerni és vizsgálni kezdjük azokat. Az
elidegenedés témájának valóságfedezete nyilvánvaló, s ha fogal
mi megnevezése már üresen is kong, konkrét megnyilvánulási
formái, lecsapódásai és termékei az élet végtelen változatossá
gával mérhetők, s korunknak olyannyira szerves jelenvalóságai,
hogy érzékeltetésük nélkül mai művészet nem is jöhet létre. E
valóság kifejezésének természetes és gyakori velejárója a torz
vagy erősen sarkított tudatvilágú hősök szerepeltetése: a része
gek, a gyermekek, az álmodok szellemi-érzelmi nyugtalansága,
szubjektivitása egy benső világ teljes feltárásának izgalmával
töltheti föl a művet.
Nádas Péter alakjaival is mint egy lázas szellemi aktivitás rabjai
val ismerkedünk meg. A függöny mögül bámulnak ki az ablakon
a világra, hogy „ném i bizonyosságot” fedezzenek föl „az egye

A Családi kép, lila alkonyaiban című elbeszélésben az író ér
deklődése új területek felé fordul. A montázsolás, a képzelet
csapongása helyett folyamatos leírással találkozunk, a létbizony
talanság vizsgálata helyett pedig az emberek közti érzelmi vi
szonyok és azok megnyilvánulási formái foglalkoztatják a szer
zőt. Leplezett, lappangó ellenséges szenvedélyek robbannak fel
színre, de hogy a kapcsolatok még hátborzongatóbban bonyo
lultak, arra csak a novellavégi rokoni csókok utalnak. A hősök
itt már nem elveszett, bizonytalan lelkek: kialakult világnézetek,
filozófiai eszmefuttatások villannak fel. A gondolati aktivitás mel
lett, ami által a Nádas-hősök megteremtik a világot („Kitöltőm
magammal a világot, de nem azzal, hogy megélem, hanem az
zal, hogy elgondolom” ), tematikailag is kapcsolódik ez az elbe
szélés a többihez a nagynéni világgyűlölete, félelme és bizal
matlansága ré v é n :....... a bizonytalanság egyetemességének ér
zetéből kínos, mindent átható bizalmatlanság következik” . A nyil
vánvaló különbségek azonban megvannak, s nemcsak módszer
beliek, ugyanis a leírás a mondanivalóban találta meg határozott
hajtóerőit, igazi prózai forrásait, míg a belső lidérceikhez és a
világ megfejthetetlenségéhez tapadt alakok felfokozott lírai stílust
követeltek. A világ passzív, ellenséges látványát hangsúlyozó
leírással szemben a Családi kép...-b en a merevséget hoszszabb mondatok oldják fel. A Leírás egyes vonatkozásai az ol
vasóban akaratlanul is összecsendülnek a mai irodalom egyes
darabjaival. „Pedig csak azért áll itt az ablaknál, mert képtelen
kitalálni a z t . . . de aztán megint arra kellett gondolnia, amiről
nem tud” - olvassuk a Ma című elbeszélésben A megfogalma
zás Tolnai Ottó Wilhelmjének szavaira emlékeztet: „minden mor
zsát kiviszek a tiszteletes úrnak [az oltárhoz] hátha éppen az
az.” Wilhelm is a téboly résektől tátongó logikájával fogalmaz,
s Nádas Szerelem című kisregényének kábítószerélvezője is az
őrület képzeteit éli át. A rokon vonások sorával találkozunk Haj
nóczy Péter legújabb kisregényében is. Hasonló a szituáció: egy
alkoholista víziói és emlékezései. Hasonló a módszer: időket
feldaraboló és összemontázsoló.

faragó
kornélia
a
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viszonylagossága

Nádas az 1968-tól 1975-ig terjedő időszakban készítette szöve
geit. A tartalommutató jelzi ugyan az egyes darabok keletkezési
időpontját, ám a kötetkompozíció a kronológikus sorrendtől füg
getlenül alakul. A leírás fogalmának köteteimmé emelése mellett
ez az a mozzanat, amely félreérthetetlenül figyelmeztet: jelen
esetben maga az író tételezi azt a szövegeket egybefogó kohézi
ós erővonalat, amelynek minden gyűjteményes kiadvány kap
csán - a sokféléről-szólás félelmétől indíttatva, vagy pusztán
megszokásból - utánaeredünk.
Nádas Péter kötetéről beszélve nincs szándékunkban számonkérni a szövegektől a konvencionális novellaírás jellemzőit. Sőt,
ahelyett, hogy a hagyományos keretekhez való viszonyulásuk
minősége alapján közelítenénk meg a tíz szöveget, inkább a
leírásból mint „műfaji kategóriává” önállósult alakzatból indulunk
ki. Azért beszélünk önállósulásról, mert az eddigiekben a leírás
az elbeszéléssel egyetemben vett részt a prózaépítésben, foko
zatosan háttérbe szorítva azt. Esetünkben olyan alakzatokkal
számolunk, amelyek önnön módszerbeli megkérdőjelezhetőségüket hangsúlyozva, szigorúan a leíró-módszerre jellemző jelenidejűség keretei között mozogva, úgy valósítják meg a tárgyi világ
és az emberi benső egybejátszott leírását, hogy a szövegek
fókuszában lévő tudat átláthatatlanul bizonytalan villódzásai, a
megállapodás lehetetlenségét példázva felbontják a hagyomá
nyos leírás statikusnak ismert világát. Az élő test, az emberi
tudatmozgások kiismerhetetlensége folytán a tudat már a leírás
alapjait képező megfigyeléseiben is bizonytalan, így ezek a „le 
írások” nem véglegesítések kimozdíthatóak, stabilitásuk veszé
lyeztetett. Legeredményesebben a tudat észlelési bizonytalan
ságain átszűrt világ leírásának valóságértékét tagadják.
Nádas nem annyira az önmagáért való leírást vonja kétségbe,
mint inkább a célirányosat, csakhogy nézete szerint minden le
írás eleve célirányos. A bizonyosság mint állandóság, ha leírható
lenne is, csak szubjektív formában lenne az, tehát szükségkép
pen torzítva, mert az alany nem zárható ki a leírás folyamatából.
A bizonytalanságnak mint ezernyi változó összességének, végte
len variálhatóságának leírással való megközelítése - ha lehetsé
ges is - mindenképpen csak a pillanatnyiság szempontjából ér
vényes. Rögzítése tulajdonképen értelmetlen.

Nádas kísérleteit mindennek tudatában mégis éppen a bizonyta
lanság megfoghatóvá tételére irányítja. A megragadhatatlannak
tartott minőségek írásban való rögzítésére vállalkozik. Tehát a
bevallottan is eleve lehetetlennek tudott lehetőségeit kutatja.
Nem más ez, mint egy lényeges eredményre számot nem tartó
szellem kimerítő kalandja. Egyetlen bizonyossága: közérzetét bi
zonytalanságok uralják. Mindössze ennyi tehát a viszonylag egy
értelműen megfogalmazható, a leírható. A minőségeiben kellő
képpen meg nem értett tény azonban nem írható le teljességé
ben, a megismerés által pedig „túllép a leírhatóság határain” . A
leírás szükségképpen a leírt redukciója, azaz torzképe. A léírás
csak akkor biztosít utat a leírt felé, ha egyidejűleg a leírt, a leírás
és a leíró igencsak bonyolult viszonyának felderítésére is vállal
kozunk. Mindezek tudatában mit vállal, egyáltalán mit vállalhat
Nádas írásaiban? A kétségbevonhatóság összes lényeges szem
pontjait rögzítve (az igazságok és hazugságok egymásba hajítá
sával, szinte minden egyes állítás tagadásának megjelölésével a
grammatikailag szabálytalan feltételes módok nyomatékosító ere
jével) a bizonyossággá lenyégülés jísélyeit körüljáró megisme-'
rés izgalmát, a megismerését, amely önmagára koncentrálva saj
nos „csak önmagát képes elérni” . Az egyéni tudat harca ez a lé
tezés törvényeinek felfedéséért, a.világgal való egyszemélyes kap
csolatának megfoghatóvá tételéért, abban az élettérben, amely
ben a valóság befogadásának feltételeit a bizonytalanság egzisz
tenciális élménye szabja meg. Az egyén elveszítette már az
érzékekbe vetett bizalmát, a logikus elme, a gondolatiság pedig
nem boldogulhat a mitikus homályba vesző okok révén összezilálódott világban. A közérzet-vázlatok epikai szubjektivitása egy
magasabb rendű személyességet sejtet, de ezen már nem mutat
túl, esetleg a rajta kívül eső, a Másikban feltételezett bizonyosság
keresésének irányába. A jellemzett tudat által befogadhatatlannak bizonyuló történések, időbeli összefüggések és térviszonyok
nem kapcsolódhatnak be a szövegek kialakításába. Ez a jelen
ség nem szolgál a kötetben szereplő írások javára. Az ilyen
prózaírás további feladata: túljutni a szemlélődésen, túllendülni a
tudat korlátján, egyensúlyba hozni az érzékek és a gondolat
szerepét. Egyszóval, az eddigiektől nagyobb mértékben hagyat
kozni a gondolatra (és nem csupán az érzékek leleplezésében
hasznosítani), amely képes lehet kilépni a leírt körből.

drozdik orsolya
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Vass Éva: Nyárkisülések, Fórum, Újvidék, 1979.
(Gemma-könyvek 12.)

is. Vass Éva most megjelent kötetében, a Nyárkisülésekben, hal
ványan ugyan, visszafojtott tónusaiban, de jelen van a költővé vá
lás fent említett kínkeserves metamorfózisa. A kötet két első
ciklusának címe a Nyárkisülések és a Harangbeéréskor még
egyértelműen az időhöz, a pillanathoz forrott gondolkodásról és
észlelésről tanúskodik. Az e ciklusokban szereplő versek dimen
zióját egyedül a belső, nemegyszer bizarr színekkel festett él
mény adja. Csak nyomok maradnak a „felvillanó nyár” után,
képzeletében peregnek vissza „nyarunk maradványai” . Mindezt
át- meg átjátssza a nosztalgia, ám e vágyódás egyfajta deval
válódást is sejtet. A Még egy nap a nyár című versben ez így
fogalmazódik meg: „üres emlékezés, karkosárról lemaradt tulipá
nok” . Másutt még élesebben jelentkezik ugyanez az érzés:
,,csak a csend kalimpál acélkanalával / ablakomra hányja nya
runk maradványait".
A Harangbeéréskor utolsó néhány verse - a későbbi Mindezek
után című ciklus nagy verseit előlegezve - komorabb színeket
varázsol a palettára. A költő itt már szabadulni igyekszik a rend
szerint dalba foglalt pillanat-világtól. A Lényegtelen észrevételek
(II.) két első sora az, ahol a költői világkép fordulatot vesz: „a töp
rengés egyféle rengés". Itt zuhan alá a pillanat-élménynek ne
vezett költői magatartás a létélmény töprengő mélységébe. Innen
már egyenes az út a Nagy fehér paripák elvonulóban és az
Emlékezés című két legsikerültebb versig. A Damoklész kardja
a fejem fölött, melynek variánsai a: „Hogyan közeledni újabb
viharokhoz” kérdése, vagy a Metamorfózis „asszimilálódó” em
berének képe lassan közelít a létezésre, az értelem és az értel
metlenség lélekrengető játékára rákérdező sorokhoz: „Fosztó
szilánkú ablaküvegen át nézlek. Mint aki már túl sokat várt, s
azt is tudja, hogy hiába." Máshelyütt a gyötrődés hangja szól:
„Torzul, torzul bennem a koppanás". És az utolsó akkord, a leg
teljesebb és a legtömörebb, szinte áthatolhatatlan sűrűségű hom
lokráncok mögötti kérdés az Emlékezés néhány sora: „Micsoda
szakadozott ferde vonalak, ősz-tavasz-keveredések, nyárkisülé
sek futnak össze rajtam.”
így jut el a lélek a kötet első versének „felvillanó nyarától” az
utolsó versben kimondott nyárkisülés értelmére rákérdező szkep
tikus bágyadtságig.
A kötet „valam it lezár” , mondta Vass Éva egyik nyilatkozatában.
Minden bizonnyal a kísérletezések kora ért véget. A folytatás lesz
erre a bizonyíték.

treliríski jerzy

Nincs költészet létélmény nélkül! A fedezet nélküli vallomás nem
lehet több fojtott dadogásnál. A költészet valódi hangját minden
kor a mélyről jövő rengés, a.létélmény adja. Igaz, van még
egy lehetőség, egy megelőző fázis, a - nevezzük így - pillanat
költészete. Volt idő, a század eleji avantgarde-próbálkozások ko
ra, amikor a kettő egybeesett, amikor (egyetlen lehetőségként)
csak a pillanat költészete vallhatott a létélményről, az eseménye
ket regisztráló, de soha nem szintetizáló emberről. Mert az embert
többé nem a világ érdekelte, csupán önmaga.
Ma újra az elkülönülés korszakát éljük, idegborzoló, disszonáns
jelenségként hat bármiféle átjátszás is. A költői kiteljesedés irá
nya ma rendszerint a pillanatképektől, az impresszióktól, a vilá
got szavakba foglaló, filozófiai elmélyültségű költészet fele ten
dál, mely mögött - a pokoljárás tanúságaként- már ott lappang,
a létélménynek nevezett számvetés bizonyságaként, a szintézis

fenyvesi
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a
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Sáfrány Imre monográfia. Fórum, Újvidék, 1978

Sáfrány Imre művészetében az esetlegesség, a rendezetlenség
megtermékenyítő erejét, a vad gesztusok uralmát ismerhetjük fel.
Erre a felismerésre, e központi kategóriára épült a monográfia.
Tolnai a Kobalthajút elemezve nyíltan kimondja, mi is az, ami
köré gondolatait szövi, csomósítja: „A z érdekel, az foglalkoztat,
azt szeretem a képzőművészetben elsősorban, amit 10 cm-re
hajolva Tartaglia vásznához látok - érzek - gondolok - tapin
tok. .. A színeknek e leheletnyi rétegeit, egymás alá bújó meleg
ségét, ezt a mély maszatolást, ezt a legmagasabb fokú spontán
szerkesztést, ezt a spontán kristályt..
Ezt a hálót veti ki Sáf
rány életművére is. írása, feldolgozásmódja természetesen nem
monografikus tanulmány, hanem esszéísztikus, kísérleti kommen
tár. Nem kapunk tőle zárt összképet az életműről, hanem még
jobban kiterjeszti, kiegészíti az értelmezés horizontjait, összefüg
géseinek határait. Végigvezeti a nézőt a munkásság minden fon
tosabb állomásán és a képeket elemezve mutat rá művészete
alakulásfolyamatának meghatározó körülményeire, jegyeire. Tol
nai szövege mindig formai összefüggéseket keres, mutat fel,
hangulatokat érzékeltet, ízeket éreztet, a képi világot megeleveníti
a festékhártyákat mobilizálja - az alkotások igazi, mélyebb meg
értését segíti elő. Különös figyelmet szentel az életmű egész
szövetének, a stílus, a külső és belső forma lehetőségeinek feltá
rására, az anyagszerkezet és tartalom viszonyának megragadá
sára és annak a szituációnak a megvilágítására, melyet az egyes
képek a gyűjtemény egészében elfoglalnak, betöltenek, hiszen
sokszor épp ez visz közelebb egy-egy alkotás megértéséhez.
Tolnai kommentárjaiban ezek az igények oly bőségesek, hogy
inkább néha túl sokat is belelát (akar beleláttatni) egyes alkotá
sokba.
Tolnai Sáfrány-értelmezésében a művészet törvényszerű belső
összefüggéseinek és az összefüggések viszonyának olyan lán
colata jelenik meg, ami lehetetlenné teszi az egyoldalú és ugyan
akkor a valóságot, a művészetet elsivárító, sablonos magyaráza
tokat. S ha akadnak is - elsősorban az elégett műalkotások kö
vetkeztében - olyan mozzanatok, melyeknek teljes tartalma nem
tárul fel elég konkrétan, mégis világos, ezek a mozzanatok nem
demiurgoszok, melyek arra valók, hogy sémákba foglalva a mű
vészet egy jelenségcsoportjának közvetlen magyarázatául és ér
telmezési módszeréül szolgáljanak, hanem problémák, melyek
mögött rendkívül sok képzeletbeli, látszólagos ellentmondás rej
lik. Tolnai Ottó esztétikai-kritikai megnyilatkozásaiban (ebben is)
az impresszionista kritikaírás vonásait fedezhetjük fel. De Tolnai
impresszionizmusa leginkább abban jut kifejezésre ahogyan a
képzőművészetről, festészetről, képekről, színekről, formákról ír,
s kevésbé abban amiről szól, ami mellett állást foglal - ítéletei
nek kimondásában csak részben játszik szerepet. A Sáfrány
életművet nem zárja le, hanem újabb szempontokkal, meglátá
sokkal gazdagította. Munkája a sáfrányi lényeget körvonalazza,
ítéletei, kiemelései, megállapításai az összefüggések és vonat
koztatások tekintetében egyaránt pontosak, eredetiek. De Tolnai
tisztában van vele, hogy a művészetkritikában a legnagyobb pon
tosság és találékonyság is viszonylagos. Ez a felismerés teszi
Sáfrány-kommentárját paradox módon meggyőzővé, de egyben
egész képzőművészet-kritikusi tevékenységét is vonzóvá,
mérvadóvá. Olyan friss és eleven kritikusi értékrendszer ez,
melyre oda kell figyelni - főleg arra, hogy miről ír. De arra is,
hogy hogyan.

Tolnai Ottó a szerzője a Fórum Könyvkiadó új képzőművészeti
kiadványának, a Sáfrány-monográfiának. A Sáfrány-életmű jelen
tőségét, helyét ezúttal talán már nem kell külön hangsúlyoznunk,
hisz ez a monográfia is újabb állomása, elismerése Sáfrány élet
művének, mely nem részesült mindig hivatalos elismerésben, sa
ját felelősségére a maga választotta utat követte és a maga vá
lasztotta feladatokra összpontosította energiáit; de e téren egyben
izmosodó művészetirodalmunknak is védőbástyája ez a könyv.
Az életművet lezárt egésznek tekinthetjük (ami kiaknázásra vá
rat), hisz a festő betegsége jóformán teljesen megbénította, meg
szakította művészünk alkotótevékenységét. A monográfia olva
só-nézője több lényeges kérdéssel vette kezébe a kiadványt.
Vajon milyen értelmezést, pályaképet kapunk Sáfrány művésze
téről? Melyek azok az alkotások, melyeket a válogató besorolt,
kiemelt a monográfiába? Milyen jellegű monográfiát kapunk kéz
be? Stb.
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A kiállítás azt mutatta, hogy Szombathy nem tartozik azok közé,
akik híján vannak gondolatoknak, invencióknak, és ezt azzal lep
lezik, hogy különféle technikái manírok mögé bújva mondják el
ugyanazt. Mivel a különböző típusú alkotások mindegyike alkotó
juk szellemiségéhez mérten informál egy gondolatról, itt látható
leginkább Szombathy elméleti igényessége is, amit a szakírótól
jól ismerünk. Mindig is izgalmas dolog szembesíteni a kritikust ill.
az elméleti szakembert és az alkotót, kivált, ha egy személyben
jelentkezik a kettő. Ahogy a kiállított anyag is mutatta, a két
magatartás Szombathynál fedi egymást. „Művészien élni, művé
szien fogadni be a világot a mindennapokban is” - mondja egy
1978-ban készített interjúban.
A kiállított anyag összességében retrospekció, a megtett út be
mutatása. A legkorábbi alkotások a bohinji akcióköltészet 1973as darabjai, és ugyanebből az évből való talált költészeti doku
mentumok. A válogatás magabiztos, elutasít minden divatos po
zíciókeresést, amely mögött általában az önismétlés vagy az in
tézményesség felé való orientálódás húzódik meg.

Nézzük meg sorjában a kiállított anyagot.

A talált vizuális költészeti alkotások (Újvidék, 1973), melyeknek
Szombathy egyik első kurátora, leggyakrabban fotó, dia, film
dokumentációkban láthatók. A helyszínen talált eredeti jelegyüt
teseket az idő tönkreteszi, megváltoztatja, konzerválásuk pedig
múzeumi lehetőségeket és hatalmas apparátust kíván. A Halté
Ordnung! a talált költészeti alkotások kiváló példája, mindent tar
talmaz, ami az autentikussághoz szükséges: a lebontott épület
megmaradt tűzfalára tett tábla, a házon belüli intim kommuniká
ció nyoma. Most a nyilvánosság elé került azzal, hogy Szombathy
észrevette és a dokumentálással együtt magáénak nyilvánította.
A magatartásköltészeti alkotások (Belgrád, 1974) közel állnak a
body art-hoz, amennyiben a testet a költői információ alanyéiként
fogadjuk el. A test bizonyos részeire - Szombathynál pl. a felső
karra - kerül a jel, amely lefotózva a testtel együtt immár kétdi
menzióssá válik és eltávolodik a body art-jellegtől; a dokumen
tálás iránya nem a testet és a jelet, hanem a jelet és a testet
emeli ki.

Kollázstechnikával készült 1977-1979-es vizuális költeményein
az időkülönbség szinte észre sem vehető az eszmei megalapo
zottságot tanúsítván. A színes kollázsokat magazinokból applikált
szövegrészek egészítik ki, olykor gesztusnyelvi szinten, olykor
irányadó informativitással. Mindegyik vizuális költeményre a kép
szerű elemek uralkodása a jellemző a szöveg hátrányára. Ez
természetesen nem jelenti, hogy a tartalmi, lényeget minden eset
ben a fotók hordozzák. Ismét hivatkozni kell a tájékoztatóra, ahol
Szombathy maga említi a szintézist, az új minőség létrehozását.

A vizuális költemények tartalma politikai, esztétikai, etikai erotikái
stb. kérdések köré csoportosul, legtöbbjüknél pedig az önreflexivitás is jelentős tényező. Támpontot a dekódoláshoz talán az a
Hauser Am old-i kiragadás ad, hogy „... minden műalkotásnak
megvan a maga immanens logikája”. A személő tudatvilágának
részleges birtokbavétele (ami hagyományos cél), s amit a műben
kódolt logikai rendszer testesít meg, erre az esetre is érvényes,
azzal a hozzáillesztéssel, hogy egyet jelent a bizonyos mértékig
irányított érzékeléssel. Számolni kell azonban bizonyos öntörvényűséggel is, amely bizonyítja, hogy Szombathy alkotási mód
szere az egzaktság mellett intuitív is egyben. Itt hivatkozhatunk
arra a tevékenységét egészében jellemző kijelentésre, amelyben
kifejti: „Számomra anyagi tárgyak létrehozása nem fontos, idegenkedek tőle a szó klasszikus értelmében". S csakugyan. Nem
tapasztalható egész tevékenységében olyan irány, amely a gon
dolat kifejtéséhez mindenképpen szükséges tárgyiasltáson kívül
további lépéseket tenne atárgyak irányába. A tárgyaknak csak addig
van értelmük, amíg a gondolat inkarnációja nyilvánvalóvá nem
vált, ezután a további tárgyiét már nem lesz jelentős.
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A budapesti Fiatal Művészek Klubjának kiállítótermében 1979.
április 27-én megnyílt Szombathy Bálint kilencedik önálló tárlata,
amely egészében véve valóban azt a következtetést illusztrálta,
am it Szombathy az erre az alkalomra kiadott ismertetőben meg
fogalmazott: „ . . . költészetnek nevezhetünk mindent amit annak
tekintünk". A kiállított munkák: konkrét vizuális költemények, ma
gatartásköltészeti alkotások, pecsétfelhasználások stb. mind a
fenti felismerés konkretizálódásainak tekinthetők. Szombathy ki
jelöl egy sarkponti motívumot, az önreflexivitást, önmaga vizsgá
latát. Európai módszerekben gondolkodva ez csak akkor érhető
el, ha előbb a környezet lehetőségeit merítjük ki nagy általános
ságban. Csak eztán fordulhatunk önmagunk felé.

A Poetry-Language című 1978-as sorozat valójában fotókiegé
szítés pecséttel, ahol a költemény nem annyira a két különböző
eszköz, a fotó és a pecsét üzeneteinek találkozásából ered. ha
nem a technikák együttes alkalmazásának „költőiségébőT.
A Poetry-Language létezik tisztán pecséttechnikában is, ahol a
zöld (Poetry) és kék (Language) pecsétek képverseket idéző
alakzatban jelennek meg.

A kiállításokon minden látogató csinálhatott magának Szombathy
Art-ot az ott található pecsétekkel. Ezeket az alkotásokat azután
Szombathy szignálta és felülbélyegezte. Végezetül: Az FMK-ban
egy jól informáló anyagot láthattunk Szombathytól, amely érzékel
tette az alkotó napjainkban betöltött helyét és szerepét
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domonkos istván: kupié
(symposion lemezek 1.)

Zene és költészet különválása, az „öncélú zene” megszületése
az egyes, különösen a fúvós hangszerek fejlődésével, tökéletese
désével következett be fokozatosan. I. e. a II. században a római
ak - akiknél egyébként addig a népi és a kultikus ének virágzott a meghódított görögöktől már ezt a virtuozitásra törekvő, különféle
komplikált hangszerektől burjánzó zenét veszik át.
A középkor kezdetén a zenetörténet színhelye Észak-, Nyugatés Kelet-Európába helyeződik át. Ekkor már itt is, mint valamikor
a görögöknél, énekmondók járnak településről településre, várról
várra, csatatérről csatatérre. Hős- és siratódalokat, mondákat és
varázsénekeket adnak elő, amelyeknek „saga” , „sage” , „sang”
a nevük. A germán nyelvek a mai napig megőrizték az „énekelni”
és a „m ondani” igék alaki és hangzási hasonlóságát. (Németül:
„singen” és „sagen” angolul „sing” és „say” .) Az énekmondók
művészetének varázsos, „felszabadító” hatását, s az ebből faka
dó társadalmi veszélyt hamarosan felismerik a megerősödött feu
dális és klerikális rend képviselői. Az énekmondókban a fennálló
rend megbontóit látják és tilalmak halmazával rekesztik ki őket a
társadalomból. A zeneművészet ápolásának legális módja beköl
tözik a kolostorokba, amelyek ilymódon a nép számára érthetet
len latin szövegű egyházi zene bonyolult formáinak otthonává is
lettek. Az egyházi zene fája ekkor kezd lombosodni, és lombjai
elveszik a napfényt a világi muzsika zsenge hajtásai elől. Ezt az
egyház károsnak, bűnösnek, megvetendőnek bélyegzi. Ezer évig
tart ez az állapot.
A középkor világi zenéje csak a második évezred kezdetén indult
fejlődésnek. Ettől az időtől kezdve megtűrt jelenség; a XI. és
XII. század a világi műzene ébredésének, a XIII., XIV. és XV.
század pedig kibontakozásának a kora lett.
A XII. században a világi zeneművészet új művelői jelentkeznek
Franciaországban: az ország déli részein a trubadúrok, északi
vidékein pedig a truvérek, akik az akkori idők mércéje szerint
nagy műveltségű, s különösen a művészetek terén jártas ifjú ne
mesek, lovagok voltak. A nép nyelvén írt költeményeikben, ame
lyekhez a zenét is maguk szerezték, rendszerint valamelyik ne
mes hölgy iránti reménytelen szerelmüket énekelték meg. A tru
badúrok, illetve truvérek énekét a zsonglőröknek (-játékos) neve
zett népzenészek kísérték a mai fúvós és húros hangszerek kö
zépkori elődein, amelyek közül a legnépszerűbb a viella volt, a
mai hegedű őse. A nemesi osztály elszegényedésével azután
mind jobban elhalványult a társadalmi különbség a trubadúrok,
illetve truvérek és a zsonglőrök között. A középkor vándormuzsi
kusai lettek valamennyien.

Domonkos István Kupiéja eredeti és egyedülálló műalkotás mind
költészetünkben, mind zeneirodalmunkban. Nem megzenésített
vers, hanem zenés költemény. S hogy ezt a különbséget, vala
mint a Kupié műfaji hovatartozását tisztábban láthassuk, vissza
kell tekintenünk azokba a korokba, amelyekben az ilyen alkotás
nem a feltűnést keltő kivételt, hanem a művészi megnyilatkozás
megszokott formáját jelentette.

I. a szöveg és a dallam valamikori egysége,
fokozatos szétválása, újbóli találkozása
Az ősközösségben és a mai primitív népeknél, de még az ókor
kultúrállamainak művészetében is költészet és zene nem jelentett
külön fogalmat. Minden versnek volt dallama is, s amikor előad
ták - szólóban vagy csoportosan, egy vagy több hangszer kísé
retével
nem szavalták, hanem énekelték. Az előadáshoz álta
lában bizonyos ritmikus mozgás is járult, s így költészet, zene
és tánc egymástól elválaszthatatlan, szerves egységet képezett.
Csak a kotta és a táncírás hiányának következtében történt, hogy
ezekből az alkotásokból csupán a versek szövege maradt reánk.
A régi görögök ugyan már megpróbálták betűkkel jelölni a zenei
hangokat a szöveg szótagai fölött, de még tőlük is mindössze tíz
zenei emlék ismeretes, s ez is javarészt rekonstrukció. De váza
képek és dombormüvek, valamint a korabeli leírások tanúskod
nak a verséneklés és a hangszeres játék, valamint a tánc egy
idejű műveléséről.

Német földön a Minnesángerek (Minne-szerelem, Sánger-énekes)
voltak a lovagi zeneköltészet ápolói, akiket a polgárság megerő
södésének idején a Meistersingerek (=mesterdalnokok) váltottak
fel. A mesterdalnokok már több tekintélynek örvendtek, mivel ne
kik már állandó lakhelyük, otthonuk és rendszerint valamilyen
polgári foglalkozásuk is volt, s a művészettel szabad idejükben
foglalkoztak. Nem volt könnyű elnyerni a mesterdalnok címet,
szigorú hierarchia vezetett odáig. Szabályzatuk, az ún. „tabulatura” szerint „tanuló” volt az, aki megkezdte a szabályzat tanulmá
nyozását; aki már jól ismerte a tabulaturát, „az iskola barátja”
nevet kapta; az „énekes” -nek legalább hat dalt kellett tudnia; a
,,költő” -nek tudnia kellett szöveget írni egy adott dallamhoz; „m es
ter” pedig csak az lehetett, aki maga írta a dalok szövegét és
zenéjét is.
De nemcsak a német Meistersingerek, hanem a francia korai
reneszánsz és a XIV. század elején Firenzéből indult Ars Nova
(-új művészet) zeneszerzői is felfedezik újra a szöveg és a dal
lam egyidejű ápolásának fontosságát és tudatosan kezdik tanul
mányozni a költészet és a zene viszonyát, egymásra gyakorolt
kölcsönös hatását. „Két fluidum kerül itt szembe egymással - írja
Szabolcsi Bence A zene története c. könyvének a Reneszánszról
szóló fejezetében - , a zenéről kiderül, hogy alapjában más tör
vényei vannak, mint a versnek, de hogy valahol, valamiképpen
találkozhatik a szó, a vers törvényeivel, ha híven életre kelti a
szöveg tartalmát. . . Szó és dallam, az ezredéve elszakadt test
vérek, most öntudatos magaslaton, öntudatos számvetéssel,
egyéniségük teljes birtokában találkoznak, hogy szövetségük vagy
háborúságuk eshetőségeit mérlegeljék”. (Szabolcsi Bence: A
zene története. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1958.106.) Ki
virágoznak a hangszeres kíséretű refrénes dalformák chanson,
canzonetta, ballada, frottola, virelai, couplet stb. nevek alatt. Fel
fedezik a kísérő hangszer (lant, hárfa, gitár) lehetőségeit, hogy a
dallamot kicifrázza, elaprózza, „felvirágozza” . És felismerik, hogy
az irodalmi igényű szólódal esetében - a még olyan virtuóz jellegű
hangszeres kíséret mellett is - a szövegé az elsőbbség. Ebből
a felismerésből adódik ezeknek a dalszerzőknek az a gyakorlata
is, hogy a szöveg mondanivalóját hűen tükröző dallamot és az
ezzel összhangban levő hangszeres kíséretet gyakran rögtönöz
ték, mintegy ösztönösen csalva elő a minden felhangzó beszéd
ben már eredendően is ott rejtőző zenei tartalmat.
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II. a szöveg prioritása
Aristoxenos (I. k. e. kb. 354-kb. 300), az ógörög zeneelmélet
legnagyobb, korszakalkotó tudósa, aki a zenefelfogás matemati
kai (pythagorasi) irányával szemben a tisztán művészi követel
mények iskoláját alapította meg, óva intette korának zeneszer
zőit a szövegtartalom elhanyagolásától. Azt tanította, hogy a ze
nében a szöveg a férfias, a dallam a nőies elem, a dallamnak
kell alkalmazkodnia a szöveghez. Hosszú századokkal később,
a költészet és a zene újbóli, nagy találkozásának idején, a rene
szánsz zeneszerzői is hasonló elveket vallottak. így például a fi
renzei Jacopo Peri (1561-1633), a zenetörténet első operájának
komponistája (Daphne, 1594), Euridice (1600) c. operájának elő
szavában a következőket mondotta: „A dallammal imitálni kell
a beszédet. . . miután figyelemmel voltam azokra a hangmagas
ság-változásokra és accentusokra, amelyek örömünk, fájdal
munk és egyéb élményeink kifejezésére szolgálnak, a basszust
ezeknek megfelelő tempóban alakítottam, hol gyorsabban, hol
lassabban, az érzelmeknek megfelelően. . . amíg a szöveg
mondó hangja különböző hangmagasságokon át el nem jutott a
megszokott beszéd intonációjához.. ." (Örök muzsika. Zenetör
téneti olvasmányok. Zeneműkiadó, Budapest, 1977. 103-104.)
Az ugyancsak Firenzében működött Giulio Caccini (1550-1618)
nemcsak az opera kialakításában, de az énekes kamarazene te
rületén is jelentőset alkotott. Le nuove musiche c. énekgyűjtemé
nyének bevezetőjéből idézünk: „Miután azt tapasztaltam, hogy a
zeneszerzők néhány hitvány szövegű canzonét írtak, amelyek
véleményem szerint nem illettek a zenéhez és amelyeket a hoz
záértők egyáltalán nem is becsültek meg, az az ötletem támadt,
hogy a borús lelkű emberek felvidítására néhány canzonét
komponálok időnként, amelyet áriaszerűen lehet előadni hú
ros hangszer kíséretében. . . Ezekben a madrigálokban és
áriákban mindig arra törekedtem, hogy a szavakban kifejezett
fogalmakat ábrázoljam. Kerestem azokat az akkordokat,
am elyek több-kevesebb érzelmet fejeznek ki, amelyek meg
felelnek a szavak értelmének. . . És bizonyos, hogy jobb ha
tást vált ki és inkább gyönyörködtet egy olyan stílusban irt
ária, illetve madrigál, amely a szavak nyújtotta fogalmakat
é rzé k e lte ti.. . ” (m.f. 109-111).
Claudio Monteverdi (1567-1643), a tulajdonképpeni modern opera
megteremtője a kortárs zeneszerzőkkel való vitáiban többek kö
zött a következő nyilatkozatokat tette a szöveg prioritásának vé
delmében: „A dal három összetevőből áll: szövegből, harmóniá
ból és ritmusból. . . a ritmus és a harmónia követi mindig a szö
veget, nem pedig a szöveg a ritmust és a harmóniát. . . Mert
mi a helyes beszédmód? Az, amikor a beszéd a lélek érzelmét
követi . a beszédet pedig követik a többi dolgok.” (m.f.
115-116)
A hangszerrel kisért szóiddal egy újabb virágzásának idején, a
romantika korában, a legnagyobb dalkomponista, Franz Schubert
(1797-1828) művészete is a szöveg prioritásának helyénvalósá
gát bizonyltja, mert „itt nemcsak a melódia lírai forrósága, ábrán
dos szabadsága, intim gyöngédsége, nemcsak a zongora me
rész osztozása a dalban, atmoszféra meghatározó szerepe, ér
zékeny színhatása hatott újszerű csodaként, hanem a forma ti
tokzatos és ösztönös megoldása is, amint a szöveg hajszélfinom
kibontásában az egyszerű strofikus alakzattól szabad változato
kon keresztül megteszi az utat a feloldott drámai recitativig".
(Szabolcsi Bence: A zene története. 298.)
E néhány kiragadott példa is igazolja, hogy mindazok a nagy
zeneszerzők, akiknek munkássága a művészi dal megteremtésére
és kivirágoztatására irányult, nemcsak elismerték, de követel
ményként hirdették a szöveg domináló szerepét a hangszeres kíséretű szólóénekművek alkotásában és előadásában.

III. domonkos istván kupléja
Legelsősorban is le kell szögeznünk a tényt, hogy Domonkos
István Kupiéja zenei szempontból komolyzenei mű, s így nem ha
sonlítható össze a maguk nemében még oly kiváló, de más mű
faji hovatartozású és más rendeltetésű könnyűzenei dalokkal.
Domonkos Kupiéja eredeti és korunkban egyedülálló alkotás, az
Ars Nova hangszeres kísóretü szólódalainak megújhodott válto
zata. Valamennyi szembeötlő tulafdonsága erre a rokonságra mu
tat. Ezek pedig a következők
1. A vers és a zene szerzőiének azonossága, a szavak és a
zenei hangok valószínű egyidejű keletkezése, ami a szöveg és
a dallam ősi egységének újra loModo/oti létjogosultságát célozza,
igazolja;
2. az összeállítás: énekhung <W p w ty o lf* húron hangszer, mint
ahogyan az a leggyakoribb vőil iu A»» Nuvu időjén.
3. az előadás: a müvet nuiga a
oki. mmt ahogyan
az az Ars Nova korában m
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4. a gitárkíséret módja: az Ars Nova szerzőinek kifejezésével
élve: az „aprózás” (diminutio);
5. a formai felépítés: refrénes dalforma, amelyben a refrén (mint
az Ars Novában) ahhoz szól, akinek a szerző a művet ajánlja,
illetve akihez mondanivalóját intézi („dicső Magia Polla” ); ide
tartozik még az Ars Novában szokásos, ritmikus ismétlődő hang
utánzó szavak alkalmazása is („nojja, nojja” , „holla, holla” );
6. a költemény realisztikus hangvétele, amely az Ars Nova dalai
ra is jellemző;
7. a szöveg prioritása;
8. a szöveghangzáshoz tökéletes hűséggel alkalmazkodó, és
a szövegtartalmat erőteljesen kifejező dallam a megfelelő gitár
kísérettel. Itt említhető többek között a mondanivalót hordozó sza
vak, mint például: „pénz” , „ké s” , „kenyér” , „világ” ritmikai ki
emelése, dinamikai hangsúlyozása és ismétlése; a beethoveni
sorsmotívum egyszerű és dúsított változatának kopogtatással való
megjelenítése a halált leíró sorok előtt és ugyanezeknek a sorok
nak:
„eljönnek végül is az űri hentesek
a hamvasztóipari bennfentesek
csontfüst csonthamu
s bezárul a nagykapu"
zenekíséret nélküli, beszédhangon való drámai előadása, s az
ezt követő hamleti zárógondolat:
„jegyzőkönyvek jelentések
helyzetfelmérések
kérvények igazolások
fellebbezések
őrzik ha őrzik e létet”
komor recitatívja, valamint a
„dicső Magia Polla"
refrén mindenkori sejtelmes, mágikus színezetű éneklése, és min
denütt a megfelelő hangulatot keltő akkordok alkalmazása.
Domonkos Istvánnak ez az Ars Nova-i érzéseket idéző, egyidejű
leg irodalmi és zenei műve, zenés költeménye, új hangot ütött
meg, új utat nyitott meg, új távlatokat tárt fel művészetünkben.
Követendő példaként szolgálhat mindazok számára, akik a művé
szet teljességére, az irodalmi szónak zenével való gazdagítására
törekednek. Az ilyen műalkotás, a zenés költemény, kétségtelenül
erőteljesebb, kifejezőbb, érzésekben és hangulatokban többet
nyújtó, mint a zene nélküli vers. De maga a zeneművészet is, mint
olyan, nyerhet ezzel az újból feltámasztott, ősi megjelenési for
mával. Hogy csak a legnagyobbakat említsük, Platón, Tolsztoj,
Thomas Mann talán eltúlzottan, de veszé/yesnek tartották az ön
célú zenét. Thomas Mann például így szólt erről A varázshegy
c. regényében: „Igen, szeretem a zenét - amivel nem azt akarom
mondani, hogy különösképpen becsülöm, így pédául, mint aho
gyan a szót szeretem és becsülöm, a szellem hordozóját, a szer
számot, a haladás fénylő ekevasát. . . Zene . . . ő a félig artiku
lált, a kétséges, a felelőtlen, az indifferens . . . A zene felbecsül
hetetlen, mint a végső lelkesítő, mint a fölfelé és előre ragadó
erő, ha a szellemet a saját hatásai számára felkészülten találja.
De az irodalom kell előtte járjon. A zene egymagában nem viszi
a világot előbbre. A zene egymagában veszélyes". Thomas
Mann: Dér Zauberberg (A varázshegy). Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin, 1924. I. 146. - A cikkíró fordítása.)
Az irodalom kell előtte járjon? Talán igen, amennyiben tisztán
hangszeres műről van szó. De énekes műnél nem szükséges,
hogy az irodalom előtte járjon. Elég, s a legszebb, mert a legter
mészetesebb, s így a legigazibb, ha együttesen jelenik meg vele.
Mint Domonkos István Kup/éjában.
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Az Új Symposion szerkesztőségének kezdeményezésére megin
dult (s reméljük folytatódik is a jövőben) egy újfajta kapcsolatte
remtési forma a közönség és a művészetek folyóirati megnyilvá
nulásai között. Az eddigi nyelvi és vizuális kapcsolat után ezúttal
megvalósult az auditív is.
Nem szeretném, ha a szerkesztőség tömjénezéseként hatna, de
kétségtelen, hogy - formai és tartalmi szempontból nézve ilyen kiadvány mindmáig nem született hazánkban, sem az egész
magyar nyelvterületen. Igaz, hogy Magyarországon már jelentek
meg hanglemezen megzenésített versek, gondoljunk csak az
ilyen formában kiadott, nagy sikert elért Weöres-versekre, más
részt Cseh Tamás együttműködésére Bereményi Gézával; de
ezektől egy lényeges mozzanatban tér el Domonkos Kupiéba,
mégpedig: Domonkos saját versét zenésítette meg, s egyben az
előadó is ő. Ezzel azonban korántsem akarom azt állítani, hogy
az ilyen fajta produkció teljesen egyedülálló jelenség, hiszen ott
van Cohen, vagy általában a skandináv kortárs költészet példája,
nem is beszélve a középkorról. Ha visszatekintünk, nem is annyi
ra kirívó a vers és a zene ilyen együttes megjelenésére, hiszen a
költészet és a zene a népi és a primitív művészetekben úgymond
szerves egészet alkotnak, s a verselés a legújabb korban is sok
zenei elemet használ fel (ritmus, dallam).
Domonkos megírta versét, majd elő is adta, s ennek az ered
ménye a Kupié hallható formája. Az előadásban felhasználta a
nyelv rendszerének kódjait. Ezek a kódok természetesen elsőd
leges, konvencionális jelentésükön túl ekkor már más értelem
mel, jelentéssel is rendelkeznek. Ezt a rímek, a ritmus, az egyéni
szóhasználat, és egyáltalán ezek és a szavak összjelentése adja
meg. Mivel ennek a másodlagos kódnak nincsen egyezményes,
egzakt jelentése, ezt mindeni másképp értelmezi, ha csak a nyel
vi szintet - amelyről eddig szó v o lt-fig y e li meg.
Domonkos azonban nemcsak a nyelv lehetőségeit, hanem egy
másik jelrendszer, a zene elemeit is felhasználta. A zenének
nincs konvencionális jelentésrendszere. Eszközeivel csak elvon
tan, közvetlenül az emóciókra képes hatni, s így sokkal ambivalensebb, mint a nyelv bármely megnyilatkozása. A két rendszert
összekapcsolva, Domonkos szándékosan (mondjuk: előre meg
fontolt szándékkal) erősíti a nyelvi réteg másodlagos kódjának
hatását. Ennek érdekében főként a ritmust - és (igen hatásosan)
a dinamikát - használja föl a szöveg egyes részeinek értelmezé
sére, míg a dallam nem játszik jelentős szerepet produkciójában.
És ez a lényeges momentum: Domonkos a zenével értelmezi a
szöveget (s ez nem csak a gitárkíséretre vonatkozik csupán).Te
hát a Kupiét a zenei anyag csak értelmezi.
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Hogy azonnal tisztázzuk: a zene és a szöveg, tehát a zenei és a
nyelvi réteg ebben az összekapcsolásban nem azonos értékrendü. A zenei rész itt nem is állhatna meg önállóan a produkció ke
retén kívül, mint önálló mű - s ez az egyenlőtlen értékrend min
den esetben fennáll, amint két, vagy több jelrendszer keveredik
• g y alkotáson belül. Konkrétan a nyelv és a zene esetében: ami
kor a zenei anyagot kapcsoljuk utólag a nyelvihez (s ez az eset a
Kupiénál is, függetlenül attól, milyen szándékkal íródott a szö
veg - s ez már nem csak a Kupiéra vonatkozik), ez mindig, és
feltétlenül azt eredményezi, hogy alárendelt szerepe lesz. Más
részt, a zenei anyag előtérbe jutása, elsődleges érvényének el
nyerése feltételezi a semmitmondó (vagy nagyon keveset mon
dó) szöveget. Ezek az ingadozások azonban nem zárják ki annak
a lehetőségét, hogy értékes zenei és nyelvi anyag együttesen
jelenjen meg, hanem az ilyenfajta szimbiózist igencsak megne
hezítik, s így kizárólag mint kivételeket említhetjük az ilyen ese
teket. Ezzel magyarázhatjuk a legnagyobbaknak tartott operák
banális librettóit (nem beszélve az operettszovegekről). másfelől
a sanzon-típusú zenei anyagát, amelyet a dallamosság sem jel
lemez túlzottan.

Domonkosnál, mint mondtam, a zenei réteg főként a hangerő vál
toztatásából és a ritmizálásból áll, a dallam redukált felhasználá
sával: a gitárkíséret szórt akkordjainak követése, amit a hangma
gasság nem túlzottan gyakori és nagyfokú változtatásával valósít
meg.
Jelentkeznek azonban ismétlődő részek is, s ezek a refrének
egyrészt valóban dallamosak, másrészt erősen ritmizált töredékek.
Egyáltalán, a vissza-visszatérő, erősen ritmizált részeken kívül s ez még nyomatékosabb Domonkos élő előadásaiban, amikor a
szöveget is szabadabban kezeli - a recitatív előadásmód jellemzi
produkcióját. Meg kell jegyarnem azonban azt is, hogy a refréne
ken kívül az előadás ntujy része szinte alkalmi improvizáció,
amely csak egy n a g y jto * vázolt sablont követ több-kevesebb
hűséggel, s Így a kííio
szövegértelmezését adja viszsza.
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U ovom
broju objavljujemo Daróczi Zsuzse, Lantos Lászlóa, prozu Csorba Bélé i Sükösd
Miháiya; u prevodu objavljujemo dramski tekst pod naslovom Poslednja ljubav Andy Warhola,
donosimo príkaz o radu Njujorékog Squat theatre Company.
fga ovogodiőnjoj izloíbi dominiraju dve teme: priroda, gledana oóima umetnika-ekologa,
odnosno 60vek, stavljen u nadrealísttóku-fantastícnu okolinu. Umetnici na proslost gledaju sa
odredjenom nostalgijom. Namiguju kulturama Kelta, Inka i stare Grőke, iskazajuci őesto teofiziőki i kabalistiöki „pogled na svet“ . Njihov prikaz karakteriáe primitivizam i infantilizam. Mitovi,
folklor í arheotip umetnosti pradoba óine predmet njihovih nostalgiőnih őe2nji. Nostalgija sama
P° seb,, naravno, ne bi bila átetna, őak moze da postane vaino pitanje umetnickog napredo*
vanja, posto u vrednostima proálosti najőeáóe postoje koreni novog, na sta ustvari treba da se
gradi umetnost. ( . . . ) U celosli gledano, na ovogodiánjoj izlozbi dominiraju crno-belo,odnosno
tamne bője. U manjini je analitióka grafika, koja list definiée raznobojnim povréinama, linijama,
taőkama i ostalim osnovnim elementima likovne umetnosti. Redje se studira kvalitet primarnih
grafiökih elemenata i öve studije su protkane poetikom enformela, gestualnim prikazom i
automatskim pisanjem. Nasuprot tome, reaiisticki prikaz je dobio mnogo vise prostora nego
na prethodnom bijenalu. Tako se susrecemo sa kritiőko-, soc-, neo-, foto-, i hiperrealistiőki
nadahnutim delima. ( . . . ) Japanski materijal je bio najuravnotezenije. Pored Noda Totsuya
svakako vredi pomenuti proces-dela Hagiware Sakumija i faktura-studije Amada Kiyoshija,
odnosno Ide Shoichija. I nivo jugoslovenskog, poljskog, ameriőkog i madjarskog materijala
je iznad proseőnog nivoa ostalih zemalja, kője su uöestvovali. Medju jugoslovenima najinteresantnija su bila dela nagradjene Adrijane Maraz i ostvarenje Borisa Jesiha, dók su Sutej, Veliőkovií i Bernik pruzili kvalitet na koji smo se od njih navikli. ( . . . ) Rezimirajuci, mozemo reci
samo toliko, da je osetno manji broj onih umetnika, koji za svoja novatorstva i eksperimente zasluzuju pomenu. A ta őinjenica vec sama po sebi pokazuje, da neáto nije u redu
sa danasnjom grafikom. ( . . . ) Doélo je vreme, da se sliőno slikarstvu i kiparstvu, i grafika
iskroöi iz „kutije'1, i da za umetnost zrtvuje zanr, odriőuci se njihovih granica. U Jugoslaviji
je za to najpoucniji primer Suteja.“ (Odíomci iz prikaza Sziveri Jánosa sa XIII. medjunarodne
grafiőke bijenale u Ljubljani)
. Najznaőajnija crta estetskog gesta je to, da rusi, umesto da gradi neposredno nov vrednosni sistem, ali pogreáno je ovo umetniőko ponasanje pomeáati sa nihilizmom, kao negativnom etickom kategorijom. U umetniőkom kontekstu rafinirana destrukcija moze biti katalizator
- estetski gest daie takvu energiiu sistemu umetnosti. koja se ne odbija u forrni efekta, vec
kru2i unutar sistema umetnosti i konstituiée nova umetniőka postojanja.“ (Ese/ Sebők Zoltana
0 estetskom gestu)
Molnár V. József u svojoj studiji kao organsku celinu analizira model vizuelnog razmiéljanja
madjarskog slikara Csontváry Kosztka Tivadara.
Komentar i prikaz Bosnyák Istvána je vezano za knjigu 7000 dana u Sibiru Karla Stajnera.
Esej Pogány Imrea razmatra odnos klasicne vfasti i informacije.
,,Knjigu Predraga Vranickija (Marksizam i socijalizam) smatram vaznim sa gledista
kritiőkog sagledavanja socijalisttóke-komunisticke misli i prakse XX. véka, poáto prvi pút daje barem u istoriji jugoslovenske politiőke filozofije - sveobuhvatnu analizu jedne epohe radniőkog pokreta i marksizma. koja je opterecena kontradikciiama i uzmacima, i u kojoj_smo bili svedoci
velikog izoblicenja marksistiöke teorije, ali - barem po Vranickiju, mada svi marksisti ne dele
njegov optimizam - i renesansi marksizma, i ne govoreéi 0 teorijskom i praktiőnom, postepenom sirenju samoupravljanja.11 (odlomak iz prikaza Csorba Bélé)
J likove Nádas Pétera upoznajemo kao robove grozniCave duhovne aktivnosti. Iza zavese
kroz prozor blenu na svet, da bi pronaáli ,,neku izvesnost“ u „jedinstvenoj neizvesností1'.
Trateci tumacenja ljudi, stvari i pojava, tragajuci za nekim objaénjenjima", junaci Nádasa
su prinudjeni na stalno koőenje ,,jer toliko tóga se nagomilava, áto treba brizljivo razmestiti“ .
Cinjenice su ionako relativne, usled tóga je opis sluöajan, a iskrvljenje stalna potreba; medjutim,
predsíava cistine koja éivi u subjektima novela je takva snaga, koja ih opet i ponovo prinudjava
na saopstavanje, opisivanje."
„Nádas ne osporava toliko opis koji postoji sam za sebe, nego víSe opis sa odredjenim ciljem,
mada po njemu svaki opis veó unapred ima neki cilj. Izvesnost, kao postojanost, ako bi bilo
opisivo, bilo bi to samo u subjektivnoj forrni, znaöi nuzno iskrivljeno, jer se subjekat ne moáe
iskljuőiti iz toka opisa. Prilaz neizvesnosti - kao zbiru hiljada promenljivih, njihovih beskonaönih varijabilnosti - pomocu opisivanja (cak iako je to moguée) u svakom slucaju vaii samo
sa glediáta trenutnosti. Njegovo fiksiranje je ustvari besmisleno. Nádas, mada svestan svega
tóga, svoje pokuéaje ipák usmeruje baé na to, da neizvesnost pretvori u opipljivo.“ (Od/ornc/
iz kritika Csányi Erzsébeta i Faragó Komelije o zbirci novela Leírás - Opis - Nádas Pétera)
„U nedavno objavljenoj knjizi Nyári kisülések (Letnja prainjenja) Vas Éve iako bledo, u zadrlanim tonovima ipák je prisutna mukotrpna metamorfoza procesa u komé se postaje pesnik.
Od „blestavog leta“ prvih pesama stize do skeptiöne klonulosti koja postavija pitanje smisla
letnjeg praznjenja iskazanog u zadnjoj pesmi." (iz kritike Mák Ferenca)
Fenyvesi Ottó pise o likovnoj monografiji koja prikazuje delo Sáfrány Imrea. Knjigu je objavio
Fórum, predgovor je napisao i slike izabrao Tolnai Ottó. Prikaz Bakos Zoltána govori 0 izloibi
Szombathy Bálinta u Budimpeéti; Pogány Imre i Kenyeres Kovács Márta pisu o ploci Domon
kos Istvána (Kupié), koju ploóu izdao nas casopis.
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Kortársunk,
Picasso
A kubizmusból érettségiztem, de Picassót mégsem tudtam megkedvelni. Ta
lán azért, mert már akkor ő volt a pop art előtti ún. modern művészet fedő
neve és cégére. Intézménnyé vált, túl korán megnyíltak előtte a kapuk, két
ségtelen, s ennek tudata valahogy mindig akadályt képezett munkásságának
tüzetesebb megismerése, vitathatatlan érdemeinek felismerése előtt. Nem
zedékemmel együtt olyannak tartottuk, aki egyszerre átlendült a ló túlsó felé
re, s aki már nem is művészi individuum, hanem termelőipari ágazat és min
den magas fokú iskolai program teteje.
Ma már inkább úgy mondanám, hogy kicsit kegyetlen voltam iránta. Mert mi
vel magyarázzam, hogy még most is paradoxon számomra, hogy az őt elis
merő szakemberek közül éppen Moholy-Nagy volt egyike azoknak, akik a
huszas években rámutattak a spanyol alkotó ragasztott munkáinak anyagha
tására és az anyagkezelésének sajátosságaiból következő fényelosztódásra;
a fény festészeti - virtuális, beleélt - ábrázolásának ilyetén kiküszöbölésére.
Az a fény ugyanis, amely az impresszionista vásznon a tiszta színértékek
egymás mellé helyezése révén illetve egy alapszín árnyalati leépítése útján,
közönséges transzponálásként valósulhatott meg, Picassónál a kubista láttatás egyéni formanyelvének megszervezésével valóságos ottlevőségként, igazi
fényként és árnyékként vetítődött ki. Azt a fényhatást, amit az impresszionis
ták a festékréteg egyenetlen elrendezésével kívántak érzékeltetni, Picasso
valóságos anyagok, térkiterjedésű elemek - újságpapír, karton, fa, szövet, ta-

péta - síkra rögzítésével jelenítette meg, amivel majdhogynem akkora szol
gálatot tett a kubistáknak, mint Cézanne az absztraktistáknak. ,,Ma látjuk,
hogy Picasso révén az anyag és a faktúra egy megelevenedési folyamaton
ment keresztül, amelyeknek mindennapi életünkben való áttétele, ha sokszo
rosan félre is értették, forradalmi hatású” , állapítja meg Moholy-Nagy.
Egyik oly ritka 1923-as vallomástételében Picasso badarságnak tartja a kubizmus matematikai, mértani és pszichoatelitikai magyarázását, s velük
szemben a plasztikus hatást nevezi meg | az irányzat egyetlen céljaként.
Pedig plasztikai újításainak korszaka jóval előbbre, a kilencszáztízes évek
elejére esik, amikor Montparnasse-i műtermében egyebek között hangszert,
pipát, faragott asztalt, poharat, szögeket hámozott fel, „s akkoriban kapott
rá, hogy horganylemezből, bádogból, papínjnaséból fabrikáljon képeket” . S
mint Gertrude Stein, a kubizmus első mecéliása írja, ezekből az anyagokból
nem szobrokat, hanem képeket szerkesztett) Ezt megelőzően pedig számta
lan árnyalatban játszó szürke képeket festett; a fény és az árnyék egyetlen
színkeverékkel való megragadása tehát mintegy előtanulmánya volt a valódi
fény és árnyék anyagi tárgyak által történt rriegjelenítésének. Hiszen, amikor
Picasso a kubizmus plasztikai kifejezőerejétöl beszél, Moholy-Nagyhoz ha
sonlóan ő sem gondol a fényen kívül másra, csak éppen másként nevezi
meg.
A dolgok másik oldaláról ragadja meg a kérdést 1925-ből származó szövegé
ben Bergyajev, aki a különböző hulladék(anyagok) képbe szerkesztését rom

bolásként definiálja, ami még jóval korábban, az analitikus kubizmus korsza
kában kezdett kibontakozni a tárgyak felületeinek síkszerű kiteregetése révén.
Sőt addig megy, hogy a szemétből összeszedett tárgyaknak a képszerkezet
be való aplikálásában a dehumanizálódás nyomait véli felfedezni, de nem
csak általában, jelképesen, hanem konkrétan, Picassóra gondolva: „Tevé
kenységének utolsó gyümölcseivel az alkotó saját képének a tagadásáig
jut e l” , írja.
Ezt a fontos mozzanatot, t. i. az önmegsemmisülését húzza alá Kandinszkij
is, aki szerint Picasso „logikai úton jut el az anyag megsemmisítéséhez, de
nem annak feloldása, hanem egyes részek egyfajta feldarabolása és e ré
szeknek a képen való konstruktív szétosztása révén” , de úgy, hogy az anyagiság látszatát mindvégig igyekszik megtartani. Bár a fenti megállapítás az
1911-es Picasso-művekre céloz, innen már csak egy lépés választ el a
Schoeler-utcai műterem zománcot, tapétát és papírmasét alkalmazó korsza
káig. Az objektív világ tudata, amely Picassónál mindig is magas fokon állt,
az e tájt létrejött térkiterjedésű képeken valódi anyagiságában vetítődik ki.
És amikor a képtárgytól már csak egy mozdulat választotta el a szoborig,
Picasso bölcsen abbahagyta ez irányba tartó több esztendős kutatásait, hogy
1915 és 1924 között látszatra visszalépjen az időben egészen a neoklasszi
cizmus monumentalitásáig. Ahhoz ugyanis, hogy megvalósítsa a stílusok egy
idejűségét, a nagy szintézist, nemcsak a jövőbe, hanem a múltba is be kellett
pillantania.

ART LOVER

A MÁJUSI ÜNNEPEK ALATT

Fegyver és ékszerlopás
Május elsőjén sok újvidé
ki lakos elhagyta bezárt la
kását és elutazott vagy ki
ment a természetbe pihenni.
Ezt a betörők is tudják,
mert ekkor „dolgoztak1’.
Egy a kamens'kai téren
levő lakás tulajdonosát ha
zajövet kellemetlen megle
petés várta. Szétszórt hol
mik, összetört
tárgyak az
egész lakásban, az értékes
ékszer és egy revolver el
tűnt.
A tettest a zabljai rend
őrök a Sajka nevű kocsmá
ban fülelték le. Nála volt az
ékszer zöme és a fegyver.
Djordje Preradovic-Dzu' lije m ár régi ismerőse a
„ . . . íme egy spanyol, aki ismeri a régi francia recepteket. . Cocteau

A Louvre 1971 -es Picasso-tárlata, melyet a festő születésének
kilencvenedik évfordulója tiszteletéra nyitottak meg (Keystone
fotók)

belügyi szerveknek. Hétsze
rés visszaeső bűnöző. Vizs
gálati fogságba került, és el
járás indult ellene.
Szintén m ájus elsején a
Centroslavija telepi üzleté
ből a Cirill és Metód utcá
ban ismeretlen tettes külföl
di itaJit, cigarettát és élelmi
szert zsákmányolt. Nyilván
kirándulni . készült, de eb
ben a szándékában a rend
őrség két dolgozója meg
akadályozta. Zverzin Slavko
(30) ..művészi” nevén .. Pi
casso néhány hónappal ez
előtt jött ki a börtönből,
ahova immár nyolcadszor
tér vissza.
b

. g.

Adalék a Picasso vezetéknév tipológiai vizsgálatához a Magyar Szó
1977-es évfolyamából

hernandez pijuan joan

e számunk képzőművészeti mellékleteit
a 13. ljubljanai nemzetközi grafikai biennálé
anyagából válogattuk

